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Kérdések és válaszok 
október 26-án a Munka
Utcai Alapiskolában

Részletek a 3. oldalon

Tönkretette 
a kislány életét

Részletek az 5. oldalon

Múlt héten csütörtökön reggel hat órakor, ismét rendőrök és kommandósok lepték
el azt az ógyallai családi házat, melyben a nyáron lelőtt roma család tagjai élnek. Jú-
niusban Juhász Milan volt városi rendőr három embert ölt meg, akik a fent említett
családi házban laktak. Állítólag múlt csütörtökön még lövések is eldördültek.

Október 28-án vasárnap
kezdődik a téli időszámí-

tás, az európai gyakorlatnak
megfelelően hajnali 3 órakor
2 órára kell visszaigazítani az
órákat.

Az óra-átállítással egy mes-
terségesen meghosszabbított
25 órás napot kapunk, ez az
emberek többségére nézve
kedvező.  

Folytatás az 5. oldalon

AMagyar Közösség Pártja ko-
máromi helyi szervezetében is

lezajlott a tisztújító közgyűlés,
amelyen Czíria Attilát választották
meg a helyi szervezet elnökéül.
Hárman szálltak versenybe az el-
nöki tisztség elnyeréséért, Czíria
Attila mellett Stubendek László, az
eddigi elnök, valamint Petheő At-
tila. Az utóbbi jelölt azonban köz-
vetlenül a választások lebonyolí-
tása előtt visszalépett. Ahogy az
egyik közösségi portálon fogal-
mazott: „Az egység megőrzésének
érdekében”. A szervezet két alel-
nökének Stubendek Lászlót és Ko-
lek Zsoltot választotta meg a tag-
ság.

Folytatás a 2. oldalon

Kezdődik a téli időszámítás

Apszichiátriai szakvélemények
alapján nagyon könnyen el-

képzelhető, hogy intézetbe küldik
Juhász Milánt, az ógyallai lövöldö-
zőt, aki egy roma család három
tagját lelőtte, további kettőt pedig
megsebesített júniusban.

Az egykori városi rendőr a legsú-
lyosabb esetben akár 25 évtől élet-
fogytiglanig terjedő börtönbüntetést
is kaphatna, azonban a Sme napilap
birtokába került dokumentum szerint
a pszichiátriai vizsgálatok után a
szakértők inkább egy intézetben ke-
zelnék a férfit. Az orvosi szakvéle-
mény szerint Juhász paranoid sze-
mélyiségjegyeket mutatott. Amennyi-
ben kérelmüket a Speciális Büntető-
bíróság elfogadja, a háromszoros
gyilkossággal vádolt rendőrnek nem
kell börtönbe mennie.

Folytatás az 5. oldalon

Pszichiátriai intézetbe
kerülhet az ógyallai
lövöldöző

Új MKP-s vezetés...

Újra lövés dördült

Részletek a 3. oldalon
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Kérdések és válaszok október 26-án a Munka Utcai Alapiskolában
Eddig csak az esti időtöltésem

egyik programja volt az iskola
felújítása körüli kálvárián gondol-
kodni, de a múlt heti cikket olvasva,
úgy döntöttem, tollat ragadok.
Több szülő véleményét meghall-
gatva fogalmaztam meg levelem. 

Mikor az óvoda utolsó évében az
iskolaválasztásra kerül a sor, az is-
kolák a nyitott napok hadát tárják a
szülők elé. Összehasonlítva a  4 ma-
gyar iskolát, nyilván a szülők a
Munka utcait tartották a legjobbnak.
Akkor…

Ami elsőnek a biztosítékot kiü-
tötte, az a szeptember 28. Szülői ér-
tekezlet volt, amikor az osztályfőnö-
kök megkérték az ott lévőket, hogy
támogassák az iskolát 15 euróval,
mert a 4 éve elkezdett pályázat vég-
leg zátonyra futott. Nehéz volt el-
dönteni, hogy a megdöbbent szü-
lők, vagy a hírt közlő osztályfőnö-
kök érezték-e kellemetlenebbül ma-
gukat. Hazaérve – és ezzel bizto-
san nem voltam egyedül –
osztottam, szoroztam, hogy vajon a

fizetésem hány százalékát kéne
másnap a gyermekemmel vissza-
küldeni a kiadásokra. Reggelenként,
délutánonként a szülők közti téma a
15 euró lett. Volt akik befizették, de
nem értettek egyet a kész tények
elé állítással, voltak akik nem tudják
vagy nem akarják befizetni. Az az
összeg nem befizetése nem feltét-
lenül egyezik a nem érdekel mi lesz
az iskola sorsa mondattal. Mi is sze-
retnénk segíteni és normális körül-
mények közt taníttatni gyerekeinket.
Festékkel, kétkezi munkával, takarí-
tással…, nem egy a mai fizetéseket
és kiadásokat nézve elég magas
összeggel. Szeretnénk egyeztetni
az igazgató úrral, hogy mik a lehe-
tőségek, mi az elsődleges prioritás a
felújításban, mit, hogyan és honnan
lehet beszerezni, nem pedig a szü-
lőkkel meg nem beszélt döntést va-
kon támogatni. Segíteni szeretnénk,
és választ kapni az iskola kapuin kí-
vül a szülőkben, szülők közt megfo-
galmazódott kérdésekre. 

Ezzel jómagam kerestem meg az
igazgató urat, aki a felkérésre igent

mondott. Hozzátette, válasszunk
időpontot, ő alkalmazkodik hozzánk.
Köszönjük szépen! Kérek minden
szülőt, akinek kérése, kérdése, öt-
lete van, jöjjön el 2012. október 26-
án 16:00 órakor az iskolába. Ne ket-
tes, hármas csoportokban eléged-
tenkedjenek, hanem próbáljuk meg
átbeszélni a lehetőségeket és rend-
behozni a kialakult helyzetet. 

Utóiratként a múlt heti cikkben
megszólaló tanító néni egyik mon-

datára reagálnék:  „Tehetős csalá-
doktól érkezett a leghevesebb kri-
tika…“

1/ a vélemény-nyilvánítás anyagi
háttér függő?

2/ elgondolkodtató, hogy a gyerek
tehetős és hátrányos helyzetű
családosként van megkülön-
böztetve. Nem gyerek mint gye-
rek???

Szülők a harmadik 
évfolyamból (BL)

Szeptember 18-án délután a
köztársasági elnök látoga-

tást tett járásunk legnagyobb lé-
lekszámú községében.

Ivan Gašparovičot a község pol-
gármestere Haris József fogadta a
községi hivatal előtt, majd közösen
Milan Belicával, a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat elnökével munkaér-
tekezletet tartottak a hivatal kis
üléstermében. Ezen a napon ün-
nepélyesen is átvágták a szalagot
és átadták a főteret a lakosságnak.

Ivan Gašparovič rövid beszédé-
ben elmondta, hogy örvendetes
tény, hogy a község vezetésének
saját erőből és állami alapból is si-
került az utóbbi években több pro-
jektet megvalósítania, amelyek a
lakosság kényelmét szolgálják,
szépítik és védik a környezetüket.

A község felújított főterének át-
adását követően a köztársasági el-
nök meglátogatta a község ipari
parkját. Kép és szöveg: (miriák)

Folytatás az 1. oldalról
Czíria Attilát, az MKP helyi szerve-

zetének újonnan megválasztott elnö-
két kérdeztük megválasztása utáni
első teendőiről, jelenről, jövőről.

• Mondana magáról valamit azok-
nak, akik esetleg nem ismernék Ko-
máromban? 

- Komáromban születtem 1962-ben,
tehát ebben az évben voltam 50 éves.
Eléggé hosszú, mondhatni rögös utat
tettem meg, amíg előző, vegyészet-
hez kötődő álmaimat feladva, végül
földmérő mérnöki diplomához jutot-
tam. Jelenleg földmérő irodát működ-
tetek Komáromban, ahol is vagyon-
jogi rendezésekkel és földrendezés-
sel is foglalkozunk.  Közvetlenül meg-
alakulása óta,1999-től vagyok tagja az
MKP-nak, ezt megelőzően nem lép-
tem be egyik elődpártba sem, mivel
úgy gondoltam, hogy egyéniségem-
nek egy gyűjtőpárt, egy sokszínű po-
litikai formáció felelhet meg. A 2002 és
2006 közötti időszakban városi képvi-
selőként tevékenykedtem, egyszers-
mind 2002 óta tagja vagyok Komárom
városfejlesztési bizottságának. Fiatal-
ságom óta különösképpen foglalkoz-
tatott a kulturális élet fellendítésének
lehetősége Komáromban. Barátaim-
mal már a 80-as években ezen mun-
kálkodtunk.  Ezzel kapcsolatosan fon-
tosnak tartok már elöljáróban elmon-
dani valamit, ami bizonyára majd szo-
rosan összefügg további kérdéseivel
Komáromot illetően. Nos, jól emlék-
szünk, hogy a 80-as években váro-
sunk a felvidéki kultúra fellegvára volt,
ennek köszönhetően is, Komáromot
a felvidéki magyarság Mekkájaként
emlegették. Szinte az egész országból
települtek ide a neves írók, művészek,
közgondolkodók, festők, tanárok.
Olyan felvidéki magyar összefogás
volt ezekben az években, amihez ha-
sonlóra, még előtte is csak ritkán volt
példa. Sajnos, nemcsak az utóbbi

népszámlálási adatok, de maga a min-
dennapi élet is bizonyítják, hogy fo-
gyásban vagyunk nemcsak számsze-
rűen, de a magyar szellemiség meg-
tagadását illetően is. Ezen kell változ-
tatni, mert Komárom egyre jobban
kezdi elveszíteni régi státuszát, fényét.
És nemcsak kulturális téren…

• Ez a tisztújító közgyűlés terve-
zett volt, vagy más körülmények
idézték elő?

- A párt már a 2010-es választások
után foglalkozott az alapszabály meg-
újításának kérdésével, de úgy gon-
dolta, a 2014-es választásokig ele-
gendő idő áll rendelkezésére, előbb
rendezni kell sorait. A névváltozás is
esedékes volt, hiszen a párton belüli
koalíció mindössze 1998-ig volt indo-
kolt. Véleményem szerint a névvál-
toztatás több egyfajta kozmetikázás-
nál,  mi a magyar közösséget, mint
olyat képviseljük. Jobboldali pártként
határoztuk meg ugyan magunkat, de
nyitottak vagyunk más szellemiség
befogadására is.

• Egy új pártvezetéssel szemben,
még ha regionális szinten is, min-
dig nagyok az elvárások. A helyi
alapszervezet új vezetésétől mit
várhat a komáromi polgár, és mi-
kor?

- Természetesen, mint minden új
vezetésnek, nekünk is időt kell adni az
eredmények felmutatására. Van, ami
azonnal intézhető, van, ami több időt
igényel. Nagyon sok aprómunkát kell
elvégeznünk, fél év és egy év között
tudnám meghatározni azt az időt,
amikor a komáromi polgár kezdi majd
érezni helyi szervezetünk arculatvál-
tását. Ami engem illet, én már bele-
vettem magamat a munkába. Szá-
momra egyértelmű, hogy csak és ki-
zárólag az együttműködés visz ben-
nünket előre. Elsősorban a helyi civil
szervezetekre gondolok. A Komáromi
Polgári Társulások Szövetségével kar-
öltve, amelynek történetesen én va-
gyok az elnöke, szeretnénk szoro-
sabbra fűzni a szálakat, és elébe
menni a polgároknak. Közös fórumo-
kat fogunk szervezni, amelyeken az
egyes civil szervezetek által képviselt
kérdésekhez a polgárok is elmond-
hatják véleményüket, de a párt teljes
megújulása felé vezető, konstruktív
hozzászólásokat is mérlegelni fogjuk.
Egyszóval mindent, ami a magyar kö-
zösséget jobban összekovácsolja, a
helyi magyar embereket közelebb
hozza egymáshoz. 

• A párt új alapszabálya nagyobb
mértékű nyitottságról, befogadó-
készségről is szól, már ami a tag-
felvételt illeti. Nem tart attól, hogy
ennek köszönhetően, az úgyneve-
zett „érdek-magyarok” is beszivá-
rognak, netán visszaszivárognak a
pártba? Ez bizonyára nem lenne
hasznára sem a pártnak, sem a ma-
gyar közösségnek.

- Ezt a kérdést már több tagunk is
megfogalmazta, de az új alapszabály
erre is gondolt. Pontosan meghatá-
rozza az elnökség feladatát, és az új
tagok lehetőségeit. Röviden, maga a
tagfelvétel még nem jelent azonnal
száz százalékos bizalmat párton be-
lül, az új tagnak meg lesz adva az idő

a bizonyításra. Az is meg van hatá-
rozva pontosan, ki és mikor szavazhat
majd, illetve, milyen feltételek mellett
választható meg az egyes posztokra. 

• Komáromban az a hír járja,
hogy az MKP helyi szervezete a
polgármester egyik legnagyobb tá-
mogatója. Ez igaz?

- Nekünk saját jelöltünk volt a pol-
gármesteri funkcióra, Stubendek
László személyében, így értelemsze-
rűen őt támogattuk, és nem Anton
Mareket. Egyik első feladatomnak ér-
zem, meglátogatni a polgármester
urat, és egyszer s mindenkorra tisz-
tázni ezt a kérdést. A testületben hat
képviselőnk van, akikkel szintén be-
szélgetni fogunk, hiszen néha az az
érzésem, hogy sok esetben nem egy-
séges a frakció. Természetesen, füg-
getlenül a polgármester személyétől,
minden olyan ötletet támogatni kell,
ami a komáromi polgároknak hasz-
nára van. Politikai és nemzeti kisebb-
ségünket érintő kérdésekben azon-
ban egyértelmű, hol a mi helyünk, mi
a mi feladatunk. 

• Talán ehhez köthető utolsó kér-
désünk is, vajon az MKP helyi szer-
vezete együtt kíván-e működni a
Most-Híd helyi alapszervezetével? 

- Ez a kérdés még központilag sincs
letisztázva, egyik párt részéről sem.
Mindkét párt csúcsvezetésében egya-
ránt vannak ellenzői és támogatói az
ilyen együttműködésnek. Helyi szin-
ten, az egykor MKP-s, ma Híd tagok
között, teljesen normálisak az emberi
kapcsolatok, politikai kérdésekben vi-
szont eléggé messze állunk egymás-
tól. Ezt a kérdést bizonyára nem a
pártvezetés, hanem a tagság fogja
majd eldönteni, hiszen mi nem for-
málisan beszélünk nyitottságról. Biz-
tos vagyok abban, hogy még a vá-
lasztások előtt, ez a kérdés is megol-
dódik. Böröczky József

A szerző felvétele

Új MKP-s vezetés a felvidéki magyarság központjában

Nem fogják megszüntetni a közszolgálati tévéért
és rádióért fizetendő koncessziós illetéket 2013.

január elsejétől - döntött róla a parlament. Václav
Mika, az RTVS vezetője szerint hosszútávon még töb-
bet is kéne fizetni a közmédiáért.

A javaslat értelmében az állam fenntartja a Szlovák Rá-
dió és Televízió jelenlegi finanszírozási rendszerét. A kul-
turális tárca ezt azzal indokolja, hogy a testület így füg-
getlenedhet a politikától, ugyanis egyéb esetben a parla-
ment által megszavazott járuléktól függene annak léte.

„Ráadásul a Szlovák Rádió és Televízió a köznek tesz
szolgálatot a sugárzás terén, ezért a köznek is kellene azt
finanszírozni" - hangzott el többek között a minisztérium ér-
veiben. 

A fizetés alól mentesülnek azok, akik egészségkárosult
személyekkel élnek egy háztartásban, valamint maguk az
egészségkárosultak, ha ezt jelentik az RTVS-nek. Intéz-
ményekre is vonatkoznak a kivételek, többek között az is-
kolák, kórházak, börtönök, szociális intézmények sem kö-
telesek fizetni a szolgáltatásért. Az eredeti tervek szerint
a díjak 2013-tól megszűntek volna, a közmédiát pedig a
parlamenti költségvetésből kellett volna finanszírozni, ál-
landó dotáció révén. b

Jövőre is fizetünk 
koncessziós illetéket

Ivan Gašparovič Naszvadon

Múlt héten csütörtökön reggel hat óra-
kor, ismét rendőrök és kommandó-

sok lepték el azt az ógyallai családi házat,
melyben a nyáron lelőtt roma család tag-
jai élnek. Júniusban Juhász Milan volt
városi rendőr három embert ölt meg, akik
a fent említett családi házban éltek. Állí-
tólag múlt csütörtökön még lövések is
eldördültek.

A rendőrségnek információi voltak arról,
hogy a család házában fegyver van, ezért
nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, hogy
átkutassák a házat. Továbbá arról is tudo-
másuk volt, hogy ezzel a fegyverrel akarták
megfélemlíteni Juhász Milán családját. A
házkutatás sikerrel járt és a rendőrök lefog-
latak egy lőfegyvert, melyet további vizsgá-
latoknak vetnek alá. A razzia során előállí-
tottak három személyt is, kösztük volt azaz L.
Krisztián is, akit Juhász Milán megsebesített.
A fegyvert a roma család valamelyik tagja
egy nagymegyeren élő férfitól szerezte be,
akinél szintén házkutatást tartottak a kom-
mandósok.

A házkutatás során egy lövés is eldördült,
mivel a rendőrök lelőttek egy kutyát, aki az
udvaron fenyegette őket.

Lapunknak Mgr. Andrea Dobiašová, a
Rendőségi Testület Elnökségének szóvivője
nagyon szűkszavúan nyilatkozott. Annyit
mondott el, hogy a szervezett bűnözés elleni
hivatal két helyen is házkutatást tartott és az
ott lefoglalt tárgyakat további vizsgálatnak
vetik alá. A folyamatban lévő vizsgálat végett
további részleteket nem árult el a szóvivő.

ssy
Fotó: Nový čas

Fegyvert találtak az ógyallai 
családi házban

Újra lövések dördültek Hírblokk

Emelkedik a minimálbér jövőre
A 2013 januárjától hatályos intézkedés a jelenlegi 327,2

euróról 337,7 euróra emeli a havi bruttó minimálbér ösz-
szegét, a legalacsonyabb órabér 1,94 euróra nő.

A munka-, szociális és családügyi tárca által előterjesz-
tett javaslat a kormány szociális partnereivel való egyez-
tetést követően, az egyes érdekképviseletek ettől eltérő ja-
vaslatai dacára született meg. A munkaadók a jóváha-
gyottnál alacsonyabb, a munkavállalók érdekképviseletei
4,4 százalékos, a Városok és Falvak Társulása (ZMOS)
pedig 2,2 százalékos minimálbéremelést tartott volna in-
dokoltnak. A minimálbér emelését a munkavállalók szer-
vezetei végül elfogadták, a munkáltatók érdekképviseleti
szerveinek szövetsége viszont azt a munka törvényköny-
vében eszközölt változtatásokkal együtt „nagyon rossz" in-
tézkedésnek nevezte, amelyek összhatása alapvetően
ront a vállalkozói környezeten Szlovákiában. A kormány ál-
láspontja szerint a minimálbér ilyen mértékű növelésével
azt a célkitűzést követte a kabinet, hogy annak összege a
továbbiakban se süllyedjen az átlagbér 40 százaléka alá.

Megszüntetnék a megbízásos munkaszerződéseket
Megszüntetné a munkanélküliek megbízásos szerződés

alapján történő foglalkoztatási lehetőségét a szlovák mun-
kaügyi minisztérium - derült ki a foglalkoztatási törvényt
módosító indítványból.

A hatályos törvény alapján jelenleg a munkanélküliek jö-
vedelmük kiegészítése céljából havi 143,4 euró erejéig
megbízásos munkaszerződéseket köthetnek Szlovákiá-
ban, a szaktárca javaslata ennek lehetőségét szüntetné
meg 2013 áprilisától. A módosítást előterjesztő miniszté-
rium a változtatást azzal indokolja, hogy a jelenlegi gya-
korlat a munkanélkülieket sem motiválja kellőképpen arra,
hogy munkahelyet találjanak maguknak, a munkaadókat
pedig nem ösztönzi új munkahelyek létrehozására. Az el-
múlt évek gyakorlata arra mutatott rá, hogy a jelenlegi
szabályozás nem teljesíti a vele szemben támasztott el-
várásokat és diszkriminatív hatású a munkát keresőkkel
szemben - szögezi le indoklásában a szaktárca. Míg 2010-
ben alig több mint 48 ezer munkanélküli élt a megbízásos
szerződés adta jövedelem-kiegészítés lehetőségével, a
tavalyi évben számuk már meghaladta a 68 ezret. A szak-
tárca javaslata várhatóan még az idén a kormány elé ke-
rül, rendelkezései a parlamenti jóváhagyását követően
áprilisban léphetnek érvénybe.
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Komáromfüss

Színek és formák tob-
zódnak a Limes Galé-

riában, két jubiláló képző-
művész közös tárlatán.
Rendhagyó színháztörté-
neti kiállítás helyszíne a
Komáromi Jókai Színház
alsó, felső előcsarnoka és
további helyiségei. Mit kí-
nál a két tárlat? 

PÁRHuZAMOK
Ez a címe a 75 éves Ko-

pócs Tibor festőművész és a
70 esztendős Németh Endre
szobrász, keramikus, festő-
művész jubileumi tárlatának,
melynek már a megnyitójára
is rengetegen eljöttek a Li-
mes Galériába. Kopócs Ti-
bor korábbi és egészen friss
alkotásai mellé az Érsekúj-
várott született, jelenleg
Kutná Horán élő és alkotó
Németh Endre üvegből ké-
szült alkotásait, homokkő
szobrait állította ki, és a
megnyitón elindította a Mű-
szív című szerkezetet,
amely azóta a Limes Galéria
falán dobog. Élmény volt a
Gaudium vegyeskar fellé-
pése, Stirber Lajos vezény-
letével. A Párhuzamok című
kiállítás november 5-ig tart
nyitva. 

60 éVE A VILÁGOT 
JELENTő DESZKÁKON
Megható ünnepség hely-

színe volt a Komáromi Jókai
Színház alsó előcsarnoka
október 12-én. Alapításának
60. évfordulóját ünnepelte a
színház. Ferenczy Anna ér-
demes művész és Lőrincz
Margit örökös tagok Fellegi
István, a színház első igaz-
gatója mellszobrát; Szabó
Viktor, a társulat legfiatalabb
tagja pedig az legelső társu-
lat emléktábláját (mindkét al-
kotás Juraj Gráfel munkája)
leplezték le. Jarábik Gabri-
ella, a Szlovák Nemzeti Mú-
zeum – a Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma igazgatója
pedig megnyitotta a 60 éve a
világot jelentő deszkákon

című rendhagyó színháztör-
téneti kiállítást. Az alkotók
(Szabó Réka látvány, Ifjabb
Papp Sándor audiovizuális
megoldások, Malinák Lóránt
műszaki kivitelező) közel
hozták régi előadások dísz-
leteit, jelmezeit, és jelenete-
ket vetítenek az előadások-
ból. Kiállították Németh Ica
utolsó jelmezét, a Mennyei
Páholy című szobában hall-
ható is az elhunyt színészek
hangja, egy korabeli filmhír-
adó kockáin pedig látható
néhány pillanat a Magyar Te-
rületi Színház első bemuta-
tója, a Tűzkeresztség című
színmű előadásából. Mindez
június végéig tekinthető meg
a Komáromi Jókai Színház-
ban. (bárány)

ATestnevelés Tan-
szék két peda-

gógusa, Dobay Be-
áta és Slávik Éva az
idei XXV.Didmattech
2012 nemzetközi
konferencián vett
részt. 

Előadásukban be-
mutatták az immáron
negyedik alkalommal
megrendezett „Moz-
gással az egészsé-
gért“ projektet óvodá-
sok számára. A pro-
jekt lényege, hogy
megszólítsuk a komá-
romi óvodákat egy
délelőtti együttes fog-
lalkozásra a Selye Já-
nos Egyetem Sport-
centrumába. Az egye-
temünk harmadéves
hallgatói készítenek
színes, érdekes, moz-
gásos társasjátékokat
a gyermekek szá-

mára, melyek alkal-
mazását, bemutatását
az elsőéves hallgatók
végzik el a gyakorlat-
ban. Ezt követően egy
közös zenés mozgá-
son vesznek részt az
óvodások, ezt egyete-
münk oktatója, Slávik
Éva tartja a gyermek-
eknek és hallgatóink-
nak egyaránt, betekin-
tést nyerve a mozgás
pozitív értékeibe. A
zárórészként az óvo-
dásokkal felméréseket
végzünk motorikus ké-
pességeikre.

Ezen a napon meg-
mutattuk a gyerme k-
eknek, hogy a mozgás
milyen örömteli forrást
jelenthet számukra.
Bízunk benne, hogy
ezt elmesélve nem-
csak önmagukat, ha-
nem a környezetüket
is tudják motiválni a

több mozgás irá-
nyába.

A Testnevelés Tan-
szék elvitte névjegyét
Rimini városába is,
Olaszországba. A XII.
WORLD LEISURE
CONGRESS rendez-
vényen 50 ország,
355 előadása volt hall-
ható a testnevelési el-
méletekről. Szlovákiát
hét egyetemi testne-
velő képviselte, köztük
a Selye János Egye-
tem Testnevelés Tan-
székének vezetője
Dobay Beáta, a Szlo-
vákia vízi sportturiz-
musának lehetőségei
című előadásával
(Characters of water
tourism in Slovakia). A
3 napos rendezvény-
sorozattal újabb be-
mutatkozásra volt le-
hetősége egyete-
münknek. szt

Aktívan kezdte tudományos munkáját 
a Selye János Egyetem Testnevelés Tanszéke

Szép festmények, mesélő
díszletek

Kopócs Tibornak Dráfi Mátyás színművész is gratulált

Folytatás az 1. oldalról
Az egy órával hosszabb természetes világítás hasznos például az iskolai, munkahelyi te-

vékenység befejezése után, a szabadidős programok kitolhatók, a háztulajdonosok még este
7 óra után is dolgozhatnak kertjükben. Ellenzők szerint ezek az előnyök nem valósak, hiszen
például a fogyasztói társadalomban már szinte általánosan használt légkondicionáló be-
rendezések rengeteg energiát használnak el, felemésztve a világításon megspórolható
energiát. Vannak, akik élettani – kedvezőtlen – hatásokat emlegetnek. Az óraátállítás 2012
őszén is azért valószínűleg sokakat mégiscsak nagy örömmel tölt el, hiszen ez az éjszakánk
az óraátállítás miatt hosszabb lesz egy órával, ennyivel többet alhatunk. d

Kezdődik a téli időszámítás

Folytatás az 1. oldalról
„A szakvéleményt nem tartjuk egyértelműnek“ - kommen-

tálta a fejleményeket Tibor Gašpar rendőrfőkapitány. A rend-
őrség a hasonló szakvélemények felmerülése esetén álta-
lában automatikusan megállítja a büntetőjogi felelősségre-
vonást. A Sme által megkérdezett pszichiáterek szerint a
szakvélemény inkább Juhász védelmére íródott, viszont min-
denekelőtt homályos, a hasonlóan komoly bűncselekmé-
nyeknél még egyszer ellenőrizni kell a következtetéseket.
„Azt, hogy milyen következményei vannak a gyilkosságnak,
még egy beteg embernek is tudnia kell“ - nyilatkozott az egyik
forrás.

Juhász kollégái a személyiségzavarokat a gyilkosság nap-
jáig nem észlelték, a városi rendőr jó és kedvelt szakember
hírében állt. A pszichiáterek megállapították, hogy tettét a ha-
rag motiválhatta, nem kimondottan volt agresszív a szemé-
lyisége, s frusztrációt okozhatott nála, hogy a problémás
családdal nem tudott dűlőre jutni.

(A Sme napilap nyomán)

Pszichiátriai intézetbe kerülhet 
az ógyallai lövöldöző

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”
Vidám műsoros délután a Komáromi Városi Művelő-

dési Központban „Az idősek iránti tisztelet hónapja“
alkalmából. Időpont: október 31-én, 14.00 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Szlovákia nem sértette meg az uniós
jogot, amikor 2009. augusztus 21-én

megakadályozta Sólyom László akkori
magyar köztársasági elnök szlovákiai
látogatását az Európai unió luxem-
bourgi székhelyű bíróságának kihirde-
tett ítélete szerint.

A bíróság indoklása szerint az a körül-
mény, hogy valamely uniós polgár államfői
hivatalt tölt be, igazolhatja a szabad moz-

gáshoz való jog gyakorlásának a nemzet-
közi jogon alapuló korlátozását. A bíróság
ezért a Magyarország által Szlovákia ellen
benyújtott keresetet teljes egészében el-
utasította.

A szóban forgó napon Sólyom László
egy szlovákiai székhelyű társadalmi szer-
vezet meghívására Komáromba szándé-
kozott utaz ni abból a célból, hogy részt ve-
gyen Szent István szobrának avatási ün-
nepségén. mti

Ítélet a Sólyom-ügyben

Szlovákia nem sértett uniós jogot

Astatisztikai adatok fé-
nyesen bizonyítják,

évente mennyi gyermek-
bántalmazási eset törté-
nik. A számadat lesújtó, és
akkor még csak a bizonyí-
tott, felfedett esetekkel ál-
lunk szemben. Mennyi az
olyan gyermekbántalma-
zás, melyre soha, vagy
csak elvétve derül fény. 
Elszomorító, hogy egyes
emberek mire vetemed-
nek, amikor ilyen tetteket
hajtanak végre. A legtöbb-
jük alkoholos befolyásolt-
ság alatt „cselekszik”, per-
sze erre nincs mentség.
Amiért foglakozunk ezzel
a témával, az nem más,
mint az az eset, ami még
2001-ben történt régiónk-
ban, pontosabban Lándo-
ron. Ennek a szörnyű és
felfoghatatlan esetnek
egyik szenvedő alanya a
napokban 16. életévét be-
töltő Szikonya Marika.

De nézzük sorjában, rövi-
den a történteket. A kislány
édesanyjával és annak élet-
társával élt a már említett
Komárom melletti Lándor-ta-
nyán. Itt történt a szörnyű
eset. A kislányt az egyik nap
úgy megverte Marika anyjá-
nak az élettársa, hogy egész
életére magatehetetlenné

vált. Mint mindig, Marika
anyja és az élettársa most is
jól felöntöttek a garatra. Ez
náluk rendszeres eset volt.
Amikor hazamentek, egy
éhes, ki tudja hány napig
már nem táplált kislány fo-
gadta őket. Mivel alkoholos
állapotban voltak, minden
valószínűség szerint bánt-
hatta a fülüket a kislány sí-
rása. Ekkor az élettárs ke-
zébe vette a dolgok mene-
tét. Marikát többször, szó
szerint falhoz vágta, rug-
dosta, és egy piszkavassal
verte a fejét, ahol érte. Az
eset után jó sok idő elteltével
az anyja, mikor az élettársa
elaludt, hívta a mentőket.
Marikát, mint később kide-
rült, súlyos koponyatörések-
kel, zúzódásokkal szállítot-
ták kórházba, több órán át
műtötték, de csak az agyá-
nak egyik felét sikerült meg-
menteni. Az orvosok meg
voltak győződve róla, hogy a
kislány ezt a nem minden-
napi sérülést nem fogja túl-
élni, mert olyan mértékben
roncsolódtak az életfunkció-
hoz fontos szervei.

Ám a sok bántalmazás el-
lenére Marika életben ma-
radt. Később viszont kiderült,
a brutális tettnek óriási kö-
vetkezményei lettek. Bebizo-
nyosodott, hogy Marika soha
többé nem fog tudni lábra
állni, nem fog beszélni, látni,

és a kommunikáció határa a
legminimálisabb lesz az el-
következendő időkben. Ilyen
előjelek után, tessék bele-
gondolni, mit érezhettek a
gondozói a komáromfüssi
László és élettársa Éva, akik
vállalták azt, hogy az akkor 5
éves Marikát, amíg élnek
gondozzák, ápolják, és te-
szik is ezt mind a mai napig,
borzasztó nehéz anyagi kö-
rülmények között. Lassan
már 11 éve annak, hogy ez
az eset megtörtént, és hogy
gondoskodik róla a nagy-
bátyja és az élettársa. A 16
éves Marikát most együtt,
közösen gondozzák. Az egy-
szerű komáromfüssi család
a gondozói járulékból, a csa-
ládi segélyből és a rokkant-
nyugdíjból él. Gondosan
odafigyelve minden centre. 

„Nagyon nehéz az élet,
még olyan embernek is, akik
nincsenek ilyen helyzetben,
hát még így” – mondja Éva.
„Évente több alkalommal kel-
lene Marikát rehabilitációs
kezelésre vinni, de a szerény
anyagiak ezt nem teszik le-
hetővé. Egyszeri ott-tartóz-
kodás felnőtt kisérővel 200
euróba kerül. Azt kell, hogy
mondjam, azért az idők múl-
tával észrevettünk fejlődést
Marikán” – említette Éva
asszony. Eleinte még a fejét
sem tudta felemelni, rágni,
nyelni meg egyáltalán, még

jelezni sem tudott, hogy mit
szeretne tőlünk. Most már
azért úgy-ahogy mi tudunk
vele kommunikálni, de csak -
is mi. László és én megért-
jük, mit szeretne. Én szemé-
lyesen már a tekintetéből is
tudom, mit akar – mondta
Éva. A beteg lánnyal félé-
vente kellene kezelésre járni,
mivel a szervezetében szinte
semmi sem működik úgy,
ahogy általában kellene.
2007-ben, amikor utoljára
műtötték, az orvosok azt
mondták, hogy az agya több
altatást már nem bír el. Az
akkori műtétnél is többször
újra kellett éleszteni. 

Marika vér szerinti anyja
gyermektartást ugyan nem
fizet, de a szülői jogaitól nem
fosztották meg. A súlyos
bűntett elkövetéséért a mos-
tohaapát 14 év fegyházra
ítélték, melyből 8 évet le is

ült, de a még hátralevő részt
elengedték. Hogy miért sza-
badult ki hamarabb, csak ta-
lálgatják Marika gondozói.
Lehet, hogy jól viselkedett,
ám ezt kétlik, hisz a bírósá-
gon a rendőrök is nehezen
tudták megfékezni. A másik
verzió: kellett a hely a még
veszélyesebb bűnözők ré-
szére. Ki tudja, egy biztos -
Marika mostohaapja sza-
badlábon van, szintúgy mint
az anya, aki segítségnyújtás
elmulasztásáért másfél év
börtönbüntetést kapott – há-
rom évre felfüggesztve. Ők
élik a világukat, csak Marika,
az áldozat van ágyhoz kötve,
fekszik mozdulatlanul immár
11 éve. 

Orvosai szerint nem sok
mindent érzékel a körülötte
zajló világból. Egyetlen él-
ménye az evés, és gondo-
zóinak kedves, szerető kel-
lemes hangja, no meg a
zene. Ezek töltik ki Marika
mindennapjait. Ha arra gon-
dolunk, mi minden lehetett
volna ebből a kislányból, mi-
lyen hasznos tagja lehetett
volna a társadalomnak, de
nem lett, mert egy napon
egy brutális mostohaapa
örökre megpecsélte a véd-
telen kislány életének hátra-
levő idejét. Önkényesen,
minden felelősségérzet nél-
kül. 

Pint Sándor

Tönkretette a kislány életét



Hét éve költözött a faluba a
most 51 éves K. Tibor és csa-

ládja: a 39 éves feleség Veronika,
annak 21 éves lánya az előző kap-
csolatából V. Kinga, a 14 éves Jó-
zsef, a 12 éves Ervin, a 11 éves
Krisztián és a 10 éves Dani. A csa-
lád albérletben élt, a ház nem a
legnagyobb, de számukra egye-
lőre megfelel. 

Sajnos a családon belüli erőszak
ebben a családban is előfordult. Az
apa volt az agresszor, a feleség az ál-
dozat. A gyerekek is megerősítették,
hogy az apjuk erőszakosan viselke-
dett. Ennek az lett a vége, hogy az
édesanya depresszióssá vált, súlyos
idegrendszeri zavarral küzdött. Az
apa végül börtönbe került, 2016-ban
szabadulna. 

A feleség, a gyermekek édesanyja,
Veronika azonban néhány héttel ez-
előtt 39 éves korában váratlanul meg-
halt. A tragédia azért is nagy, mivel az
édesanya a család tájékoztatása
alapján többször hívta a mentőket,
de nem jött a segítség. Majd másnap
reggel az egyik fia halva találta az
ágyában. Az édesanya, akit annyira
szerettek a gyermekei váratlanul itt
hagyta őket a teljes bizonytalanság-

ban. A tragádia estéjén a család egy
ismerősét hívta fel Veronika, hogy
nem érzi jól magát, a szíve környékén
szúrási fájdalmak gyötrik. Majd hívta
a mentőket, azok a készenlétiekhez
irányították őket, ők viszont vissza a
mentőkhöz. Mivel az édesanya már
nagyon rosszul érezte magát, lefe-
küdt. Reggelre meghalt – mesélte el
a történteket a család ismerőse.

A doktori szolgálat viszont egész
másképpen ismertette a történetet. A
szolgálatos hölgy szerint az édes-
anya a telefonba azt mondta, köhög,
fáj a tüdeje és több napja magas láza
van. Egészségi állapotát ezért úgy
értékelte, hogy az édesanya közvet-
lenül nincs életveszélyben. 

A tízéves Daninak nagyon hiányzik
az édesanyja. „Nagyon szomorúak
vagyunk nélküle. Hiányzik mindenütt,

a konyhában, a szobában. Legrosz-
szabbak az esték, mikor aludni me-
gyek. Nincs senki, aki elbúcsúztat és
csókot ad elalvás előtt”.

Mivel az apa börtönben van, a fiúk
féltestvére Kinga úgy határozott, hogy
gondoskodik testvéreiről, akik mind-
egyike a szlovák tannyelvű alapiskola
tanulója. A család élete nem egy-
szerű. Hatvan euróba kerül a ház bér-
lése, a fűtést kályhával biztosítják. A
gyerekek az iskolában ebédelnek, de
reggelit, vacsorát biztosítani kell szá-
mukra. A hétvégék pedig nagyon
megterhelők, hiszen kevés pénz jut
élelmiszer vásárlásra.

A gyermekek sajnos nem sok jót
mondtak édesapjukról. Látván a csa-
ládon belüli erőszakot ezen nem is le-

het csodálkozni. Egyöntetűen kijelen-
tették, nem várják haza őt, vagyis
nem szeretnék, ha velük élne! A tör-
ténet ennek ismeretében még drá-
maibb. 

Kardos Attila, a helyi Roma Polgári
Társulás elnöke és Nyitra megye
roma felelőse elmondta, a társulás
lehetőségeihez mérten minden tá-
mogatást megad a családnak.

Most már Kingán van a legnagyobb
teher, hogy képes legyen féltestvére-
iről gondoskodni, az eltartásuk mellett
szeretetet, otthont biztosítani a csa-
ládnak. Nagyon nehéz feladatot vállal.
Huszonegy évesen lett családfő, pót -
anya, azért, hogy a fiúk ne kerüljenek
gyermekotthonba. Miriák ferenc

A szerző felvételei
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Nagymegyer

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže

uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
764/2012 a 772/2012 zo dňa 20. septembra 2012 v súlade s usta-
noveniami § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov bol schválený zámer Mesta Komárno
na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno formou
obchodnej verejnej súťaže:

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 764/2012
bol schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti, formou obchodnej ve-
rejnej súťaže, nebytového priestoru s podlahovou plochou 90 m2 v
dome Zichyho paláca so súp. č. 1044 na p. č. 29/1, vedeného na LV
6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 50,-
eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú 5 ro-
kov, s tým, že nájomné od uzatvorenia zmluvy o nájme do 31. 12. 2013
sa zníži na 45,- eur/m2/rok a od 1. 1. 2014 do uplynutia 5 ročnej doby
nájmu bude nájomné vo výške sumy navrhnutej víťazom obchodnej ve-
rejnej súťaže.

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 772/2012 bol
schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti, formou obchodnej verejnej
súťaže, nebytového priestoru s podlahovou plochou 246 m2 v objekte
„Bašta II.“ so súp.č. 1372 na p.č. 5846/1 a na p. č. 5844, vedeného na
LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške
4 920,- eur/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú 5
rokov.

Podmienky zámeru prenájmu nehnuteľností formou obchodnej
verejnej súťaže sú zverejnené na úradných tabuliach Mesta Ko-
márno, a na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetkoch, ktoré sú predme-
tom obchodnej verejnej súťaže, poskytne Mestský úrad v Komárne,
Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad
3, poschodie, č. dv. 13C, tel. č. 035/2851 379, 035/2851 319. 

MuDr. Anton Marek, primátor mesta

V dobe častých finančných zmien je pre domácnosti veľmi ťažké vysporiadať
sa s danou  situáciou a často sa priklonia k predraženým pôžičkám, aby riešili
svoje finančné potreby. Z toho dôvodu sa zameriam hlavne na tzv. refinančné
úvery, alebo konsolidačné úvery, ktorými si domácnosti dokážu ušetriť nemalé fi-
nančné prostriedky a tak odľahčiť rodinný rozpočet, resp. ušetriť.

1./ Máme hypotekárny úver, aj dva menšie spotrebné úvery, ktoré pravi-
delne splácame, ale v súčasnosti nám príjmy  ledva pokryjú splátky.  Viete
mi poradiť?

- Je možnosť vyplatenia resp. zhrnutia viacerých úverov do jedného, je to tzv.
konsolidačný úver. Pri analýze vieme presne vypočítať preplatenosť jednotlivých
úverov na základe úrokových sadzieb  súčasných úverov a následne ponúknuť
najvýhodnejšiu banku, čo sa týka úrokov a  potrieb klienta a zároveň vypočítať
presnú úsporu v preplatenosti v náväznosti na novú úrokovú sadzbu už len jedného
úveru. Zjednodušene to znamená, že klient má presné prepočty a porovnania ako
to vyzerá v súčasnosti a ako to bude vyzerať po konsolidácii a koľko ušetrí v me-
sačnej splátke, samozrejme všetko pri optimalizácii doby splácania nového úveru. 

2./ Pamätám si koľko dokumentov a behačiek spojených s výberom naj-
vhodnejšej banky bolo potrebných, keď som si vybavoval hypotekárny
úver, naozaj by som to nerád znova absolvoval, ale uvažujem o prefinan-
covaní či to má význam. Ako mi viete pomôcť a čo by ma to stálo? 

- Pri prefinancovaní skôr poskytnutého úveru vo väčšine prípadov už nie sú pot-
rebné žiadne podklady, ktoré ste museli dodať banke pri prvotnom posúdení žia-
 dosti o úver. Toto sa  týka  samozrejme aj konsolidačných úverov. Podmienkou
však v oboch prípadoch je čistý úverový register, ktorý bankám postačuje na zhod-
notenie klienta. Samozrejme je potrebná fotokópia pôvodnej zmluvy resp. pô-
vodných zmlúv ak sa jedná o konsolidáciu a tiež informatívne zostatky nesplate-
nej časti istiny pôvodných úverov. Uvažovať o prefinancovaní skôr poskytnutého
úveru sa oplatí už pri znížení úroku hoci aj o 0,3%, samozrejme treba to riešiť v
dobe zmeny fixácie, keď nemusíte platiť poplatok za predčasné splatenie a tiež
vyberať banku, kde nie sú poplatky za poskytnutie úveru. Čo sa týka výberu naj-
vhodnejšej banky Vás odbremeníme priamo v našej kancelárii - kde všetky
banky a ich ponuky viete nájsť na jednom mieste, naši klienti navštívia banku len
raz - pri podpisovaní úveru, všetko ostatné riešime za nich. Poradenstvo i sprost-
redkovanie je samozrejme bezplatné. 

3./ Prezerali sme ponuky realitiek, nakoľko by
sme si chceli riešiť vlastné bývanie – formou
hypotéky, len nevieme do akej výšky kúpnej ceny
by nám mohol byť poskytnutý úver v závislosti
od našich príjmov. Môžeme poprosiť o radu?

- Momentálne je realitný trh presýtený ponukami
bytov a preto nie je núdza vybrať si ten najvhod-
nejší. Je však veľmi dôležité, aby si potenciálny kupujúci ešte pred obhliadkami
jednotlivých bytov dal zhodnotiť svoje možnosti čo sa týka príjmov a tiež preskú-
mal ponuky bánk, čo sa týka podmienok. Medzi bankami sa nájdu napr. aj také,
ktoré Vám predschvália max. výšku úveru v nadväznosti na Vaše príjmy a  Va-
šou úlohou je potom len vyberať nehnuteľnosť, lebo už viete presnú výšku kúp-
nej ceny do akej môžete ísť. Takéto riešenie Vám veľmi urýchli cestu k vysníva-
nému bývaniu a my budeme veľmi radi ak Vám k tomu môžeme pomôcť našim
poradenstvom a odbremeniť Vás od zbytočných starostí. 

S úctou Estera Mlinárová – BROKER SERVICE GROUP, s.r.o.
Hypotekárny špecialista – č.tel.: +421 905 645 587
www.hypotekaprevas.sk, e.mail.: emlinarova@brokerservicegroup.sk
office: M. R. Štefánika 11, 945 01 Komárno

Pýtame sa hypotekárneho špecialistu 
p. Estery Mlinárovej  

V RÁMCI PRIPRAVOVANéHO fINANčNéHO PORADENSTVA OčAKÁVAME VAšE AKTuÁLNE DOTAZY A OTÁZKY NA TéMY: HYPOTéK, 
žIVOTNýCH POISTIEK (ÚRAZOVé), NEžIVOTNýCH POISTIEK (AuTÁ, MAJETOK). OTÁZKY ZODPOVEDÁ NEZÁVISLý fINANčNý PORADCA.

Óvodásoknak meghirdetett rajzpá-
lyázatot értékeltek ki a városi

könyvtárban. A népmese napját Be-
nedek Elek születésnapján, szeptem-
ber 30-án ünnepeljük, ennek apropó-
ján hirdette meg rajzpályázatát a
könyvtár a nagy meseíró és mese-
gyűjtő tiszteletére. 

Az óvodás gyerekek Benedek Elek:
Kacor király című meséjéhez készíthet-
tek illusztrációt. Összesen harminckilen-
cen, nagymegyeri, ekecsi és apácasza-
kállasi gyerekek küldték el munkáikat a
pályázatra. „Egyre többen tapasztalják,
hogy a meséknek, kortól függetlenül, he-
lyük van az életünkben. Aki elfelejtette,
hogy felnőttként is szüksége van a me-
sékre, a gyerekért újra előveszi a mese-
könyvet, megéli a varázslatot, talán visz-
sza is talál hozzá. A nap célja az volt,
hogy a könyvtárosok, az óvónők, peda-
gógusok és a mesével foglalkozó szak-
emberek, a meseszerető gyerekek és
felnőttek ezen a napon megkülönbözte-
tett figyelemmel forduljanak mind a ma-
gyar, mind más népek meséi felé” - hang-
zott el ez is a pályázat kiértékelésekor. 

A szakmai zsűri dolgát megnehezí-
tette a beérkezett sok kiváló alkotás. Az
első három helyen végül a Nagymegyeri

Vasút Utcai Magyar Tanítási Nyelvű
Óvoda gyerekei végeztek a következő
sorrendben: 1. Kórósi Virág (5 éves), 2.
Németh Sófia (6 éves) és 3. Zsemlye
Zsófia (4 éves). Egyébként minden
résztvevő jutalomban részesült, a raj-
zokból pedig kiállítás készült, melyet a
könyvtárban lehet megtekinteni.

Kovács Zoltán 
Fotó: Lajtos Klári 

A meséknek helyük van
az életünkben

Kórósi Virág édesanyjával együtt örül az
első helynek

Öt gyermek veszítette el édesanyját
Bátorkeszi

Agútai nyugdíjasklub
október 12-én ünne-

pelte megalapításának
25. évfordulóját a helyi
VMK színháztermében.
Fűri Edit, aki 2009-től
vezeti a klubot ünnepi
köszöntője bevezetőjé-
ben üdvözölte a megje-
lent vendégeket Hor-
váth Árpád polgármes-
tert, Ing. Koczkás Beáta
alpolgármestert, Ing.
Németh Iveta hivatalve-
zetőt, a naszvadi, ímelyi
klubtagokat, a többi
megjelent vendéget és
a helyi klub tagjait. A
rendezvény a Gútai na-
pok keretén belül a Kul-
túra és Kulturális örök-
ség bizottságával
együttműködve került
megrendezésre.

A klubvezető a jubileumi
rendezvényen elmondta:
„Az időskor önmagában
fontos életszakasz. Egy
olyan időszak, amikor az
kerül előtérbe, ami igazán
számít az egészség, a
család, a béke, a harmó-
nia, a szeretni és veszíteni
tudás művészete együtt,
melyet nem könnyű elsajá-

títani. A negyedévszáza-
dos klubban a kezdetektől
fogva vegyes kórus műkö-
dik, műsoraikban szlovák
és magyar népdalfeldolgo-
zások szerepelnek. 2011-
ben megalakult a Kis Duna
Ág női kórus, akik Gúta és
környéke népdalait adták
elő. A klub 21 tagú vezető-
ségére nem kevés feladat
hárul, ők azok, akik nem
kímélik erejüket, odaadás-
sal dolgoznak azért, hogy
a rendezvények a lehető
legszínvonalasabbak le-
gyenek.

A klubot sokan támo-
gatják, vannak szponzo-

raink és a város is segít. A
legnagyobb segítséget az
önkormányzattól kapjuk.
Az elmúlt időszakban si-
került felújítani az épüle-
tünket, új ablakokat és ka-
zánt is kaptunk” - mondta
el a klub vezetője.

Az ünnepi megemléke-
zés kultúrműsorát a nasz-
vadi és ímelyi baráti klu-
bok, valamint saját együt-
teseink adták elő. Majd a
résztvevőket terített asz-
talok várták, a jó hangu-
latról a Stílus zenekar
gondoskodott.

Horváth Lajos

Ünnepelt a gútai nyugdíjasklub
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... 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

Több mint féléves szünet után tovább
folyatódik a Cool Club Polgári Társulás

által szervezett TAT tehetségkutató ver-
seny. Az októbertől decemberig tartó via-
dal már a negyedik szériájához érkezett.
Az őszi sorozaton három új, és három már
a TAT rendezvényein résztvevő falu méreti
meg magát. Most a bemondók és éneke-
sek illetve a tánccsoportok vetélkedője zaj-
lik hat héten keresztül.

Az első fordulóra október 13-án Kolozsné-
mán került sor. Telt ház, jól felkészült rajongói
csoportok fogadták a szereplőket. A közön-
séget Nagy Krisztina konferanszié üdvözölte,
majd Beke Zsuzsanna szervező szólt a jelen-
lévőkhöz. Ing. Szalay Rozália polgármesternő
pedig méltatta a TAT küldetését. A verseny
mint mindig a hazai képviselőkkel indult. A
bemondók kategóriájában a nevezések alap-
ján két versenyző méri össze tudását forduló-
ról fordulóra, a kolozsnémai Czita Nikolas és
a pati Hornyák Erika. Minkét szereplő maga-
biztosan adta elő „mondókáját”. Nikolas ele-
gáns megjelenése és határozottsága jó alap
lehet a további küzdelmekhez. Erika maga-
biztosságára, szókimondó tehetségére, és
megnyerő modorára építhet.

Az énekesek versenyében négyen vágtak
neki a párbajnak. A hazai színekben Beke
Dóra felszabadultan adta elő programját. Min-
denképpen egy érdekes hangú személyiség-
gel bővült a tehetségkutató verseny. A pati
Hegedűs Fanny kisugárzása és énektudása
sok nézőt levett a lábáról. Ifjúságfalvát be-
mondó hiányában két énekes képviselte. Kor-
ber Darina a TAT új generációjának egyik re-
ménysége lehet. A másik versenyző Vörös
Sandra, aki egy új hangszínt hozott a TAT pa-
lettájára. Nála a tapasztalat, és az a határozott
előadásmód dominált. 

Minden kétséget kizáróan az őszi sorozat
legerősebb kategóriája a tánccsoportok ve-
télkedője. Három nagyon jó képességű cso-
portot láthatott a hazai közönség. Mindegyik
gárda más-más stílust képvisel. Először a ma-
dari Tini Girls villantotta meg új koreográfiáját,
melyben ismételten találtunk eddig még soha
nem látott táncfigurákat. A perbetei Margaret
mazsorettcsoport és táncklub egy magával
ragadó, jól megkoreográfiált táncot mutatott
be. Az első TAT találkozó befejezését nagy kö-
zönségsiker közepette az ipolyszakállosi Szig-
nál tánccsoport szolgáltatta. Már most nyil-
vánvaló, a zsűri nincs irigylésre méltó hely-
zetben. A kétórás program végén a résztvevők
együtt énekelték el a TAT himnuszát. A ver-
senysorozat következő fordulóját Paton ren-
dezik. Kép és szöveg: -pint-

A kolozsnémai forduló hazai versenyzői
CZITA NIKOLAS
– bemondó
16 éves. A gútai Magán-

iskola tanulója. Az egyes
szavalóversenyek állandó
résztvevője. A tehetségku-
tató versenytől elismerést,
sikereket és népszerűsé-
get vár. Jó beszédkész-
séggel rendelkező fiatal, amit a versenyek fo-
lyamán minden bizonnyal kamatoztatni fog.

BEKE DÓRA - énekes
16 éves. A komáromi

Marianum egyházi gimná-
zium tanulója. Nagy sike-
reket ért el a csicsói Musi-
kölkök csoportjával. Na-
gyon szeret énekelni. Ked-
venc időtöltése a tánc, az
olvasás.  Hobbi szinten
csillagászattal is foglalkozik.Tapasztalatszer-
zés céljából nevezett a versenybe, hogy ki-
próbálhassa magát.

Egyházmegyei pedagógustalálkozó

Tánccsoportok nagy csatája a TAT-on
KolozsnémaCsallóközaranyos

AKomáromi Református
Egyházmegye szerve-

zésében pedagógusok talál-
kozójára került sor a mar-
tosi református templom-
ban. A találkozó célja az ok-
tatásban részt vevők bekap-
csolása az egyházi életbe.

A református pedagógusok
találkozója Dobai Sándor es-
peres köszöntésével vette
kezdetét, aki örömét fejezte
ki, hogy két évtized után si-
került ismét összegyűjteni az
oktatásban részt vevő refor-
mátus értelmiséget, az óvo-
dai nevelőket, alapiskolai ta-

nítókat, középiskolai tanáro-
kat és egyetemi oktatókat,
akik a lelkipásztorok segítsé-
gére lehetnek, illetve be le-
het őket vonni a gyülekezet
aktív vezetésébe is.

Az esperes köszöntő sza-
vai után Écsi Gyöngyi hetényi
lelkipásztor vezetésével most
első alkalommal mutatkozott
be a hatvan fős egyházme-
gyei gyermekkórus, majd Dé-
kány Gizella, a Martosi Re-
formátus Egyházi Alapiskola
igazgatónője szólt a megje-
lentekhez, abban a reményé-
ben, hogy ez a mai találkozó
hagyományteremtő lesz. 

A találkozón Dr. Márkus Mi-
hály püspök, egyetemi tanár

igehirdetésében az őrálló fel-
adatáról szólt, amely külde-
tést a pedagógusoknak is tel-
jesíteniük kell, majd Dr. Kál-
mán Attila egyházkerületi fő-
gondnok, a Pápai Reformá-
tus Gimnázium alapítója „Az
ember csak belülről formál-
ható” címmel tartott előadást.

A pedagógustalálkozó záró
részében Czinke Zsolt bátor-
keszi lelkipásztor meghirdette
2013. február 16-ára az egy-
házmegye református peda-
gógusainak bibliaismereti
versenyét, melynek felkészü-
lésére János evangéliumá-
nak első hét fejezetét hatá-
rozták meg.

(miriák)

Martos

Október második va-
sárnapján ünnepélyes

keretek között iktatták be
hivatalába Bernáth Holop
Krisztinát, a szentpéteri
gyülekezet megválasztott
lelkipásztorát.

A református templomban
délután két órakor kezdődő
alkalmon igét hirdetett Faze-
kas László, a Szlovákiai Re-

formátus Keresztyén Egyház
püspöke. A megválasztott
lelkipásztort Dobai Sándor,
a komáromi egyházmegye
esperese iktatta be hivata-
lába, majd Bernáth Holop
Krisztina szolgáltatta az igét.

Az ünnepi lelkészbeiktatás
szeretetvendégséggel ért
véget. 

Miriák ferenc
A szerző felvétele

Akatolikus templomkertben, a 2008-
ban átadott Nehéz ferenc szobornál

emlékeztek a száz éve a községben szü-
letett íróról.

Tóth Banai Enikő pedagógus köszöntötte
a megjelenteket, majd Petko Veronika sza-
valatával kezdődött a megemlékezés. Banai
Tóth Pál, Dunamocs polgármestere tekin-
tette át és állította példaképül a falu és az
egész Felvidék magyarsága elé Nehéz Fe-
rencet, az írót.

Nehéz Ferenc neve szinte ismeretlen Ma-
gyarországon, de a szülőföldjén, Dél-Szlo-
vákiában is. Az ötvenes években Amerikába
települt író-újságíró az amerikai magyar la-
pokban publikált. Írásait idehaza az utóbbi
években ismerhette meg a közönség. Abban
az időben írta a könyveit, amikor legfájdal-
masabban érezte az egyedüllétet, mivel min-
dene itthon maradt. Nem tudta magával vin-
nia Dunát, Dunamocsot, Komáromot. Nem
mehetett vele felesége és gyermeke. Saj-

nos, csak halálában térhetett haza. Végaka-
rata szerint szülei mellett nyugszik, a duna-
mocsi temetőben.

Süttő polgármestere, Czerman János mél-
tatásában hangsúlyozta,újra és újra meg-
győződhetünk arról, hogy még a nem is tá-
voli 20. századi magyar irodalomnak is van-
nak fölfedezetlen alkotói, életművei, fele-
désnek át nem engedhető értékei. A Rába-
közben található Osli község polgármestere,
Fodor József felelevenítette Nehéz Ferenc
életútját. Édesanyja, Kiss Ágnes Osliból, a
Fertő-tó mellől került Dunamocsra a Rédli
kúriába, mint cselédlány. Itt ismerte meg fér-
jét, id. Nehéz Ferencet. Majd itt született
1912. október 16-án Nehéz Ferenc.

A koszorúzást követően az ünnepség a kul-
túrházban folytatódott, ahol Kürthy Lajos Ne-
héz Ferenc novellákat adott elő, majd a kis -
 újfalusi Napsugár színjátszó csoport műsora
következett, akik két novella – Török Rezső:
Csöndes Juli és Móricz Zsigmond: Dinnyék
– feldolgozását mutatták be a nézőknek.
Miriák ferenc

A szerző felvétele

Lelkészbeiktatás
Szentpéteren

Száz éve született az író – Nehéz ferenc

Nagyon érdekes, eddig még „fel
nem talált” kezdeményezéssel

rukkoltak elő Ekelen. Az MKP helyi
szervezete, a Via Nova ICS, az Eke-
lért Jótékonysági Alap, a Csemadok
és a helyi Önkéntes Tűzoltó Szerve-
zet rendezésében rendhagyó Öröm -
Pörkölt főzőverseny helyszíne volt a
Nappali Bár vendéglő egyre takaro-
sabb kerthelyisége. 

A versenybe 11 csapat nevezett be,
köztük Csallóközaranyos és Martos te-
lepülések „mesterszakácsai” is. Az
egész napos rendezvényen kiváló han-
gulat uralkodott, érződött a szervezők ál-
tal kitűzött nemes cél, az összetartozás
és összefogás beteljesülése. Az időjá-
rás is kedvezett, így a nap folyamán so-
kan megfordultak a verseny helyszínén,
az emberek kedélyesen elbeszélgettek,
egyszóval nagyon jól érezték magukat.
Bár a verseny zártkörű rendezvényként
volt meghirdetve, a kerthelyiség kapuja
végig tárva-nyitva volt, így minden be-
térőt barátsággal fogadtak és étellel-ital-
lal kínáltak. Hogy az étel se legyen egy-
színű, előbb tízóraival, majd sült kol-
básszal kínálták a vendégeket. 

A háromtagú zsűri, amelyben két ki-
váló szakács, Vajkai Ferenc és Križan

Norbert is helyet foglaltak, nagyon ne-
héz feladat elé volt állítva. Végül azon-
ban meg kellett hoznia döntését, amely-
ből a csallóközaranyosi csapat jött ki
győztesen. Az első három helyezett csa-
pat tárgyi ajándékokat kapott, de a többi
résztvevő sem ment el üres kézzel, hi-
szen valamennyi csapat átvehette a ver-
senyen való részvételt bizonyító okle-
velet. A verseny után még sokáig folyt a
baráti beszélgetés kisebb csoportok-
ban, miközben az egyes bográcsokból a
finomnál-finomabb pörkölt is elfogyott.

Török Anikó, a rendezvény fő szerve-
zője: „Úgy gondoltuk, valami újat kel-
lene hoznunk a szürke hétköznapokba,
és ha csak rövid időre is, kissé lelassí-
tani az élet örökös nagy rohanását.
Gondolom, a gulyásfőző versenyek már
annyira elszaporodtak, hogy ezzel
semmi újat nem tudtunk volna mondani,
így jött az ötlet, hogy főzzünk pörköltet.
Önök is láthatták, hogy mekkora sikere
volt a rendezvénynek, de ami még na-
gyobb örömmel tölt el, hogy elsődleges
célkitűzésünk is teljes mértékben betel-
jesült. Az emberek jól érezték magukat,
a nap folyamán közel százan jelentek
meg, és érezni lehetett egyfajta össze-
fogást, kölcsönös tiszteletet. És ez volt
a rendezvény igazi célja” – mondta el la-
punknak Török Anikó.  -böröczky-

I. Öröm - Pörkölt főzőverseny 

Dunamocs

Ekel

Október elején nyolcadik alkalommal rendezték meg
a hagyományos Kóczán Mór Napokat a csallóköz-

aranyosi Kóczán Mór Alapiskolában és Óvodában. Az
idei rendezvénysorozatnak különleges apropója is volt:
100 évvel ezelőtt, 1912-ben a stockholmi olimpián nyert
bronzérmet gerelyhajításban Kóczán Mór.

Az ünnepi hét filmvetítéssel indult. A gyerekek készítettek
indián álomfogót, csomózott karkötőket, tollas fülbevalókat.
Az ovisok indián fejdíszeket csináltak, és levadászták a
Nagymedvét az óvoda udvarán. Volt „kenős” nap, amikor fi-
nomabbnál finomabb kenők kerültek ki a pedagógusok és di-
ákok keze alól. Azonkívül volt papírgyűjtés, grill-party, mű-
veltségi vetélkedők az újkori olimpiák történetéből, majd a ké-
sőbbiekben lehetőség nyílt lovaglásra és íjászkodásra is.
Minden rendezvény tanítás után zajlott. Pénteken aztán
egész napos programok voltak az iskolában. Megtartották az
immár hagyományossá vált atlétikai versenyt a dunamocsi,
a laki, az ekeli és a győrszentiváni iskolák részvételével. Volt
aerobic Szlávik Évával, jóga Emmer Veronikával, kreatív
sportjátékok kicsiknek-nagyoknak.

Délután került sor a koszorúzásra az iskola folyosóján
lévő emléksaroknál, a sportcsarnok falán lévő táblánál és a
temetőben elhelyezett kopjafánál. Este gálaműsorral fejezték
be a hetet a kultúrházban. A gálaműsoron felléptek a helyi
óvodások és iskolások, a perbetei és az izsai mazsorettek.
Az egészheti programok létrejöttéhez anyagi segítséget nyúj-
tott  Csallóközaranyos Község Önkormányzata, a Nyitra Me-
gyei Önkormányzat, valamint az iskola mellett működő Ma-
gyar Szülők Szövetsége.

-pint-

VIII. Kóczán Mór Napok
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Ógyalla

Gúta

Nemesócsa

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KoNTÉNeRes 
HUllADÉKsZállÍTás

Notus 101+  AQ 2560 

KANoN UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ jesenná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

Nyugdíjasok ünnepe
Október közepén tar-

totta a település ön-
kormányzata az idősek
napját, amikor is a nyug-
díjasait a kultúrházban
megterített asztaloknál
látta vendégül.

Szép Lajos polgármester
ünnepi beszédében kifejezte
tiszteletét az idősek iránt.
Szólt arról, hogy miképp ta-
lálhatnak egymásra mai ko-
runkban a fiatalok és az idő-
sek. Kiemelte az idősekkel
szembeni türelem fontossá-
gát, hiszen ők is azok voltak
velünk, gyerekekkel és most
nekünk kell visszaadni ezt az
ő „második gyerekkorukban”.
A nap során színpadra léptek
az óvodások, majd az iskolá-

sok, akik alkalomhoz illő mű-
sorszámokkal és vidám
programokkal szórakoztatták
a nagyszülőket, akik közül
többen elérzékenyültek a
kedves szavaktól, és a be-
mutatott műsorszámoktól. A

műsor után következett a fi-
nom vacsora, mely után egy
jó hangulatú beszélgetéssel
egybekötött szórakozás kez-
dődött, melyhez a helyi Big
Boys asszisztált.

Kép és szöveg: -pint-

A gútai Tündérkert ovisai az idei tanév első hónapjában
közlekedni tanultak, ismerkedtek a közlekedési eszközökkel,
szabályokkal, közlekedési táblákkal és előírásokkal. Az alap-
ismereteket a közlekedési eszközökről, azok fajtáiról a gyer-
mekek az óvónéniktől hallották. Tudásukat kibővítette a
Brünni téri oviban és az Erdő utcai kihelyezett osztályokban
a városi rendőr előadása, aki a közlekedési szabályokról, elő-
írásokról, azok betartásának fontosságáról, az útjelző táb-
lákról beszélt és arról, hogy mennyire fontos a saját és má-
sok testi épsége miatt a biztonságos közlekedés. Mindezen
ismeretek birtokában 2012. október 8-án látogatást tettünk a
vágsellyei gyermek közlekedési parkban, ahol kisbicikliken,
rollereken és kisautókon közlekedve a gyakorlatban is al-
kalmazhatták ismereteiket a gyermekek.

Az idei iskolaévben csatlakoztak hozzánk az Erdő utcai ki-
helyezett osztályból a gyermekek, akik legalább annyira él-
vezték ezt a kirándulást, mint a Brünni téri ovis társaik. 

A gyakorlati rész végére minden gyermek megtanulta, mi-
ért fontos, hogy az út jobb oldalán közlekedjen, hogy a ke-
reszteződésben körül kell nézni, hogy mit jelentenek a sze-
mafor fényjelei és hogy a körforgalomban mindig jobbra in-
dujon el. Magyarics Szépe Ildikó, óvónő

Száztíz éves tűzoltókocsi 
a múzeumban
Akármerre tekintünk a nagyvilágban

azt látjuk, hogy minden nép igyek-
szik a maga történeti emlékeit össze-
gyűjteni s múzeumokban a világ elé tárni.
Így van ez Dunamocson is, ahol a falu-
múzeumban kapott helyet az 1902-ben
Budapesten Köhler István által gyártott
lóvontatású tűzoltókocsi.

Dunamocson 1883-ban alakult meg az ön-
kéntes tűzoltó egyesület. Ebben az időben
csak kézi működtetésű, emberi erővel hú-
zott, majd lovak vontatta fecskendőkkel száll-
tak szembe a tűzzel. Ezek működtetésére
sok emberre volt szükség. Percenként 150 li-
ter víz kifecskendezéséhez legalább 8-10
ember erőfeszítésére volt szükség és akkor
még nem is szóltunk azokról, akik a vödör-
lánc segítségével adták kézről kézre a nehéz

vizes vödröket. Az első tűzoltókocsi, amelyet
az egyesület kapott, egy 1902-ben gyártott
lóvontatású kocsi volt, amely napjainkban
már a Falumúzeum tulajdonában van és tel-
jesen üzemképes.

Most a régmúlt eszköze büszkén áll a kie-
melt talpazatán, hirdetve az elmúlt időket.
Sokak számára nosztalgiát, a fiatalok ré-
szére pedig érdekességet jelent. (miriák)

Szépkorúak köszöntése

Biztonságos közlekedésre nevelés 
a Tündérkert óvodában

Komáromfüss

Október elsején volt az idősek világnapja. Ennek
apropójaként majd minden faluban köszöntik a

nyugdíjaskorú embereket. Az elmúlt héten Komárom-
füssön is ünnepelték a szépkorúakat. 

A közel száz résztvevőt először Kardos Emil polgármester
köszöntötte, majd ezután egy nótás, mulatós egyveleg kö-
vetkezett Kosáry Judit magyarnóta- és operetténekes, és Ko-
sár Szabolcs közreműködésével, akik rövid időn belül igazi
forró hangulatot varázsoltak a komáromfüssi kultúrház ter-
mébe. A közönség együtt énekelte a népszerű dalokat a fel-
lépőkkel. A program befejeztével az időskorú emberek be-
szélgetéssel, emlékezéssel tették még hangulatosabbá a
nyugdíjasnapot. Kép és szöveg: -pint-

Dunamocs

ACsemadok helyi alap-
szervezete családi na-

pot tartott a feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda ud-
varán, melyen az „Itt ott-
hon vagyunk” című nyer-
tes pályázatok átadását is
lebonyolították.

Radosicky Györgyi, a Cse-
madok ógyallai alapszerve-
zetének elnöke köszöntőjé-
ben elmondta, a szervezet
az év folyamán több sikeres
szabadtéri akciót szervez. A
2 480 eurót nyert pályázatból
hordozható pergolát – sát-

rat, asztalt, padokat vásárol-
tak, amely a jövőben nagy
segítséget nyújt különböző
szabadtéri rendezvények
szervezésében. 

A családi nap keretében
sor került kézműves foglal-
kozásokra és különböző
családi ügyességi játékok
megszervezésére is. Ezen

kívül szeretnék a gyerekek-
ben felkelteni a lokálpatrio-
tizmust, s ezért versenyt hir-
dettek a diákok között, hogy
írjanak fogalmazást, vagy
rajzoljanak képet „Ógyalla,
szeretlek!” címmel. Ennek a
versenynek a kiértékelése is
a családi napon történt meg.

(miriák)

Családi nap

Immáron nyolcadik alkalom-
mal került megrendezésre a

Döme Károly Alapiskolában és
Óvodában a Komáromi járás is-
koláinak atlétikai versenye. Az
alsó tagozatosok számára
megrendezett versenyen a he-
lyi iskolán kívül a búcsi, a ma-
dari és a dunamocsi iskolák
vettek részt.

A 4 tagú csapatok különböző
versenyszámokban mérték össze erejüket. Az
időjárás is kedvezett, így minden adott volt hozzá,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A sport-
versenyen Izsa község polgármesterének ván-
dorserlegéért küzdöttek a 4 fő (2 fiú és 2 lány) al-
kotta csapatok, akik 40 méteres síkfutásban, tá-
volugrásban, krikettlabda-dobásban és 250 mé-
teres futásban versenyeztek. 

A vándorserleget már másodjára a búcsi csa-
pat vihette haza. Az egyéni versenyben a legtöbb
pontot a lányok közül a dunamocsi Sándor Esz-
ter, a fiúk közül pedig a búcsi Czúth Dávid sze-
rezte, melyet serleggel jutalmaztak. A többi ver-
senyző sem tért haza üres kézzel. (mir)

A2012 tavaszán alakult
Sziget Polgári Társu-

lás a helyi Művelődési
Központban szervezte
meg az asztalitenisz-ver-
senyt. Vidám hangulat-
ban, nagyszámú érdek-
lődő mellett, keményen
küzdött a kilenc ver-
senyző.

Szoros küzdelem után
első helyen Redecky Gyula
végzett, második helyen
Nguyan János, harmadik he-
lyen pedig Mgr. Jóba Tibor. A
győzteseket a Társulás egy-
egy serleggel ajándékozta
meg, de a többi versenyző
sem tért haza üres kézzel.

„A Sziget Polgári Társulás
azzal a céllal alakult, hogy a
fiatalokat szorosabban be-

vonja a falu életébe. Túl va-
gyunk már egy „Tegyük
szebbé falunkat!” szemét-
gyűjtési akción. Részt vet-
tünk az augusztus 18-án, a
falunap keretén belül meg-
rendezett 1. MKP járási foci-
torna szervezésében és le-
bonyolításában. A helyi MKP
és a Társulás közös csapata

az első helyen végzett ezen
a rendezvényen. Távlati ter-
veink között szerepel egy
Retro buli, gyermek- és
sportnap, valamint a majális
megszervezése”- mondta ifj.
Erdélyi Zoltán, a Társulás el-
nöke.

(mir)
Sedliak Pál felvétele

Aszentpéteri Elán Atlétikai Klub hato-
dik alkalommal szervezte meg a

„fuss az egészségért!” versenyét, ame-
lyen érsekújvári, nagymegyeri, perbetei,
újgyallai, komáromi és szentpéteri ver-
senyzők vettek részt.

Az egyes kategóriák győztesei: legfiata-
labbak Fitos Balázs (Szentpéter), Tóth Ta-
mara (Szentpéter), az előkészítő kategória
győztesei Šajbenová Michaela és Mazan
Marek (Szentpéter),a fiatalabb fiúk és lányok
kategóriájának győztesei Sárközi Gergely és
Mazanová Michaella (Szentpéter), idősebb
tanulók Sárközy János (Szentpéter) és Ko-

bolková Barbora (Érsekújvár), ifjúsági kate-
gória Répás Rudolf (Szentpéter) Kiss Cyntia
(Komárom), férfiak 39 éves korig Švajda
Gabriel (AC Érsekújvár), férfiak 50-59 éves
korig Molnár László (Nagymegyer), férfiak
60 év felett Józsa Gyula (Nagymegyer), nők
34 éves korig Vajas Krisztina (Csallóközi
MC), nők 35 éven felüliek: Rusnáková Mar-
gita (Dulovce).

A verseny főszervezője – Marek Mazan -
elmondta, jövőre is szeretnék folytatni a fu-
tóverseny megszervezését, amelynek fő cél-
kitűzése továbbra is a mozgás szükséges-
ségének népszerűsítése, terjesztése.

(miriák)

Szentpéteri futóverseny

Asztalitenisz-verseny
Martos

Alsó tagozatosok atlétikai versenye
Izsa
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• Eladók vietnami kismala-
cok. Tel.: 0902 040 372.
• Eladó autóba gyermekülés
9-18 kg-ig, kék-fehér kockás,
ára: 15 €. Tel.: 0903 745 180.
• Eladó biciklire gyermek-
ülés, fa hintaló, Babetta ol-
daltáska. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó termő citromfa, füge,
banán, gránátalmafa, szeder
és kiwi. Tel.: 0908 547 153.
• Takarítást vállalok. Eladó
fehér, hosszú, jó állapotban
lévő bőrkabát. Tel.: 0949 535
850.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
• Lakás-, ház-átépítést, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Autóbiztosítás jó feltételek-
kel és kölcsönök intézése.
Tel.: 0949 691 045.
• 210-es Babetta eladó jó ál-
lapotban. Tel.: 0907 193 469.
• Luxusépítésű családi ház
eladó Komáromban, ára:
100 ezer €. Tel.: 0905 230
373.
• Konyhabútor mosogatóval,
munkalappal eladó, 100 €.
Tel.: 0915 437 645.
• Szoba kiadó fiatal albérlő-
nek a 2-szobás albérletből.
Tel.: 0907 373 611.
• Műanyag kuka kerekeken
eladó 125 literes, 2 db. Tel.:
0905 847 531.

• Trágya eladó, jó minőség
és biokomposzt fuvarral.
Tel.: 0908 089 360.
• Vásárolnék családi házat
70 ezer €-ig Komáromban.
Tel.: 0905 230 373.
• Elajándékozok gyönyörű
fekete kiscicákat. Tel.:
0904 969 839.
• Eladó 320 l-es fagyasztó.
Nagyon jó állapotban. Tel.:
0908 712 340.

• Fehér-, ill. vörösbor eladó.
Zöldveltelíni és Szentlőrinci.
Tel.: 0908 779 089, 0918 908
866.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűhézagos betonkockák.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladók holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298 – KN. 
• Betonkerítések szerelése.
Tel.: 0908 042 655.
• Használt gyermekruhák el-
adók 0-2 éves korig kedvez-
ményes áron. Tel.: 0907 124
990.
• Eladó 2-szobás lakás a Ko-
menský utcán Komáromban.
Tel.: 0917 105 551.

• KN környékén bérelnénk
családi házat 2-személynek,
kisebb felújítást vállalunk.
Tel.: 0917 947 007.
• Eladó családi ház Aranyo-
son. Tel.: 0903 253 282.

• Eladó családi ház Neme-
sócsán. Tel.: 0915 344 849.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Personálna agentúra Largo
ponúka pracovné miesta v
Šali-Veči 2,40 €/hod, dop-
rava zdarma, motivačný bo-
nus. Kontakt: 0948 487 772,
0917 846 127.
• A Largo munkaerőközve-
títő iroda munkahelyet kínál
Vágsellyén. 2,40 órabér, in-
gyen szállítás, ösztönző bó-
nusz. Tel.: 0948 487 772,
0917 846 127.
• Gyorskölcsön nyugdíjasok-
nak, dolgozóknak, vállalko-
zóknak. Tel.: 0917 637 302.

• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban a VII. lakóte-
lepen. Tel.: 0918 829 743.
• Predám záhradu pri
Mŕtvom ramene. Tel.: 0905
243 518.
• Hosztesz és értékesítő po-
zícióra keresünk jelentkező-
ket bevásárlóközpontokban
kialakított Wellness cent-
rumjainkba Budapestre! Ma-
gyar nyelv + szlovák nyelv
alapfeltétel! Fizetés fix + pro-
vízió! Jelentkezésüket sms-
ben várjuk, mely tartalmazza
a nevet, kort + lakhelyet (vá-
ros)! Minden jelentkezőt
visszahívunk! 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 v Marcelo-
vej, 60 m2, nájomné doho-
dou. Tel.: 0905 413 308.
• Villanymotorok, fűtésmoto-
rok tekercselése előnyös
áron rövid határidővel, Ga-
dóci út, Agrostav areál. Tel.:
0915 470 709.
• Angol oktatás. Tel.: 0949
691 045.
• Nagyvirágú krizantém el-
adó Cserháton. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.

• 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.
• Kútfúrást vállalunk, vŕtanie
studní. Tel.: 0949 499 980.

• 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.
• Kiadó üzlethelyiség Duna-
szerdahelyen a fürdőhöz kö-
zel masszőr, kozmetikus, pe-
dikűr-manikűr, ill. más vállal-
kozói célra. Tel.: 0918 444
624.

• 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.

• Munkalehetőség komoly
gondolkodású embereknek.
Időpont-egyeztetés: 0918
234 545.
• Bérbe adó szoba-konyhás
lakás a VII. lakótelepen. Tel.:
0907 716 837.
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Első fotóm

Toková Linda
Ekel

(3000/48)

Nagy Sándor
Komárom
(4200/52)

füsi fanni
Gúta

(3700/50)
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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.

Fájó szívvel emlékezünk 
október 24-én, halálának 1. évfordulóján 

Kovács Istvánra 
Gelléren. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
ezen a szomorú évfordulón. 

Emlékét örökké őrzik: felesége Erzsébet, fia
Zoltán, menyei Rózsi és Adél, unokái: Zoltán, Brigitta, Máté,
Márton, dédunokája Virág és az egész család.

Újszülöttek:
Danišová Ivana (Dunaradvány); Kinczer Julien (Komárom);
Kiss Viktória Zoé (Ógyalla); Mlinkovics Antónia (Sajókeszi
-Rimaszombati járás); Csicsó Nikoletta (Madar); Nagy Sán-
dor (Komárom); Füsi Fanni (Gúta); Süli Ármin (Érsekújvár)

Elhunytak:
Fazekaš Mária (76) Komárom; Varga Imre (50) Komárom;
Bedecs Lajos (81) Komárom; Anyalai Ilona (72) Ógyalla;
Beňo Ladislav (75) Bajcs; Reichert Gizella (78) Komárom;
Póčik Edit (63) Komárom; Butka András (87) Komárom;
Sztojka János (63) Gúta; Panáková Viera (58) Madar; Kal-
már Kálmán (81) Ekel; Balla Mihály (89) Marcelháza; Pi-
voda Júlia (72) Szentpéter

Házasságot kötöttek:
Ing. Tóth Zsigmond (Dunamocs) és Ing. Gogola Erzsébet
(Komárom);  Rafael Roland és Koczy Anna (Komárom);
Ing. Vida Szilveszter és Mgr. Marosi Ildikó (Komárom)

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

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

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.

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 ro
kov 

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.

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.
Gyors hitelelbírálás

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.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
4. évfordulóján

Sebőkné 
szül. Szalai Irénre 

(Hetény).

A SZERETET SOHA EL NEM FOGY...

A gyászoló édesanyja és testvérei családjaikkal.

Milé pacientky gynekológa Dr. Pavla žáka!
S týmto mojim úprimným úryvkom by som Vás rada

oboznámila s neuveriteľným prípadom, aby ste si vážili
jeho dôkladné vyšetrenie, diagnózu a za 5 dní určené me-
dicínovanie.

Hlavnou príčinou prečo to verejne oznamujem je, že: za
tú istú procedúru čakáte v cudzine v EU-štátoch minimum
5 mesiacov – slovom neuveriteľné. 

Zuzana Duchoňová (Bátorové Kosihy)

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

Fájó szívvel emlékezünk október 23-án, 
halálának 10. évfordulóján

Bogáč Andrásra
(Pat).

Emlékét őrzik: felesége, lánya és unokái.

Október 23-án ünnepli 
18. születésnapját 

Hajtman Klaudia 
Izsán.

E szép ünnep alkalmából sok bol-
dogságot, jó egészséget, sok sikert
a tanulásban és mindenből a leges-
legjobbat. Ezt kívánják: szüleid,
nagyszüleid, testvéred és barátaid.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, ahogy mi szeretünk Téged!“
Október 22-én ünnepli 5. születésnapját 

Dohnanec Erik őrsújfalun. 
Nagyon sok boldogságot, jó egészséget 
kívánnak: apa, Brigi, 
testvére Petike, 
a nagyszülők 
és a keresztszüleid.

Október 27-én ünnepli 90. születésnapját 
Czibor Győző 

Madaron. 
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak, 
boldogságot és jó egészséget kívánnak: gyermekei,
unokái, dédunokái és az egész rokonság.
„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom.
Légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet .”

• 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.
• 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.
• 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.

Legolcsóbb autóbiztosítás,
1300 cm3 – 62 €, 1800 cm3

– 90 €, 2000 cm3 – 106 €,
66 KW – 89 €, 84 KW –
114 €, 129 KW – 136 €,
utánfutó 9 €/év, ablaküveg
18 €/év. Tel.: 0907 235 125.

• 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.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Dám do dlhodobého pre-
nájmu v Komárne veľmi
peknú prerobenú, čiastočne
zariadenú 3 izb. byt na VI.
poschodí, blízko centra na
ul. I. Madácha. Byt má bal-
kón a pekne prerobenú kú-
peľňu. Voľnú od 1.11.Tel.:
0908 086 925, 0915 793
069.
• Hosszútávra kiadó Komá-
romban a belvároskoz közel
a Madách I. utcán nagyon
szépen felújított, részlege-
sen berendezett 3-szobás
lakás a VI. emeleten. A la-
kásnak van erkélye és szé-
pen átalakított fürdőszobája.
Tel.: 0908 086 925, 0915 793
069.

• Eladó családi ház Gútán.
Tel.: 0905 918 388.
• Kutyakozmetika Gútán.
Profi kozmetikus, új szalon.
Tel.: 0908 125 930.
• Eladók gyönyörű Bígl kis-
kutyák Keszegfalván. Tel.:
035/7792 371, 0907 118 952.
• Eladó 3 kombinációs ba-
bakocsi jó állapotban, ér-
deklődni, tel.: 0908 127 798.
• Eladó sportkocsi, kerékpár,
kisebb szekrény, színes TV.
Tel.: 0948 006 071.
• Mázsa + súlyok 200 kg-ig.
Eladó, ára 60 €. Tel.: 0905
847 531.
• Eladó Š. Felícia 1,3, gy.év:
98, 75 000 km, jó állapotban.
Tel.: 0905 298 679.
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V pondelok 22. 10. pred-
pokladám v našom regióne
veľmi pekne, teplo, jasno a
bez zrážok. Nočná teplota
od + 8  do + 10  ̊C, denná
teplota od + 19 do + 21  ̊C.
Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.       
V utorok 23. 10. predpokla-
dám v našom regióne po-
dobne ako v pondelok, jasno
a bez zrážok. Nočná teplota
od  + 7 do + 9  ̊C, denná tep-
lota od + 18 do + 20  ̊ C.
Slabý premenlivý vietor  do 2
- 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)    
V stredu 24. 10. predpokla-
dám v našom regióne ešte
stále pekne, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 8
do + 10  ̊C, cez deň od + 18
do + 20  C̊. Slabý  Z vietor do
2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)     
Vo štvrtok 25. 10. predpok-
ladám v našom regióne pri-
merane teplo, polooblačno, k
večeru a na noc až zamra-
čené s malou možnosťou
slabého dažďa. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná tep-
lota od + 6 do + 8  ̊C, cez

deň od + 16 do + 18  ̊ C.
Slabý Jz vietor do 2 - 4 m/s.  
V piatok 26. 10. predpokla-
dám v našom regióne
zmenu počasia, vlhko, za-
mračené s občasným daž-
ďom. Množstvo vlahy do 6
mm. Nočná teplota od + 11
do + 13  ̊C, denná  teplota od
+ 17 do + 19  ̊C. Mierny JZ 
vietor do 4 - 6 m/s.  
V sobotu 27. 10. predpokla-
dám v našom regióne veľmi
nepríjemne a vlhko, veľkú ob-
lačnosť až zamračené s daž-
ďom. Množstvo vlahy až do
10 mm. Nočná teplota od +
11 do + 13  ̊C, denná teplota
od + 17  do + 19  ̊C. Čerstvý
J, JZ vietor do 10 - 14 m/s.  
V nedeľu 28. 10. predpokla-
dám v našom regióne
prudké ochladenie, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a ob-
časný dážď. Množstvo vlahy
do 8 mm. Nočná teplota od 
+ 6 do + 8  ̊C, cez deň od 
+ 8 do + 10  ̊C. Čerstvý SZ
vietor do 10 - 14 m/s. 

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 22. 10. - 28. 10.

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

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

035/7726 999

0905 489 059

RADOšINSKé NAIVNé DIVADLO
v 49. sezóne uvádza

Stanislav Štepka:

ŠŤASTNÉ KONCE
(clivá komédia 

o čelných miestach v srdci)

30. októbra 2012

19.00  MsKS Komárno

ÚčINKuJÚ:
Stanislav Štepka,

Martin Škoda,
Zuzana Kronerová / Anikó Vargová, 

Maruška Nedomová, 
Svätopluk Malachovský / Mojmír Caban, 

Ladislav Hubáček
Hudba: Ľubica Čekovská

Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Réžia: Juraj NVOTA
Vstupné: 13,- eur

Vnašej škole už nie-
koľko rokov organizu-

jeme v rámci Európskeho
dňa rodiny a školy rôzne
akcie, ktorých cieľom je
zapojenie čo najväčšieho
počtu rodičov a priateľov
školy do aktivít školy tak,
aby boli pre všetkých
dňom zážitkov, hier a zá-
bavy.

Zo všetkých  doterajších
akcií sa s najväčším záuj-
mom a ohlasom stretli spo-
ločné výlety po Slovensku a
v zahraničí. Návšteva zoolo-
gickej záhrady v Bratislave i
v Budapešti, Bojnického v
Budapešti, Prírodovedného
múzea vo Viedni i nezabud-
nuteľný zámok Schönbrunn
v Rakúsku, to sú len 
niektoré miesta, ktoré sme
doteraz navštívili. Všetky
výlety boli zážitkom tak pre
deti ako aj pre dospelých,
počas ktorých sa podarilo
vytvoriť veľa nových, nefor-
málnych vzťahov medzi ško-
lou a rodičmi i upevniť pria-

teľstvá medzi spolužiakmi z
triedy i žiakmi rôznych roční-
kov. Množstvo spoločných
zážitkov a spomienok nám
pripomínajú kresby detí o
výlete a fotografie, ktoré
zachytili krásu prírody, navš-
tívených miest a spoločne
stráveného času.

Pokračujúc v úspešnej tra-
dícii tohtoročný výlet bol za-
meraný na výchovno-vzde-
lávacie a zábavné podujatie
„Rytierske dni v Bojniciach“,
kde  sme sa prostredníc-
tvom hraných príbehov do-

zvedeli veľa zaujímavostí z
dejín bojnického zámku a o
živote pravých rytierov.

Európsky deň rodiny a
školy sme usporiadali v so-
botu 22. septembra. Boli
sme radi, že sme mohli uví-
tať všetkých  žiakov i rodi-
čov, ktorí sa zapojili do ne-
formálnej spolupráce s na-
šou školou v takom hojnom
počte a už teraz sa tešíme
na ďalší krásny deň plný po-
učných, zábavných a ve-
selých zážitkov.

Mgr. Alžbeta Kolláriková

Aj v školskom roku 2012/2013 budú
brány Strednej priemyselnej školy v

Komárne otvorené pre všetkých zvedav-
cov - budúcich študentov priemyslovky a
ich rodičov.

V dňoch 25.-27.októbra 2012 budú mať
žiaci 9.ročníka možnosť navštíviť komár-
ňanskú priemyslovku a takýmto spôsobom
sa zoznámiť  s obsahom študijných odborov
elektrotechnika, strojárstvo a technické a in-
formatické služby v strojárstve. Zároveň  sa
oboznámia aj so spôsobom, akým sa štú-
dium týchto odborov realizuje.

Veľkým zážitkom pre deviatakov zák-
ladných škôl s vyučovacím jazykom slo-
venským i maďarským  bude nesporne
návšteva odborných učební i laboratórií,
jazykových učební  a priestorov určených na
šport a relaxáciu.

Organizátori podujatia zo skúseností ve-
dia, že návšteva Dňa otvorených dverí na
priemyslovke a poskytnuté informácie po-
máhajú deviatakom zvoliť si pre ďalšie štú-
dium vhodnú strednú školu.

Marcela Vargová 

Európsky deň rodiny 
a školy na ZŠ Marcelová

Centrum voľného času, Rozmarínová 2 Komárno

27. OKTÓBRA 2012 – SOBOTA OD 15,00 HOD.

NA RODINNÉ
„HALLOWEEN PÁRTY“

PROGRAM:

☻ veľa známych a menej známych tvárí
☻ zábavné strašidelné hádanky a hry
☻ pre deti tvorivé čarodejné ruky
☻ diskotéka strašidiel, duchov a čarodejníc
☻ čakajú Vás čarodejné stoly plné dobrých chuťoviek

a nápojov / každá rodina pri-
nesie ľubovoľné dobroty/

☻ úspechom dobrej strašidel-
nej nálady bude ak prídete v
maskách alebo v kostýme

Info: 035/7730 396

Dni otvorených dverí na priemyslovke

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Úspešná stretávka po 20. rokoch...

Bolo nám potešením zúčastniť sa
dňa 29. 09. 2012 po 20. rokoch na

stretávke bývalých zamestnancov
RaJ-a.

Náš štátny podnik Reštaurácie a jedálne
v Komárne zanikol v roku 1992. Okrem
podnikového riaditeľstva rozpadli aj jednot-
livé závody, tak ako: Staničná reštaurácia,
Rybárska čárda, Bašta, Váh, Centrál,
Rytmo, Club Kolárovo, Vinič, Dunaj, Tat-
ran Bistro, Minibistro, Kotva, Pivovarská
reštaurácia, Bažant, Crystal, Labužník,
Neptun, Radničná reštaurácia... atď. s cel-
kom 240 zamestnancami, ktorí  jednotlivo
museli nájsť zamestnanie. Rozišli sme sa
na dlhé roky!

„Roky síce prešli, ale naše spomienky
ostali a sú nažive!“ – zaznelo v privítacom
príhovore v preplnenej sále reštaurácie.
Bývalí spolupracovníci s radosťou a úctou
sledovali tváre jeden – druhému. Tešili sme
sa navzájom! 

Tí, ktorí už nemohli byt medzi nami, veľmi
nám chýbali. V komárňanskom cintoríne
sme umiestnili na hroboch vence a sviečky
pre našich zosnulých bývalých riaditeľov p.
Michala Majtáňa a p. JUDr. Štefana Ga-

lambosa a zástupcu riaditeľa p. Ladislava
Szitáryho s nápisom:

„S úctou na Vás spomíname...“ S minú-
tou ticha sme vzdali úctu našim zosnulým
riaditeľom, zástupcovi riaditeľa, vedúcim
závodov, kuchárom, čašníkom a ostatným
spolupracovníkom.

V diskusii sme odovzdali pozdravy od
tých, ktorí nemohli prísť na našu stretávku.
P. Mária Némethová, bývalá zástupkyňa
riaditeľa nám poslala milý pozdravný list,
nakoľko bola z Komárna vzdialená. P. Mar-
gitu Vrečičovú, taktiež bývalú zástupkyňu 
riaditeľa sme pozdravovali na znak našej
úcty a vďaky s kvetmi, a zároveň nás ob-
darovala pekným príhovorom.

A nakoniec náš najstarší spolupracovník
p. Gustáv Győri vo svojom príhovore k prí-
pitku medzi inými poďakoval organizáto-
rom stretnutia Márii Hajabácsovej a Margite
Gerdeiovej za ich vytrvalú prácu.

Po chutnej večeri nasledovalo príjemné
posedenie, pohoda a dobrá zábava až do
neskorého rána. Na základe prosby účast-
níkov stretávky sme sa rozhodli, že sa stret-
neme aj na budúci rok okolo dňa Michala! 

Rozlúčili sme sa s príjemným pocitmi.
Mária Hajabácsová

Predpredaj vstupeniek: 035/7713 550, 0905/892579
INfO: MsKS Komárno, Hradná 1.

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!
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16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

6.55 Ma reggel 9.00 Koldus és királylány 10.30 Séf. Kultúra a nagy-
világból 10.45 Magyarország, szeretlek! 12.01 Híradó 12.05 Magyar-
lakta – vidékek krónikája 13.00 Rotary – Gift of Life, 2. 13.30 Magyar
világkarrierek 14.00 A madármentő pusztadoktor Ism.terj.film 14.50
Szaffi . Magy. rajz- film 16.15 Holdtánc és Pepita 17.50 Egri csillagok.
Magy. film, 2/1. 19.00 A forradalom lángjának fellobbantása 19.15
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 19.30 Híradó 20.15 Össz-
művészeti gálaest 21.20 Borvacsora 22.15 Othello. Am.-ang. film

M2

6.55 Ma reggel 9.00 Beavatás 9.10 Hol élsz te? 9.40 Nekem ne lenne
hazám? 9.50 Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.15 Századfordító
magyarok. Déry Tibor 11.10 Vendéglátás 12.05 Negyvenéves a tán-
cházmozgalom 12.55 Beavatás 13.10 Klipperek 13.35 Az irodalom
nyelve 13.45 Cimbora 14.30 Mestersége színész. Bessenyei Ferenc
15.30 A csodadoktor 17.10 Futőtűz, 52/50. 17.15 Enid Blyton... 17.45
A Nyereg Klub, 24. 18.10 Esti mese 18.35 Erdély aranykora 20.00
Híradó 20.35 Ghymes: Summa 22.10 Pirx kalandjai 23.10 Gyönykagyló
23.40 Magyarország története

DUNA

8.05 Élő egyház  8.35 Isten kezében  9.00 Hol volt, hol nem volt. Ily-
lyés Gyula: A loncsos medve 9.10 Varjú Vencel mesevára. Mesefilm
9.45 Szegény Dzsoni és Árnika. Magyar film 11.05 ‚56. Dok.film 12.00
Híradó 12.25 Tüskevár, 8/3. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Emlékün-
nepség a Műegyetemen 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Élet-
képek, 76. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 Az ősz 17
pillanata 19.30 Tálentum 20.05 Mint oldott kéve, 4. 21.05 Dunasport
21.15 „Népek Krisztusa, Magyarország“ 1956, 4/1. 22.15 Kultikon
22.30 Sportaréna 23.00 Megsebzett ünnep – 2006. október 23.

6.25 TV2-matiné. 10.30 Jimmy Neutron – A csodagyerek  11.55
EZO.TV 13.00 A macskám, a családom és a fiúk. Ném.–ang.–am. víg-
játék 14.55 A kiválasztott – Az amerikailátnok 15.55 Hal a tortán
16.55 Nagyon vadon  18.30 Tények 19.00 Mézengúz 20.40 NCIS IX.,
21.40 NCIS: Los Angeles 22.40 Szemben a Nappal  akciófilm

7.00 Kölyökklub 8.55 Mesék a folyópartról 10.25 Segíts, mumus! Am.
vígjáték 12.40 Zene és szöveg 14.45 Jégkorszak 2. 16.35 Modern
tündérmese 16.45 Riválisok 18.30 RTL híradó 19.00 Eragon  kaland-
film12.25 Jim szerint a világ 13.05 A vadló. Kanad. film 15.05 Álom és
szerelem 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 Columbo: Haty-
tyúdal 21.00 Eltanácsolt tanácsadó 23.30 Jakupcsek …mert érdekel 

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ13.05 A vadló. Kanad. film 15.05 Álom és
szerelem 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 Columbo: Haty-
tyúdal 21.00 Eltanácsolt tanácsadó 23.30 Jakupcsek …mert érdekel

13.55 Nagy durranás 15.30 Dr. Dolittle 3. 17.15 Pofa be!  18.55 As-
terix és Obelix. 21.00 Felpörögve.  22.35 Ragadozó 2. 

VIASAT

7.05 A kifutó 8.05 Tuti gimi 8.55 Sabrina 11.10 Sunday School Am.
zenés film 12.55 Billy Madison – A dilidiák 14.50 Drágán add a réte-
det 16.45 Férjehez mész, mert azt mondtam 18.50 Bölcsek kövére
2. 21.00 Halálsoron Am. thriller

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj 8.55 Családi vetélkedő 9.45 Moso-
lyogni! 10.10 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim 14.20 Kachora – Az ár-
tatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Vi-
haros szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 A bodza illata Ném.
film 21.40 Riporterek 22.10 Hhírek 22.23 Sport 22.30 Első számú
gyanúsított: New York-i esetek 23.15 Dempsey és Makepeace

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja  10.35 A Blankenese negyed
gyermekei Ném. dok.film 12.05 Fókusz 12.30 Élő körkép 13.05 Folk-
lórműsor 13.40 Autószalon 14.15 Lefújva 14.50 Sportvisszhang
15.20 Bajnokok Ligájamagazin 15.55 Nemzetiségi magazin 16.30 Fó-
kusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradó 18.00 Falka
18.30 Mese 18.40 Eurovirtuál – Ondrej Demo 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyaul 19.55 Gyógyászat 20.55 Egy nap 21.30 Kommentá-
rok 21.55 Munkapiac 22.00 Megtört ölelések. Sp. filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.10 Kéjjel-nappal
12.25 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 Dok-
tor House 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.30 A
mesterszakács Valóságshow 22.50 Két pasi – meg egy kicsi  23.15 Éj-
szakai hírek 23.40 Doktor House

JOJ

6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 10.00 Szép lakások, 13/1. 11.00 Igen,
főnök III. Am. valóságshow, 13. 12.00 Híradó 12.50 Holnapután. Am.
katasztrófafilm 15.00 Cseh-szlovák tehetségkutató 17.00 Híradó
17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 19.59 Időjárás 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panel-
házi történetek. Tévésorozat 21.30 Dr. Ludsky 2 22.30 A nagy
házalakítás II., 8. 23.30 Családi panzió 

M1

6.55 Ma reggel 9.00 Magyarország nemzetilobogójának felvonása
9.20 Koldus és királylány 11.00 Az én forradalmam 12.05 1956. ok-
tóber 23. 12.25 1956 – a salgótarjáni sortűz 13.10 Játsszunk nyu-
godtan 13.35 Menedékkövek 14.25 56 csepp vér. Magy. filmmusical
16.00 1956 – az újabb történeti irodalom tükrében 16.45 Endemica
Hungarica 17.25 Egri csillagok. 2/2. 18.45 Magot nevelni a hervadás-
ban Jókai Anna 80 19.30 Híradó 20.15 A szabadság vihara 21.50
’…ilyen nagy dolog a szabadság?... Magy. dok.film 22.40 Barangolá-
sok öt kontinensen

M2

6.55 Ma reggel 9.00 Beavatás 9.15 Benedek Elek meséi 9.25 Kakasdi
mesék 9.35 Mazsola és Tádé édesanyja 9.55 Civilizáció, 3/1. 10.50
Zenelánc 10.55 Mákszem Matyi  12.00 Hírek 12.05 Negyvenéves a
táncházmozgalom, 2. 12.50 Kormorán koncert 13.40 Mestersége szí-
nész. Sinkovits Imre 14.30 Czillei és a Hunyadiak 16.35 Futótűz. Am.
sor., 51. 17.50 Enid Blyton... 17.45 A Nyereg Klub 18.10 Mese 18.25
Magyar népmesék 20.00 Híradó, sport 20.35 Szerelem. Magy. film
22.05 A helyzet embere 22.55 Kormorán koncert 23.45 Egri csillag.
Magy. film, 2/1–2.

DUNA

8.30 Itt Moszkva, Moszkva beszél... - Birodalmi helytartók. Dok.film
9.00 Állami zászlófelvonás közvetítése 9.35 Melbourne ‚56 - Olimpia
és forradalom 10.10 Budakeszi srácok Magyar film 12.25 Tüskevár,
8/4. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A forradalom Rómából nézve 15.15
A Bang-Jensen-ügy Magyar dok.film 16.05 „Mert egy nép azt
mondta. Elég volt!” 16.35 Térkép 17.05 Részlet Zimándi Pius naplójá-
ból 17.20 Életképek, 77. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00
Az ősz 17 pillanata, 5/2. 19.30 Tálentum 20.05 „Mert egy nép azt
mondta. Elég volt!” - Ünnepi stúdióbeszélgetés 21.00 Dunasport
21.15 Szeretlek, Faust  22.20 Kultikon 22.40 Október hazalátogat

6.00 TV2-matiné 9.00 Szurikáták 10.30 Rocksuli 12.35 A tó titka.
Kand.- am. kalandfilm 14.40 Mézengúz 16.10 Terminál. Am. vígjáték
18.30 Tények 19.00 Én kicsi szörnyem – A mélység legendája. Am.–
ang. kalandfilm 21.00 Szabadság, szerelem. Magy.dráma 23.20 Bí-
borviolák Am. filmdráma

7.00 Kölyökklub 9.00 Vuk 2.  10.25 Legenda 12.20 6:3, avagy játszd
újra, Tutti! Magy. vígjáték 14.15 Eragon 16.20 Nincs kettő négy nél-
kül.  18.30 RTL híradó 19.00 Excsajok szelleme  21.00 300. Am. akci-
ófilm 21.25 Castle 23.20 A nagy hajcihő

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ13.05 Folytassa, főnővér! Am.-kanad. vígjá-
ték 15.05 Álom és szerelem. Ném. filmdráma 17.00 Megkövült szívek.
18.00 Dallas 19.05 Columbo: Kézirat vagy halál.  20.40 Kőagy őrnagy.
Am. vígjáték 22.40 Lelkük rajta. Am. vígjáték 

15.25 Felszarvazták őfelségét! 17.30 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 19.05
Mennyei királyság. Am.–ang. kalandfilm 21.40 Godsend – A teremtés
klinikája. Am.–kanad. thriller

VIASAT

7.15 A kifutó  8.15 Tuti gimi III., 52. 9.05 Szívek szállodája10.55 Billy Ma-
dison – A dilidiák 12.35 Drágán add a rétedet 14.30 Ace Ventura 2.
16.25 Bölcsek kövére  18.35 Amerikába jöttem  21.00 Mint a kámfor
23.25 Kolorádó Kid Magy. film

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! 10.05 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 12.10
Nők klubja 13.40 Építs házat, ültess fát! 14.10 Kachora – Az ártatlan
szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem
17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó, spor 20.10 A hegyi doktor 20.55 Tisztelet kérdése  22.35 Hírek
22.50 Sporthíradó 23.00 Luther 23.50 Demsey és Makepeace

STV :2
9.10 Nők klubja 10.40 Falka 11.05 Fókusz 11.35 Nemzetiségi magazin
12.05 Hírek magyarul 12.10 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.10 Gyó-
gyászat  14.10 A nagyságos úr társa 15.05 Sportvisszhang 15.40 Eu-
rovirtuál – Ondrej Demo15.55 Ruszin magazin 16.30 Fókusz 16.55
Munkapiac 17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Esti mese
18.45 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Szép,
de káros 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Kommentárok 22.00
Szó szerint 23.00 Rendőrségi magazin 23.10 Autószalon

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Top Gun.
12.20 A bűn árnyékában13.15 Hírek 13.20 A mentalista14.15 Hírek
14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 Dok-
tor House II.  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 II.

JOJ

7.55 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 A legszebb la-
kások, 2. 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.50 Bírósági akták 13.50
Panelházi történetek 15.00 A legszebb lakások 16.00 Dr. Ludsky 2.
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek
21.30 A felszín alatt 22.45 Dr. Csont  23.45 Házasodna a gazda. 

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján,
160/36. 9.05 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 10.00 Zöld
Tea 10.30 Család-barát n 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Jelfák 1. 13.40 Borva-
csora 14.45 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.40 MM
17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.15 Bosszú.21.00 On The Spot: Harcosok 22.05 Az ESTE 22.40 Miről
van szó? 23.15 Múlt-kor 23.45 Történetek a nagyvilágból

M2

8.00 Híradó, sport 8.15 Beavatás 8.30 Kő, papír, olló 8.55 Élni tudni
kell! 9.20 Unokáink is látni fogják 9.55 Lélek-tantörténetek 10.20 Az
Örök Szövetség. Aargau 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Az
étel orvosság...?! 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20 Pirx ka-
landjai, 5. 14.25 Gyöngykagyló 14.50 Elrejtett tájak 15.10 Mo-
torsportmagazin 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 16.20 MacGyver
17.10 Futótűz 17.50 Felfedező úton a Robinson család, 1. 18.20 A
Nyereg Klub 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Hír-
adó 20.35 Kincsestár. Sulyok Mária 22.10 Maradj talpon! 

DUNA

6.30 Híradó 6.35 Unser Bildschirm 7.05 Srpski Ekran 7.35 A Duna –
Utazás ínyenceknek 8.05 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar 9.05
Közbeszéd 9.30 Törzsasztal  10.30 Sergio Leone – Volt egyszer egy
amerikai álom 11.15 A hanti sámán hagyatéka 12.25 Tüskevár, 8/5.
(ff .) 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Himalája ösvényei 16.00 Múze-
umtúra 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Az ősz 17 pillanata 19.30
Tálentum 20.05 T.I.R.  21.00 Hírek, sport 21.15 A Cég - A CIA regénye. 

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.00 Királyi zűr. Am. kalandvígjáték 14.00 Tények –
délután 15.00 Marina, 163/2. 15.30 Walker, a texasi kopó. Am. sor.,
16. 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 Doktor House 22.20
Született feleségek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények Este

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden
titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem, 16. 16.15 Ma-
richuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dal-
las 22.30 Házon kivül 23.05 Reflektor

STORY TV

12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas.19.05 Columbo: Embert
barátjáról 20.40 Lelkük rajta. Am. vígjáték 22.40 Elit harcosok 

15.40 Pofa be! Fr. vígjáték 17.20 Jack Hunter – Ugarit elveszett kin-
cse. Am. kalandfilm 19.15 A hetedik tekercs.  21.00 Terminátor 3.

VIASAT

8.10 A kifutó 9.05 Tuti gimi 10.00 Harmadik műszak 10.50 Ameri-
kába jöttem 12.15 Zsírégetők 13.10 Monk 15.00 A főnök 15.55 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 17.45 A főnök 18.40 Gordon
Ramsay 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 New
Jack City 23.30 Lépéselőnyben

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párharc 8.55 Családi vetélkedő 9.45 Moso-
lyogni! Maroš Kramár műsora 10.10 Dempsey és Makepeace 11.00
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Ka-
chora – Az ártatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Borussia Dortmund– Real Madrid
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.45 Hírek 23.00 Sport 23.10
Labdarúgó Bajnokok Ligája – összefoglaló

STV :2
9.10 Nők klubja 10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz  11.35 Ruszin ma-
gazin 12.00 Hírek magyarul 12.45 Folklórműsor 13.15 Szép, de káros
14.15 Szó szerint 15.25 Energetika 15.40 A jövő: kőolajmentes világ
15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Idősebbek klubja 17.30
Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 18.45 Tesztmagazin 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A szlovákiai búvárkodás törté-
netéből 20.55 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok 22.00
Amikor pirosak voltak a csillagok 23.40 Tudomány és technika

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Elveszett
lelkek kútja  12.05 Forró vér 13.10 Hírek 13.15 A mentalista 14.10
Hírek 14.15 A farm 15.30 Két pasi - meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00
Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitko-
sabb vágyát 22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista 

JOJ

7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 Szép lakások, 3.
11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 13.55 Panelházi
történetek. 15.00 Szép lakások, 3. 16.00 Dr. Csont V. Am. sorozat,
13. 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! Nyereményjáték 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Halálfutam.
22.50 Castle 23.45 Dr. Csont 

KEdd, október 23 SZERdA, október 24

TVműsorTVműsor október 22 - október 28Programajánló

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o.,
KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 
945 01 Komárno. Ügyvezető igazgató - Kona-
teľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea. fő-
szerkesztő - šéfredaktorka: Mgr. Szénássy
Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky Jó-
zsef. Munkatársak - Spolupracovníci:  Kovács
Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sándor.  Grafikus -
Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor -
Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirde-
tésfelvétel - Sekretariát a príjem in zercie: Gan-
zer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967.
fax: 035/7733 567 E-mail: delta.kn@mail.t-
com.sk, deltakn@gmail.com. Web: www.del-
takn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa
redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno
1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kézirato-
kat nem küldünk vissza. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdeté-
sek tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Horoszkóp

HÉtfő, október 22

KOS
Bár nem adja egyértelműen tud-
todra, valamelyik barátodnak nagy
szüksége lenne rád. Legyél figyel-
mes és nyújts segítő kezet, ha kell! 

BIKA
Valami kissé felbolygatja családi
életed - legyen szó egy új szerelemről,
vagy akár nem túl fényes jegyekről.

IKREK
Ideje levetkőznöd azokat a negatív
energiákat, amiket az év során szed-
tél fel. Új feladatok és élmények vár-
nak rád.

RáK
Túl sok terhet vettél magadra az
utóbbi időben - ezektől megszaba-
dulhatsz, ám ehhez át kell enged-
ned magad a változásnak. 

OROSzlán
Kiürülni látszik a pénztárcád, pedig
nem jönnek be váratlan pénzek mos-
tanában. 

Szűz
Zárd magadra az ajtót, vagy tegyél
egy nagy kirándulást. A lényeg, hogy
egyedül lehess, és rájöjj, mi a fontos
neked.

MéRlEg
Lehet, hogy felbukkan egy régi sze-
relmed, és rájössz, hogy valójában
még nem teljesen zártad le azt a
kapcsolatot. 

SKORPIó
Kemény vita várható a családi kö-
rödben. Jobb, ha takarékoskodsz a
szavaiddal, nehogy megbánts valakit
a vita hevében.

nyIlAS
Türelmetlen leszel azokkal, akik nem a
te tempódban haladnak. Fontos, hogy
amennyire lehet, türelmet gyakorolj.

BAK
Ha nem akarsz kellemetlen megle-
petést, akkor ne kutass mások hol-
mijai közt. És ez az e-mailekre és az
sms-ekre is vonatkozik.

VízÖnTő
A héten el kell búcsúznod valamitől,
amihez ragaszkodtál. Nem kizárt,
hogy a párkapcsolatodban várnak
változások.

HAlAK
Belép az életedbe egy olyan személy,
akire sosem számítottál volna! Már
most érzed, hogy teljesen felforgatja
majd mindennapjaid!

éSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria:
Kopócs Tibor festőművész és Né-
meth Endre szobrászművész, kera-
mikus, festőművész Párhuzamok
című jubileumi kiállítása november
5-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum főépülete: 
A Szlovákiai Képzőművészek Tár-
saságának tagsági kiállítása február
1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete: 
Kézjegyek és kép-mások című kiál-
lítás sorozat 1. része október 31-ig
tekinthető meg. 
Csemadok Galéria: A 2012-es év
fotóriportere című kiállítás megte-
kinthető október 24-ig.
Zichy palota: A Július Barta Gyula
(1922-2008) művész meg nem élt
90. születésnapja alkalmából rende-
zett kiállítás megtekinthető február
1-ig.

Városi Művelődési Központ:
Október 22-én, 18.00 órakor Hirudo-
terápia II. – gyógyítás piócákkal –
Veselý Misi. Belépődíj: 1,50 €. 
Október 29-én, 18.00 órakor Micha-
ela Baloghová: Szépség minden
korban szlovák nyelven.  Belépődíj:
1,50 €.
November 16-án L´art pour l´art - be-
lépődíj: 13 €. November 19-én Ta-
más Gábor. Belépődíj: 10 €.
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 Histó-
ria, 23.00 Don Dino. Belépő 3 €.
Szabadidőközpont, Rozmaring
utca:
Október 27-én, 15.00 órától családi
Halloween party. Program: Kísérte-
ties vetélkedők és játékok, Kreatív
varázsló tevékenységek, finomsá-
gok, melyet a részvevő családok biz-

tosítanak. A jó hangulat érdekében
halloween maszkokban vagy jelme-
zekben érkezzenek. 

GÚTA:
Városi Művelődési Központ: Ok-
tóber 24-én, 18.00 órakor Dr. Papp
Lajos professzor előadása - Ma-
gyarnak maradni! címmel.
Könyvtár: Október 24., 14:00 -
Szöszmöszöljünk együtt! - Író-olvasó
találkozó Schubert Andrással.

ÓGYALLA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési
Központ:
Október 21-én, 17.00 órakor Mág-
nás Miska, nagyoperett 2 felvonás-
ban. Főszerepben: Miska: Nemcsák
Károly, Marcsa: Kovács Zsuzsa, Ba-
racs István: Vadász Zsolt. Közremű-
ködik a Budapesti Operettszínház
tánckara és a Szemiramisz Kama-
razenekar. Belépők: felnőtt 12 € (elő-
vételben 10 €), nyugdíjas, diák: 6 €.
Infó: 035 760 23 83, 0911 895 474.

NAGYMEGYER:
8. Nagymegyeri Ezoterikus Feszti-
vál október 28-án. 9.30-11.00 Barkó
Judit: Miért pont nekem nem sike-
rül a teremtés?, 11.30-14.30 Villás
Béla: Lázadni, elengedni, elfo-
gadni, 14.00 Hastánc bemutató,
15.00 Thúróczy Róbert: Lélek
nyelve a betegség, 17.00: Avatara –
2012. december 21: Világvége,
avagy globális megújulás? Belépő-
díj: 8 €.

DuNASZERDAHELY:
Vámbéry Ármin Gimnázium:
XVIII. Szülői Bál 2012. november
17-én. 19 órai kezdettel. A belépő-
jegy ára 17 €, amely tartalmazza a
zenedíjat, két vacsorát, fogadóitalt
és aperitifet, kávét, bort és üdítőket.
A zenét (két helyszínen) a Big Man
Band, ill. Török László és zenekara
szolgáltatja. Jegyelővétel a 031-591-
2900 telefonszámon lehetséges.
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Itt a töklámpás szezon, ez az, amit minden különösebb
kézügyesség nélkül bárki nyugodtan elkészíthet, itt
ugyanis nincs szükség művészi precizitásra – csupán
egy éles, hegyes késre és egy kanálra. Mi most megmu-
tatjuk, hogy tökből mást is lehet
készíteni:
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M1

8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok útján 9.05 Gaszt-
roangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01
Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Slovenski utrinki 12.55
Alpok-Duna-Adria 13.25 Jelfák 13.40 Midenből egy van 14.35 Édes
élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.25 Szeren-
cseHíradó 17.40 Heartland II. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek – IrReality
Show, 30. 22.05 Az ESTE 22.40 Négy szellem 23.40 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 10.15 Régi magyar or-
szágcímer 10.35 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.25 Nem csak zöldség
12.01 Hírek 12.25 Magyar retro 13.20 Kincsestár 15.05 Fejezetek a ma-
gyar vasutak történetéből 15.25 Beavatás 15.40 Klipperek 16.10
MacGyver 16.55 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a Robinson család 18.20
A Nyereg klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra  20.00 Híradó,
sport 20.35 Illatszer 22.00 Maradj talpon! 22.55 A korona hercege

DUNA

7.05 Ecranul Nostru 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek, 12.: Giurgiutól
Brailáig 8.10 Kultikon 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.30 Az Ormán-
ság senkié se... 11.00 Híres zeneszerzők nyomában 12.00 Híradó 12.25
Tüskevár 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari 15.30 Az iszlám Európá-
ban 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Élet-
képek 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Az ősz 17 pillanata
19.30 Tálentum 20.05 Irgalom 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.10 Mici
néni két élete  22.30 Kultikon 22.45 MüpArt classic

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 Az
utolsó vakáció 23.30 Aktív 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 Mindörökké szerelem, 38. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem
16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában, 51. 18.30
RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A szállító 2. 23.15 Brandmánia

STORY TV

12.50 Doktor Addison 13.45 Váratlan utazás 14.50 A farm, ahol élünk
16.35 Megkövült szívek 17.35 Dallas 18.40 Videoton FC-FC Basel 1893
labdarúgó Európa Liga 21.20 Columbo és az MM7 robot  22.55 Ja-
kupcsek …mert érdekel 23.25 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló

14.10 Egon és Dönci – Mindenütt jó, de legjobb otthon.  15.35 Csa-
ládi bűnbanda. Am. vígjáték 17.20 Jack Hunter – A fáraó sírja 19.15
A hetedik tekercs 21.00 Mátrix – Forradalmak. Am. akciófilm

VIASAT

7.10 Tuti gimi  8.05 Harmadik műszak  9.55 Az év embere  12.15 Gor-
don Ramsay  14.05 Monk  15.00 A főnök  15.55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.45 A főnök 18.40 Gordon Ramsay 19.35 Jóbarátok
20.30 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 8 mérföld 23.50 CSI: New York-
i helyszínelők 

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj  8.55 Családi vetélkedő 9.45 Moso-
lyogni! Maroš Kramár műsora 10.10 Dempsey és Makepeace 11.00 Vi-
haros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Irány a kert! 14.10
Kachora 15.00 Quinn doktornő  16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viha-
ros szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Rossella.
21.45 Életben maradni  22.35 Éjszakai hírek 23.00 Tony bosszúja 

STV :2
9.15 Nők klubja 10.45 Építészet 11.15 Fókusz 11.40 Magyar magazin
12.10 Hírek magyar nyelven 12.15 Élő körkép 12.55 Folklórműsor
13.25 A szlovákiai búvárkodás történetéből 14.25 Rendőrségi maga-
zin 14.50 Ügyintézés  15.30 Hallássérültek tévéklubja 15.55 Romam-
agazin 16.30 Fókusz 17.00 Kvartett 17.30 Körzeti híradó 18.00 A világ
folyói Orinoko 18.30 Mese 18.40 Vidékfejlesztés 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 A világ körül. 2. 20.45 FC Liver-
pool–Anzsi Mahacskala labdarúgó Európa Liga 23.00 Lámpa alatt

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.00 Sahara ka-
landfilm 12.05 A bűn árnykéban 13.55 Hírek 14.00 A mentalista
15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00
Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm – harmadik nap
21.35 Forró vér 23.00 Híradó 23.25 Doktor House II.

JOJ

6.10 Krimihíradó 8.00 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek 10.00
Szép lakások 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták
13.55 Panelházi történetek 15.00 Szép lakások16.00 Dr. Csont 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt 22.45
Dr. Csont VI. 23.45 Halló. 

M1

6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Pecatúra 9.30
Forma-1-magazin 10.00 Forma-1 Indiai Nagydíj 12.01 Hírek 12.05
Miről van szó? 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetőtől talpig 13.35 Úticélok. Po-
zsony 13.55 Budapest HonvédÚjpest FC labdarúgó OTP Bank Liga,
élő 15.55 Úticélok. Berlin 16.10 Mesterkurzus 16.45 Doc Martin III.
Ang. tévéfilmsor., 7/2. 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 A
cél szerelmesíti az eszközt. Am. filmvígjáték 21.50 Szeretettel Holly-
woodból 22.20 Betty nővér. Am. filmvígjáték

M2

7.00 A Nyereg klub 9.00 Veszélyeztetett állatok, 6/6. 9.30–12.00
Üveghegy 12.05 Könyvkalauz 12.15 Nyílik a rózsa, 6. elődöntő 12.50
Szülőföldjeim 13.45 Szakonyi Károly: Ítéletnapig. Tévéfilm 14.20 Sze-
relmes földrajz 14.55 Zöld Tea 15.30 Ízőrzők 16.05 II. János Pál – A
béke pápája. Ol.– am.–lengy. film, 5/1. 16.45 Öveges 33, 20/20.
16.55 Templomos lovagok kincse, 13/10. 17.25 Barátom, Knerten –
Lillebror, és a színes hasrisnyák Norv. mesefilm 18.35 Esti mese 19.00
Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába, 10. 20.00 Híradó, sporthírek
20.35 Rocca parancsnok I. Ol. sor., 16/11. 21.25 Boxutca. Forma–1-
magazin 21.55 Forma–1 Indiai Nagydíj. Időmérő 23.20 Budapesti
Honvéd– Újpest FC labdarúgó OTP Bank Liga

DUNA

6.30 Szentföldi szent helyek üzenete, 11.: Siratófal – Jeruzsálem 6.50
Századfordító magyarok. Lechner Ödön 7.40 Duna anzix 8.00 ...És
még egymillió lépés 8.45 Élő egyház 9.15 Isten kezében 9.40 8. Nem-
zetközi Cirkuszfesztivál, 4. 10.35 Székely kapu 11.05 Daktari. Am. sor.,
89/74. 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Ízőrzők 12.50 A budapesti rém
Am. film 14.05 Apocaliszt - Liszt Ferenc élete  14.55 Hagyaték 15.25
Önök kérték 16.25 Elnökkisasszony Magy. film 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Fölszállott a páva 19.30 Hogy volt?! 20.30 Színház
az egész – Komédiások. 21.25 Napok, évek, századok Tévésor., 9/1.

6.25 TV2-matiné 9.30 EZO.TV 10.00 Babavilág 10.30 9 hónap. Ma-
gazinműsor 11.00 Tűsarok 11.30 Tequila és Bonettilegújabb kaland-
jai 12.30 Duval és Moretti 17. 13.30 TopSpeed 14.00 AutóGuru 14.30
Sheena, a dzsungel királynője, 27. 15.30 Bűbájos boszorkák 16.30
Psych – Dilis detektívek.  17.30 Irigy Hónaljmirigy Show 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Nyakiglove. Am. vígjáték 21.15 A triffidek
napja Ang.-kanad. sci-fi , 1-2.

7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30 ASZTRO Show 11.25 XXI.
század – a legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30 Autómá-
nia 13.10 Stevan Seagal – Az igazságosztó Amerikai sor., 13. 13.45
112 . Életmentők. 14.20 Arn, a templomos lovag. Angol–svéd ka-
landfilm, 2/1-2. 18.30 RTL híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor
– Döntő – Élő adásban! 22.20 Ne szólj száj! Amerikai akcióthriller

STORY TV

7.10 Gyilkos sorok 8.00 Sherlock Holmes, 9. 10.30 Jim szerint a világ
III., 1-2-3-4-5. 13.00 Autogram 13.30 Columbo: Végzetes gyakorlat.
Am. krimi 15.35 Álomhotel – Srí Lanka. Ném. kalandfilm 17.30 Rex fel-
ügyelő. Ném. krimisor., 82. 18.40 Szerencsekerék 19.30 Túl az Ópe-
rencián. Am. film 22.00 Shop-Stop. Am. film

14.40 Gyilkosság az Orient expresszen. Ang. krimi 17.10 Őfelsége
Ralph király. Am. vígjáték 19.00 Szabadlábon Velencében.  21.00 Má-
sodpercekre a haláltól 22.45 Domino. Am. akciófilm

VIASAT

7.20 10 évvel fiatalabb: A kihívás.  8.20 Az év embere. Am. filmdráma
10.35 Szex és New York light  11.35 Szívek szállodája 13.30 Kisasz-
szonyok 15.55 Értelem és érzelem.  18.45 Kilenc. Am.–ol. musical
21.00 Bordertown – Átkelő a halálba. 23.20 Fűrész VI.

STV :1
7.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.15 Fidlibum 8.45 Sportvetél-
kedő gyerekeknek 9.15 Találd ki, ki hívott meg 9.45 Állatorvosi ren-
delő 10.15 A magas sziklán 11.15 Poplegendák. Jirí Korn (ism.) 13.10
Autószalon 14.05 Rossella 15.45 Egyedül az anyák között. Ném. film
17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézi-
könyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda.
Váratlan találkozások 21.15 Kolja. Cseh film 23.05 Sporthírek 23.15
Gyilkosság a barátnők között Kanad.–am. krimi

STV :2
7.50 Hírek magyarul 8.35 Hétvége 9.00 Utazás a Föld körül Európa
9.55 Japán mozaik 10.15 Ügyintézés a hivatalokban 10.40 Az út 11.35
Anya tudja a legjobban 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.35 A
teve fara14.50 Kapura 15.35 Farmergazdaságok 15.50 Vidékfejlesz-
tés 16.05 Tesztmagazin 16.20 A bűn nyomában 17.25 A négy elem
18.05 Úton 18.30 Mese 18.45 Talkshow gyerekeknek 18.50
Kassa19.00 Híradó 19.40 Nemetiségi hírek 20.00 Viszlát elvtársak!
20.55 Fotográfusok Róbert Kocan 21.25 Őrangyalok 22.00 Filmklub.
Júlia és a szellemek. Ol. film

MARKÍZA

7.10 Az elcsatangolt hercegnő. Cseh mesefilm 9.10 Jóbarátok 9.35 A
klikk. Am. vígjáték 11.30 A mesterszakács 13.55 Pata-tanya 15.45
Rendőrakadémia 6.: Az ostromlott város 17.30 Hírek 17.35 Beugró
18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Idő-
járás 20.20 A farm – párbaj 22.15 Beugró 23.00 Csak a testeden át!

JOJ

6.00 Híradó 6.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.20 Garfi eld. Am.
kalandvígjáték 11.00 Panelházi történetek. Szlov. sor. 12.00 Dr. Ludsky
2. Tévésor., 1. 13.00 A nagy házalakítás IV., 6. 14.00 Egyszer volt, hol
nem volt. Am. sor., 22/1-2. 16.00 Cseh-szlovák tehetségkutató 18.00
A legjobb torták I., 14/9. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Mr. Bean nyaral Ang.–fr.–
ném. vígjáték 22.20 Házasodna a gazda. Valóságshow

M1

6.30 Család-barát hétvége 9.00 Református magazin 9.30 Az utó-
dok reménysége 10.00 Forma-1 Indiai Nagydíj, a futam 12.50
Hírek 13.00 Múlt-kor 13.30 Angi jelenti 14.00 Szellem a palackból…
14.30 Világ+Kép 15.00 TeleSport  15.30 Rejtélyek, mítoszok és le-
gendák madártávlatból 16.25 Videoton FC-DVSC TEVA labdarúgó
OTP Bank Liga, élő közv. 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt,
hol nem volt 22.15 Fegyvernepper

M2

6.20 Rajzfilmek gyerekeknek 10.10 Veszélyeztett állatok 10.35 Ba-
rátom, Knerten – Lillebror, és a színes harisnyák  11.50 Gyerekjá-
ték a számítógépe 12.55 Balatonfelvidéki református templomok
13.05 Nagy magyar reformátorok  13.25 Semmi szenvedés 13.50
A hajnal hírnökei 14.15 Túrmezei Erzsébet portré 14.40 Fasori ta-
nárok 14.55 Ars Hungarica március 15.25 Templomos lovagok kin-
cse 16.00 Gyerekeknek 18.20 Mi micsoda 18.45 Mese 19.10 4
összeesküvő és 1 temetés 20.00 Híradó, sport 20.35 Doc Martin
21.25 Forma–1 – Indiai Nagydíj, a futam 23.55 Videoton FC–DVSC
TEVA labdarúgó OTP Bank Liga 

DUNA

7.40 Világ-Nézet 8.30 Isten kezében 9.00 Hagyaték 9.30 Felelet az
életnek 9.55 Száműzött magyar irodalom 10.25 Határtalanul ma-
gyar 11.00 Reformáció napi református istentisztelet közvetítése
Uzon-Bikfalváról 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Ízőrzők 12.45 Lila akác.
Magyar film 14.10 Magyar elsők 14.30 Talpalatnyi zöld 14.55 Hazajáró
15.25 Hogy volt?! 16.25 Megálmodtalak 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.00 Rózsa Sán-
dor 20.50 Klubszoba 21.45 Euripidész. Médeia  23.20 Gyökerek

6.45 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.20 EZO.TV 10.50 Egészség-
Mánia 11.20 Kalandjárat 11.50 Borkultusz 12.20 Stahl konyhája
12.50 Én is szép vagyok 13.20 Több mint TestŐr 13.50 A kivá-
lasztott – Az amerikailátnok  14.50 Monk 15.50 Bűbájos boszorkák
16.50 Nyakiglove  18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Az 50 első
randi. 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Szellemekkel suttogó 

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.45 Teleshop 11.40 Törzsu-
tas 12.15 Pick Szeged-MKB Veszprém férfi kézilabda bajnokimér-
kőzés 14.05 112 – Életmentők 15.35 Tru Calling 16.40 Hull a
pelyhes 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11. 20.00 Garfield 2. 21.45
A piszkos tizenkettő. 

STORY TV

7.10 Gyilkos sorok III., 3. 8.00 Sherlock Holmes. Ang. krimi, 10. 10.30
Dallas 15.25 Álomhajó – Bali - Szingapúr 17.10 Rex felügyelő, 83.

18.10 Columbo: Negatív reakciók. Am. krimifilm 19.50 Poirot: Ve-
szedelem, a romházban. Ang. krimi 21.50 Ray. Am. zenés dráma 

13.40 Rin Tin Tin. Am. film 15.25 Ördögi út a boldogsághoz. Am.
vígjáték 17.25 Nagydarab és Kicsiagy. Fr. vígjáték 19.20 Nagy dur-
ranás 2. – A második pukk. Am. vígjáték 21.00 Született pusztító.
Am. film

VIASAT

7.05 Zsírégetők IX., 36. 7.55 Divatdiktátorok modelljei I., 9. 8.30
EgészségŐr, 31. 8.55 Utazóna, 5. 9.30 Trendközelben, 45. 10.00 A
nagy házalakítás11.55 Kisasszonyok. Amerikai filmdráma 14.25 Ki-
lenc. Amerikai– olasz musical 16.45 Anna. Kanad. filmsor. 18.55
Fátylat rá! Esküvői valóságshow duplacsavarral 20.05 CSI: A hely-
színelők XII., 254. 20.55 A célszemély I., 21. 21.55 Bean – Az igazi
katasztrófafilm Amerikai–angol vígjáték 23.45 Jackie nővér III. Am.
sor., 30.

STV :1
8.45 Góóól 9.10 Horgászmagazin 9.40 Állatorvosi rendelő 10.10
Ushuaia-expedíció VII. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ ké-
pekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vitaműsor 13.00 Miss
Marple: Miért nem kérdezték Evans-t?  14.40 Filmmúzeum: Fel-
szabadítás 5. 15.55 Kincsek.sk 16.10 Úton II. 16.45 Postaláda  17.45
Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 Megfagyott
égbolt 2/1–2. 23.15 Sporthírek 23.25 Lefújva

STV :2
9.30 Forma-1. Indiai Nagydíj, élő 12.50 Viszlát, elvtársak!  14.05
Egyházi magazin 14.30 A szó 14.35 Sola gratia. Az evangélikus
egyház a reformációtól a zsolnai zsintig 15.45 Etnofl ilm Čadca
2012. A díjazott filmekből 16.20 Őrangyalok 17.00 Integráció. Jó-
tékonysági koncert 18.20 Kassa  18.30 Mese 18.40 A szlovákiai elit
galériája. Jozef Ráz 19.00 Híradó 19.40 Kulturális magazin 19.55
Jane Goodall útja 21.45 Műterem 22.10 Művészet 2012 22.45 Szín-
házi meghívó. Kandúrfalva.

MARKÍZA

6.30 Nyár a cowboyjal  8.15 Pata-tanya 9.55 Jóbarátok  10.55
Rendőrakadémia 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva
13.25 Sóhivatal14.00 Az utolsó szamuráj. Amerikai kalandfilm
16.55 Hírek 17.00 Csak a testeden át! Amerikai vígjáték  19.00 Hír-
adó 20.20 A titánok harca  22.30 Nagy Sándor 

JOJ

8.20 Garfield 10.20 A legjobb torták, 14/9. 11.00 A fi am nélkül
nem megyek el 12.00 Kilenc élet 13.00 Családi panzió 13.30 A gaz-
dagság receptje 15.00 Mr. Bean nyaral Angol–francia–német víg-
játék  17.00 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30
Híradó, sport, időjárás 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 22.30
Halálfutam 2. Am. akcióthriller

CSütöRtöK, október 25 SZOmBAt, október 27 VASÁRNAP, október 28
M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 FÁBRY 10.20
Család-barát magazin 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás-je-
lentés 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Jelfák 13.40 Négy szel-
lem 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.40 MM
17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! Szórakoz-
tató játék 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Retró kabaré
21.10 Mindenből egy van 22.10 Az ESTE 22.45 Sikersorozat 

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Harmónia 8.55 Barangolások öt kon-
tinensen 9.20 Világokon át 10.15 Mesélő cégtáblák 10.35 Mindentu-
dás Egyeteme 2.0 11.25 Ízőrzők. Kisnána 12.01 Hírek 12.25 Magyar
bulizene 13.20 Illatszer 14.40 A Kamerun hegy árnyékában 15.10 Fe-
jezetel a magyar vasutak történetéből 15.30 Beavatás 15.45 Klip-
perek 16.15 MacGyver 17.00 Elit gimi 17.55 Felfedező úton a
Ridonson család 18.20 A Nyereg klub, 28. 18.45 Mese 19.10 Édes élet
olasz módra 20.00 Híradó 20.35 Slágerek 22.15 Maradj talpon!

DUNA

7.05 Alpok–Duna–Adria 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek, 13. 8.10
Kultikon 8.35 Szerelmes földrajz 9.10 Közbeszéd 9.40 „Hazám,
hazám” – Gondolatok a hazaszeretetről határon túli iskolákban 11.00
India és Nepál 12.25 Tüskevár, 8/7.  13.00 Kívánságkosár 15.00 DVSC-
DEAC – Nyíregyháza Spartacus, NBII. labdarúgómérkőzés 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Az
ősz 17 pillanata 19.30 Tálentum 20.05 A karvaly csendje, 1. 21.00
Hírek, sport 21.15 Aranypálca 22.30 Kultikon 22.50 Betyárok csillaga
– Rózsa Sándor emlékezete Csongrád megyében. Dok.film

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 Jóban-rosszban 20.30 The Voice –
Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk, 3. 23.15 Grimm

8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mindörökké szerelem 10.05
Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz
(ism.) 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy 16.45 Riváli-
sok 17.15 A gyanú árnyékában, 52. 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 23.30 Odaát

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: Végzetes gyakorlat 20.40 Született feleségek 22.40 Dok-
tor Addison 23.40 Katonafeleségek 

15.35 A hetedik tekercs. 17.20 Jack Hunter – A menny csillaga. Am.
kalandfilm 19.15 A hetedik tekercs21.00 A kód neve: Merkúr 

VIASAT

6.40 Tuti gimi 7.35 Harmadik műszak 9.30 Cinikus hekus 12.15 Godon
Ramsay   13.10 Monk 15.00 A főnök 15.55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.45 A főnök18.40 Godon Ramsay 19.35 Jóbarátok 20.30
Két pasi – meg  21.25 Fekete eső 

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! 10.05 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz 14.10 Kachora – Az
ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő  16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Poplegendák Jiří Korn 22.05
Hírek 22.18 Sporthíradó 22.30 A végső visszaszámlálás. Am. sci-fi

STV :2
9.10 Nők klubja 10.40 A világ folyói Orinoko (ism.) 11.05 Fókusz 11.35
Romamagazin (ism.) 12.05 Hírek magyar nyelven 12.10 Élő körkép
12.35 Örökzöld melódiák 13.10 A világ körül, 2/2. 13.55 Kvartett
14.25 Nyugdíjasok klubja 14.50 Egyházi magazin 15.30 Labdarúgó
Európa Liga - összefoglaló 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz
16.55 Anya tudja a legjobban 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége
18.30 Esti mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Utazás a Föld körül. Európa. Ang.
természetfilm 21.00 Família 21.30 Kommentárok 22.00 A Richard Ni-
xonmerénylet 23.35 Pozsonyi Dzsessznapok 2011

MARKÍZA

8.25 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.25 Szerelem az átjáróban.  12.05
Forró vér Tévésorozat 13.10 Hírek 13.15 A mentalista 14.10 Hírek
14.15 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Híradó 16.00 Dok-
tor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.30 A mestersza-
kács Valóságshow 22.40 Mission: Impossible 2. 

JOJ

7.55 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek10.00 A nagy házalakí-
tás 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 13.55 Pa-
nelházi történetek 15.00 Szép lakások 16.00 Dr. Csont V. 17.00 Híradó
17.30 Kockáztass! Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi tör-
ténetek 21.30 Egyszer volt, hol nem volt 23.30 A nagy házalakítás 

PÉNtEK, október 26

A karvaly csendje • 20.05 • DUnA TV
Az egyik legtekintélyesebb borde-
aux-i napilap, a Grand Ouest, melyet
még Margot és Christine apja alapí-
tott '44-ben, egy váratlan repülőgép
szerencsétlenség következtében ve-
zetés nélkül marad.

Georgia (Queen Latifah) egy napom
megtudja, hogy gyógyíthatatlan be-
teg, csak néhány hete van hátra. Az
első sokk után elhatározza, élete
utolsó napjaiban úgy él, ahogyan
mindig is szeretett volna.

Az utolsó vakáció • 21.20 • TV2

HIRDETÉS

Radvanszká 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.

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 maguk által ké-
szített ételfotót is küldenek a recepthez.

Várjuk olvasóink receptjeit! 

írjuk együtt a DElTA 2013-as
receptnaptárát!

farkas Alexandra
azért jelentkezett a
felhívásunkra, mert
már  régóta vágyott
arra, hogy egy meré-
szebb divat-irányvo-
nalat ismerjen meg. 

Nyolc éve él pár-
kapcsolatban, így az
is fontos volt a szá-
mára, hogy a párjá-
nak is kedveskedjen.
A huszonnyolc éves
csallóközaranyosi
lány régi frizuráját
Radvanszká Renáta
varázsolta újjá, majd
sminktanácsokkal
látta el, Kocsis Jutka
pedig megtalálta a
tökéletes ruhadara-
bokat számára.
Szanditól megtud-
tuk: a nap végén bu-
lizni mennek, ahol a
barátai is megcso-
dálhatják új külsejét.

Formába hozunk a hétvégére!

A hercegné magán-
nyomozást folytat

Katalin hercegné már nem-
csak gyanakszik. Lassan, de
biztosan teszteli környezetét,
mert szerinte az, ami néhány
hónapja történik körülötte, ki-
zárólag egyvalaminek tud-
ható be. Annak, hogy besúgó
dolgozik legszűkebb környe-
zetében, a palotában. Ráa-
dásul az első (fél)meztelen

fotó okozta botrány után kiszivárgott, hogy újabb
intim felvételek jutottak egy lap birtokába - bár
azok publikálása végül elmaradt. Ez utóbbi képek
pedig csak olyan helyen készülhettek, amelyet a
nyilvánosság nem ismer. 

zaklatják Csobot Adélt
A siker árnyoldalaival is meg

kell küzdenie Csobot Adélnak,
akit rajongók zaklatnak az in-
terneten.

Csobot Adél közösségi olda-
lán egymást érik az üzenetek,
de köztük bizony szép szám-
ban akadnak olyanok is, ame-
lyeket törölni kell. „Az erotiku-
sabb tartalmú kommenteket
igyekszem kizárni. Az, hogy
nőként is tekintenek rám, nem
egyedülálló dolog”. Adél sze-
rint azonban ez hozzátartozik
az ismertséghez, így nyugod-
tan tűri – ráadásul egy ideje
újra szingli, így akár ismerked-
het is.

Előtte

utána
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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
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Nagy várakozás előzte
meg a Komáromi Cá-

pák és a Galánta Kids csa-
patainak összecsapását a
BoxingOne idei második
fordulójában. Bár a papír-
forma kissé a hazai, két-
szeres bajnokcsapatot fa-
vorizálta, Győrfi Roderik,
a hazai klub elnöke óvato-
san nyilatkozott egy órá-
val a találkozó megkez-
dése előtt. Tudatában volt
annak, hogy az erőviszo-
nyok ebben az idényben
kiegyensúlyozottabbak
lesznek, és a galántaiak
egy remek csapatot külde-
nek majd szorítóba. Ahogy
annak lehetőségét már ko-
rábban előrebocsájtotta,
az 56 kilogrammos súly-
csoport helyett az 52 ki-
logrammos súlycsoportot
iktatták be, így a hazaiak
szorítóba küldhették az
utóbbi évek legnagyobb
komáromi tehetségét,
Rajkó Renét.

Bár a sportcsarnok néző-
tere messze nem telt meg
úgy, ahogy az előző két
idény legtöbb hazai mérkő-
zésén, viszont akik eljöttek,
azok nem bánták meg. 

Az 52 kg-os súlycsoport-
ban szép meccset vívott a
két tehetséges bunyós. Az
első menetben a hazai szur-
kolók által buzdított Rajkó
enyhe előnyt szerzett ugyan,
de Tankó, a második menet-

ben ezt kiegyenlítette. A har-
madik menet aránylag kie-
gyensúlyozott volt, bár, ha a
bírák Tankót hozták volna ki
győztesként, nem valószínű,
hogy a komáromi szurkolók
nagyon tüntettek volna. Ami-
kor kihirdették a döntetlen
eredményt, bizony a galántai
szakvezetés eléggé értetle-
nül vette ezt tudomásul.

A 60 kg-os súlycsoport
nem igazán tartogatott sok
izgulni valót, hiszen Varga
végig magabiztosan öklö-
zött, győzelme egy pillana-
tig nem forgott veszélyben.

A 64 kg-osok összecsapá-
sán úgy a vendég Rajcsá-
nyi, mint a hazai Király, tech-
nikás bunyót mutattak be, a
mérleg nyelve hol az egyik,
hol a másik oldalra billent. A
vendégek eléggé csalódot-
tan vették tudomásul a bírák
döntését, amelynek követ-
keztében Király keze lendült
a magasba.

A 69 kilogrammos két
klasszis viadala igencsak
lázba hozta a lelátón helyet
foglaló szurkolókat. Az első
menet végén világos volt,
hogy Klasz Árpád némi
előnnyel kezdi majd a máso-
dik felvonást. Ekkor azonban
valami egészen váratlan do-
log történt. Előbb, egy ütést
követően Klasz megrogy-
gyant, és bár próbálta meg-
győzni a ring-bírót, hogy ez
inkább elcsúszás volt, nem
tudta elkerülni a számolást.

Alig vette kezdetét a folyta-
tás, amikor egy újabb Bacs-
kai ütést követően, Klasz el-
veszítette tájékozó képessé-
gét a szorítóban, a bíró
érezve, hogy most kell ab-
bahagyni, döntő fölény cí-
mén, véget vetett a viadal-
nak.  Ez a győzelem három
pontot ért a galántaiaknak,
hiszen Bacskait jelölték meg
joker-ként.

Lényegesen hamarabb ért
véget a Harcsa – Eliáš ösz-
szecsapás a 75 kilogram-
mos súlycsoportban. Ez is
„joker mérkőzés” volt, ami vi-
szont a hazaiakra nézve sült
el remekül. Harcsa ellenfe-
lére már az első menetben
kétszer rászámoltak, és na-
gyon kezdett kidomborodni
a komáromi bunyós egyre
nagyobb fölénye. A vendég
szakvezetők – nagyon he-
lyesen – úgy döntöttek, hogy
nem teszik ki felelőtlenül ve-

szélynek Eliáš testi épségét,
így a második menet már el
sem kezdődött. Nagyon böl-
csen, feladták.

A 81 kilogrammos súly-
csoportban a harmadik me-
net hozta meg az izgalma-
kat, addig inkább csak takti-
kai harc folyt a szorítóban.
Szabó ekkor hajtani, űzni
kezdte ellenfelét, a közön-
ség buzdítása is egyre erő-
södött, Hoángnak kétszer a
sarokba kellett mennie or-
vosi ellátásért, aztán
mégis… Nagy csalódást
éreztek a hazaiak, amikor
bejelentették, hogy a bírák
egyenlő erők viadalát látták,
és döntetlenre hozták a ta-
lálkozót. Egy pillanatra átfu-
tott a fejünkön, hogy talán az
52 kilogrammosok döntet-
lenjét kompenzálták ezzel a
döntésükkel…  

Talán a legjobban várt
összecsapás maradt a vé-
gére. A komáromiak pozso-
nyi erősítését, Erik Tlkane-
cet remek hírek előzték meg,
főleg két héttel korábbi, győri

szereplésének okán. Ott
Darmos József győződhetett
meg Erik tudásáról. Egyes
hírek szerint, ez a múlt
szombati volt az ötödik, az ő
elmondása szerint viszont ki-
lencedik mérkőzése a szorí-
tóban. Így vagy úgy, egy
aránylag kiegyenlített első
menet után, a másodikban
Erik földre küldte Dirnfeldet,
de amire a bíró befejezte a
számolást, megszólalt a
gong. Soha jobbkor, mármint
Dirnfeld szempontjából. A
harmadik menetben tovább
növelte előnyét a komáromi
bunyós, aki tulajdonképpen
ekkor is olyan masszívan állt
a lábán, mint az első menet-
ben. A mellettünk dolgozó,
egyik TV stáb operatőre rá is
kérdezett, vajon ki ez a srác?
Amikor röviden tájékoztattuk,
humorosan csak ennyit
mondott: „Olyan, mint az
orosz traktor. Nehezen éri el
a kellő hőfokot, de azután
már mindent kibír”. Nos, való
igaz!

Fotó: -gaborgabor-

Izgalmakban bővelkedő, jó színvonalú mérkő-
zést látott a mintegy 700 főnyi közönség. A ha-

zai csapat a találkozó nagyobb részében ellenőr-
zése alatt tartotta a pályán való történéseket, és
szinte végig vezetett, 5-10 pontos különbségek-
kel. Ez a harmadik negyedben 15 pontra növeke-
dett ugyan, de talán a biztos vezetés tudatában,
Rón edző védencei kissé lazábbra vették a figurát.

Paulík József, az MBK Rieker sportigazgatója: „Biz-
tos vezetésünk után ismét előjöttek az annyiszor em-
legetett hibák, de talán a gyakori cserék sem voltak
minden esetben szerencsések. Ettől függetlenül, nem
forgott veszélyben a győzelmünk. Ami még befolyá-
solta a végeredményt, hogy nagyon rosszul dobáltuk
a büntetőket, hiszen az alig 60 százalékos eredmé-
nyesség igencsak kevés. Ellenkezőleg, a vendégek
ebben sokkal sikeresebbek voltak. Mindettől elte-
kintve úgy gondolom, hogy a közönség jól szórako-
zott, hiszen a pontok száma is jól bizonyítja, hogy
mindkét csapat támadó felfogásban játszott” – mondta
el lapunknak a sportigazgató.  

MBK Rieker – Sp. N. Ves 93:85 (21:18, 25:25,
24:20, 23:22)

Pontszerzők: Lowe 22, Thompson 18, Bílik és Ro-
binson 17-17, Kozlík 11, Bíňovský, Dubovský, Kra-
tochvíl és Šoška 2-2, Stojanov 0 – Burke 22, Bal-
dovský és Mandič 14-14.

További eredmények: Inter – B. Bystrica 102:88,
Svit – Prievidza 84:82, Handlová – Nitra 74:79. Léva
– szabadnapos volt. 

A bajnokság 5. fordulójában, szombaton 18 órai
kezdettel, az MBK Rieker a jelenleg harmadik helyen
tanyázó nyitrai csapatot fogadja hazai csarnokban. 

A tabella állása:
1. Inter 4 4 0 361:319 8
2. Levice 4 3 1 348:300 7
3. Nitra 4 3 1 339: 312 7
4. B. Bystrica 4 2 2 365:352 6
5. Svit 5 1 4 358:439 6
6. Sp. N. Ves 4 1 3 318:317 5
7. MBK Rieker 3 2 1 259:261 5
8. Handlová 3 1 2 229:233 4
9. Prievidza 3 0 3 217:261 3

Újabb győzelem a Közép-európai ligában

Komáromi Cápák – Galánta Kids 11:5

52 kg: Rajkó René – Tankó Viliam 1 : 1
60 kg: Varga Miklós – Matúš Ladislav 2 : 0
64 kg: Király Viktor – Rajcsányi Patrik 2 : 0
69 kg: Klasz Árpád – Bacskai Balázs 0 : 3
75 kg: Harcsa Zoltán – Eliáš Lukáš 3 : 0
81 kg: Szabó Alexander – Nikolas Hoáng  1 : 1  
91 kg: Tlkanec Erik – Dirnfeld Sandro 2 : 0

Tlkanec Erik

Azok a fránya büntetődobások…

Chris Lowe (fehérben) nem csak játékban, de
pontszerzésben is a csapat meghatározó já-
tékosa Fotó: Molnár Mónika



Labdarúgás

SPORT 2012. október 22.2 3
RÉGIÓbAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 12 9 3 0 31:10 30
2. Šúrovce 12 8 2 2 25:17 26
3. Komárno 12 6 4 2 24:14 22
4. L. Rovne 12 6 3 3 25:11 21
5. Skalica 12 5 5 2 22:13 20
6. Palárikovo 12 5 5 2 16:12 20
7. Bánovce n/B 12 5 1 6 10:15 16
8. Domaniža 12 5 1 6 16:25 16
9. V. Ludince 12 4 3 5 15:17 15

10. J. Bohunice 12 4 2 6 17:20 14
11. Gabčíkovo 12 4 2 6 16:20 14
12. Beluša 12 3 4 5 12:15 13
13. Topoľníky 12 4 1 7 13:28 13
14. Galanta 12 3 3 6 17:21 12
15. Nová Ves n/V 12 1 4 7 6:14 7
16. Neded 12 1 3 8 12:25 6

IV. LIGA
1. ViOn „B“ 12 7 4 1 29:14 25
2. Veľký Meder 12 7 3 2 27:15 24
3. Močenok 12 7 2 3 29:17 23
4. Dvory n/Ž. 12 6 3 3 24:18 21
5. Veľké Lovce 12 6 3 3 21:16 21
6. Šurany 12 6 2 4 21:17 20
7. Vrakúň 12 5 4 3 20:15 19
8. Nový Život 12 5 2 5 20:17 17
9. Kolárovo 12 5 2 5 14:12 17

10. Štúrovo 12 5 2 5 20:19 17
11. Želiezovce 12 4 3 5 11:19 15
12. ČFK Nitra 12 3 5 4 17:20 14
13. DAC „B“ 12 2 4 6 13:18 10
14. Ímeľ 12 2 3 7 13:37 9
15. Hont.Vrbica 12 2 1 9 14:25 7
16. Váhovce 12 2 1 9 11:25 7

V. LIGA
1. Tvrdošovce 12 10 1 1 46:10 31
2. Kalná n/Hr. 12 9 0 3 35:9 27
3. Hurbanovo 12 7 1 4 25:12 22
4. Bánov 12 7 1 4 20:19 22
5. Kozárovce 12 5 5 2 30:15 20
6. Dolný Oháj 12 5 4 3 20:19 19
7. Nesvady 12 5 2 5 28:21 17
8. Komjatice 12 5 2 5 24:25 17
9. Marcelová 12 4 4 4 16:22 16

10. Bešeňov 12 4 2 6 20:28 14
11. Zlatná n/O. 12 4 0 8 27:35 12
12. Čaka 12 2 5 5 18:27 11
13. Šahy 12 3 2 7 22:34 11
14. Tlmače 12 3 2 7 18:31 11
15. Podhájska 12 2 4 6 18:26 10
16. Svätý Peter 12 3 1 8 20:54 10

TERüLETI bAjNOKSÁG
1. Ekel 11 11 0 0 52:8 33
2. Perbete 11 6 4 1 26:14 22
3. Dulovce 11 7 1 3 28:20 22
4. Gúta “B“ 11 6 2 3 30:19 20
5. Keszegfalva 11 5 2 4 25:16 17
6. Búcs 11 5 1 5 17:18 16
7. Šrobárová 11 5 1 5 20:24 16
8. Bátorkeszi 11 4 2 5 18:16 14
9. Dunamocs 11 4 2 5 29:36 14

10. Madar 11 4 1 6 18:27 13
11. Tany 11 4 1 6 17:28 13
12. Izsa 11 3 3 5 15:20 12
13. FK Activ 11 3 2 6 19:32 11
14. Pat 11 3 2 6 18:35 11
15. Hetény 11 3 1 7 15:17 10
16. Lakszakállas 11 2 1 8 16:33 7

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy

1. Marcelháza „B“ 11 9 1 1 45:14 28
2. Nemesócsa 10 9 1 0 33:5 28
3. Őrsújfalu 10 6 1 3 34:11 19
4. Megyercs 10 6 0 4 20:17 18
5. Nagykeszi 10 5 1 4 17:13 16
6. Bogya/Gellér 11 5 1 5 23:34 16
7. Dunaradvány 10 5 0 5 26:21 15
8. Csicsó 10 3 3 4 15:22 12
9. Vágfüzes/Kava 10 3 0 7 25:23 9

10. Nagysziget 9 2 3 4 11:16 9
11. Martos 10 1 3 6 11:35 6
12. Bogyarét 10 1 3 6 9:37 6
13. Ifjúságfalva 9 0 3 6 7:28 3

A patiak 0:4 ről egyenlítettek hazai pályán Dunamocs ellen

RÉGIÓbAjNOKSÁG
KfC – Negyed 4:2 (2:1), Faragó

3, Antunovič – Kalmár L. 2
Faragó mesterhármasával már 3:1

arányban vezettek a lilák, amikor ért-
hetetlenül visszavettek az iramból. A
vendégek lassan kezdtek megbáto-
rodni és második góljukkal izgal-
massá tették a találkozót. Antunovič
remekbeszabott találata után a 85.
percben, aztán végleg  megnyugod-
hattak a hazai szurkolók. A vendé-
gek becsületére legyen mondva,
hogy a találkozó nagyobb részében,
nem engedték a szurkolókban ki-
bontakozni azt az érzést, hogy a ta-
bella utolsó helyezettje játszik a sok-
kal nagyobb ambíciókat dédelgető,
élvonalbeli csapat otthonában.     

További eredmények: P. Bystrica
– Galanta 2:1, Skalica – Topoľníky
5:1, Domaniža – L. Rovne 3:1, N.
Ves n/V. – Palárikovo 2:2, V. Ludince
– Beluša 2:1, J. Bohunice – Bánovce
n/B. 3:1, Gabčíkovo – Šúrovce 1:2.
Hétközben: Skalica – Palárikovo 1:0.

IV. LIGA
Nagysurány – Gúta 0:0
Az első félidőben a hazaiak egyet-

len helyzetet sem alakítottak ki, el-
lenkezőleg, a gútaiak két ordító hely-
zetet is elpuskáztak, Jancsó a kapu-
fát találta telibe. A második félidő-
ben ugyan a hazai csapat támadott
többet, és bár helyzeteket ekkor sem
tudtak kialakítani, annál több durva-
sággal próbálták rávenni ellenfelüket
a hibára. Ez sem segített, sőt, nagy
árat fizettek viselkedésükért. Egyik
játékosuk a 80. percben a kiállítás
sorsára jutott, és bizony egy kis sze-
rencsével a vendégek akár a győ-
zelmet is megszerezhették volna. 

Ímely – udvard 2:1 (2:0), Haris L.,
Oršolík

Végre, a hazai csapat játékminő-
ségben mát megközelítette azt,

amire szurkolóik már régebben vár-
nak. Az első félidőben, két góljuk
mellett, még Török lőtt egy bődületes
kapufát. A második félidő első ne-
gyedórája után ugyan egy kissé el-
fáradtak, amit a vendégek góllal bün-
tettek, de ez most pozitív hatással
volt a csapatra, mert néhány percen
belül rendezték soraikat, és ismét
veszélyeztették a vendégek kapuját. 

Nagymegyer – DAC ”B” 1:1 (0:1)
Agg (öngól) – Csölle 

A vendégek három, II .ligás ke-

retbe sorolt játékosa is pályára lé-
pett Nagymegyeren. Ennek ellenére
a hazaiak játszottak fölényben, sőt,
többször is néhány percre teljesen
beszorították ellenfelüket. Ők viszont
gyors ellentámadásokból voltak ve-
szélyesek. Ami végül döntőnek bi-
zonyult ezen a rangadón, hogy a ha-
zaiak büntetőt vétettek, ami nagyon
hiányzott a végelszámolásnál.  

További eredmények: Želiezovce
– ČFK 2:2, V. Lovce – Vrakúň 1:2,
Močenok – Váhovce 0:0, Štúrovo –
ViOn „B” 0:1, N. Život – H. Vrbica
4:1.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Szentpéter – D. Ohaj 1:2 (1:1),

Haris R.
Nem volt jó előjel a hazaiaknak,

hogy a csapat gólvágója, Lakatos
Gyula négy sárga lap után pihenésre
volt kényszerítve, mint ahogy az
sem, hogy a klubvezetés hétközben
megvált Zdenko Kršteňanský edző-
től, viszont helyettest még nem ta-
láltak. Mindezek ellenére, a vendé-
gek csak öngóllal jutottak vezetés-
hez, amit a hazaiak még a szünet
előtt egalizáltak. Már-már belenyu-
godni látszottak az egy bajnoki
pontba, amikor a 85. percben a ven-
dégek megszerezték a győzelmet je-
lentő gólt. Pedig a döntetlen állt
volna jobban ennek a találkozónak.
A szegény embert azonban az ág
is…

Csallóközaranyos – Ógyalla 1:2
(0:0), Berecz – Cingel, Tárnok 

Nagyon peches mérkőzést ját-
szottak a hazaiak, hiszen az „adok-
kapok”, egyébként remek mérkőzé-
sen a 87. percig vezettek Berecz gól-
jával, amely az 59. percben esett.
Három perccel a vége előtt Cingel
egyenlített, majd a találkozó utolsó
percében Tárnok belőtte a vendé-
gek győztes gólját. A játék képe
alapján a döntetlen lett volna igaz-
ságosabb.  

Kozárovce – Naszvad 3:3 (1:1),
Molnár A. 2, Horáček

A vendégek előbb 0:1-ről fordítot-
tak 1:2-re, és minden jel arra vallott,
hogy legyőzik erős ellenfelüket. A
hazaiak azonban egyenlítettek, és
ekkor következtek a játékvezetők
percei. A hazaiak egy nagyon fura
körülmények közt megítélt büntető-
ből jutottak vezetéshez, mi több,
egyre gyakrabban lettek szálka a
spori szemében. Még szerencse,
hogy Molnár Attila szemfülességé-
nek köszönhetően, a 88. percben si-
került egyenlíteniük. 

Marcelháza – Ipolyság 0:0
A vendégek kizárólag védeke-

zésre rendezkedtek be, amit viszont
nagyon jól csináltak. Mivel a hazai
csatároknak egyszer sem sikerült fel-
törniük a vendég védelmet, a mér-
kőzésen nem is születhetett más
eredmény. Így a hazai csapaton,
mintha tovább ülne az átok, mintha

Kedvezően alakulnak az eredmények a Régióbajnokságban, és
mivel a KfC is jó passzban van, feltornázta magát a dobogóra. A

IV. ligában továbbra is jól teljesítenek a gútaiak, és végre az ímelyiek
is győzelmet ünnepelhettek. Az ötödik ligában az ógyallaiak óriási
szerencsével nyerték a járási rangadót, hiszen az újonc aranyosiak-
nak a találkozó utolsó percében sikerült megadniuk a kegyelemdö-
fést. Azért is említünk kegyelemdöfést, mert a hazaiak semmiképpen
nem szolgáltak rá erre a vereségre. Továbbra sem megy a marcelházi
csapatnak, hiszen ismét hazai pályán remiztek úgy, hogy a vendégek,
szinte semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapujukra.  A Területi
Bajnokságban a búcsiak rendesen meglepték keszegfalvi vendéglá-
tóikat, de a listavezető ekelieknek is fél gőznél nagyobb erőbedobásra
volt szükségük a szilosiak legyőzéséhez.  Nagyon izgalmasnak ígér-
kezik a II. osztály őszi fináléja, hiszen fej-fej mellett haladnak az esé-
lyesek. Ami különösen jó hír, hogy egyre jobban kezdi magát belopni
a helyi szurkolók szívébe az ifjúságfalvai csapat. Nem, most még nem
jönnek az igazi jó eredmények, de ahogy a csicsói focisták is meg-
győződhettek róla, egy lelkes, csapatáért mindenre képes szurkoló-
tábor van kialakulóban. „Ilyen környezettel ebben az osztályban még
nem találkoztam. A hazai szurkolók végig buzdították csapatukat, és
a vereség ellenére is éltették csapatukat. Nagyon jó volt ilyen kör-
nyezetben focizni” – mondta el lapunknak Polgár Szabolcs, a csi-
csóiak szakvezetője. Nos, lehet példát venni másutt is. 

az edzőváltás sem akarna szeren-
csét hozni a csapatnak.   

További eredmények: Podhájska
– Komjatice 1:3, Tvrdošovce – Bánov
5:0, Kalná n/Hr. – Bešeňov 5:0, Čaka
– Tlmače 2:2.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Vágki-

rályfa 0:2 (0:1)
A hazaiak ott folytatják, ahol a ta-

valyi idényt befejezték. A vendégek
előtt mindössze két helyzet adódott,
azokat viszont kegyetlenül kihasz-
nálták. Ha még a búcsúi mérkőzé-
sen, amelyre sokan voltak kíván-
csiak, sem akarják megmutatni igazi
tudásukat a hazai csapat játékosai,
akkor mikor? Ébresztő, ekecsiek/
apácaszakállasiak! 

TERüLETI bAjNOKSÁG 
Tany – Hetény 2:1 (1:0), Koton P.,

Tamási N. (11 m) – Andrusko
Egyenrangú ellenfelek viadalát

látta a tanyi közönség. A második
félidőben ugyan a rutinosabb vendé-
gek kerültek fölénybe, de helyzetei-
ket rendre kihagyták, megfosztva
magukat az egyenlítés lehetőségétől.

Lakszakállas – Gúta „B” 2:3
(2:2), Nagy, Deák – Sladky, Németh,
Czucz

Balszerencsés mérkőzést játszottak
a hazaiak, hiszen vezető góljuk után
Inczédi Tamás hagyott ki két remek
helyzetet, és akkor szinte minden el-
dőlhetett volna. Sőt, amikor a vendé-
gek 2:1 arányban vezettek, a hazaiak
egy büntetőt is elpuskáztak. A második
félidő elején, a vendégek harmadik
gólja után ellaposodott a játék, a ven-
dégek okos játékkal megvédték sze-
rencsésnek mondható győzelmüket.  

Keszegfalva – Búcs 0:1 (0:0), Ko-
vács

A hazai csapat görcsösen játszotta
a focit, és bár mindkét oldalon ala-
kultak ki kecsegtető helyzetek, csak a
vendégek találtak be a találkozó 85.
percében. A mérkőzés teljes képét
nézve, megérdemelték a győzelmet. 

fK Activ – Perbete 1:4 (0:1),
Csonka – Vida 2, Čerešník J., Pa-
gurka

Az eredmény, mesze nem tükrözi
a pályán történteket. Bár az első

félidőben a vendégek játszottak job-
ban, mégis csak a találkozó 45. per-
cében sikerült gólt lőniük. A máso-
dik félidőt szinte végigtámadták a
hazaiak, de a perbeteiek rendesen
kioktatták őket helyzetkihasználás-
ból. Három ellentámadás – három
gól. Márpedig, a focit gólokra játs-
szák.  

Bátorkeszi – Izsa 5:0 (3:0), Szi-
geti 2, Kečkéš, Barton, Németh Á. 

A vendégektől ugyan nem lenne
sportszerű megvonni az igyekezetet,
sem a szép játékot, de ezen a szom-
baton nem adatott meg számukra a
gólszerzés öröme. A hazaiak hatá-
rozottan mentek előre, és szebbnél
szebb gólokkal örvendeztették meg
szurkolóikat. 

Ekel – šrobárová 2:0 (2:0), Far-
kas, Kürthy

A hazaiknak most nagyon sok
helyzetre volt szükségük a két gól
eléréséhez, bár a mérkőzésbe
eléggé csúnyán belenyúlt a játékve-
zető, aki fura döntéseivel mindkét
csapatot sújtotta. Előbb a vendég já-
tékosok „parancsára“ hozta meg íté-
leteit, majd belebonyolódott saját hi-
báiba, így elrontotta a szurkolók és
játékosok igazi élményét.

Dulovce – Madar 3:1 (0:1) Ven-
dég gól: Gáspár Z.

Egy átlagos mérkőzésen szerez-
ték meg győzelmüket a hazaiak, ami-
hez persze kellett a vendégek rap-
szodikus teljesítménye is a két ellen-
tétes félidőben. 

Pat – Dunamocs 4:4 (0:4), Paulík
2, Markovics, Takács – Nagy S. 2,
Mácsadi, Pálik

Bármennyire hihetetlennek tűn-
het, a vendégeknek „sikerült” egy
magabiztosan megnyert első félidő
után elveszíteniük két bajnoki pon-
tot. Merthogy, most nem pontot sze-
reztek, hanem pontokat veszítet-
tek…

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Bogya/Gellér – Bogyarét 5:0

(3:0), Baranyai 2, Boros, Végh, Móor
Marcelháza „B” – Dunaradvány

3:2 (1:1), Marcinkó, Svtel, Marikovec
– Tóth P. 2 

Martos – Nagykeszi 1:3 (0:1),
Jóba – Szűcs 2, Farkas

Ifjúságfalva – Csicsó 0:2 (0:0),
Gál, Dudás  

őrsújfalu – Nagysziget 1:0 (0:0),
Kelle

Vágfüzes/Kava – Nemesócsa
1:2 (0:1), Varga Z. – Simon, Csiz-
madia 

Megyercs – szabadnapos volt.  

Faragó mesterhármasa után, csak Antunovič (lilában ) gólja nyugtatta meg a komáromi szurkolókat (KFC - Negyed
4:2) Fotó: Molnár Mónika

A lelkesen játszó dunaszerdahelyi fakó (sárgában) pontot rabolt a listavezető
pályáján (Nagymegyer-DAC „B“ 1:1) Fotó: Kovács Zoltán

NőK II. LIGA
Gúta – Csaca 31:25 (19:10)
Hazai góldobók: Sladká 8, Vass 7, Szabó M. 5, Nagy, T. Navrátilová, Molnár B. és Haris E. 2-2, Bogár, Haris S.

és Bartanusz 1-1.

Nyárasd – Gúta 19:28 (10:14)
Vendég góldobók: Szabó M. 9, Vass 7, Bartanusz 3, K. Navrátilová, T. Navrátilová, Nagy és Kiss 2-2, Bogár 1. 

A Naszvad/Ímely – Csallóközaranyos I. ligás rangadót lapzártánk után játszották, annak eredményéről és tör-
ténéseiről jövő heti számunkban számolunk be. -dm-

Kézilabda
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Birkózás

Hétvégi focimenü

AKomáromi régió birkózó tehetségei több
nemzetközi versenyen vettek részt az el-

múlt hetekben. Sehol nem vallottak szégyent,
ellenkezőleg, minden verseny után a legna-
gyobb elismerésben volt részük. Ezek az elis-
merések annál is inkább megérdemeltek, mi-
vel klubjaink minden nehézség ellenére nagy
figyelmet fordítanak a gyermekek fejlődésére
a sport vonalán. A régió öt klubjában több
százan űzik a legősibb sportágat, szakava-
tott, lelkes edzők irányítása alatt. 

Eredmények:
TRENCSéN

A Csák Máté vára alatti nemzetközi tornán 
3 ország 166 versenyzője vett részt. 

Gyermekek:
26 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
Ifjabb diákok:    
31 kg: 2. Brand Alexander (Madar)
33 kg: 2. Kürthy Márió (Gúta)

4. Kürthy Krisztián (Gúta)
36 kg: 5. Mészáros Péter (Gúta)
40 kg: 3. Turančíková Anett (Naszvad)
52 kg: 2. Sluka István (Madar)
Idősebb diákok:
40 kg: 3. Csicsó Kevin (Madar)

NYITRA
Négy ország 122 versenyzőjét látta vendégül a

nyitrai klub.
Gyermekek:
33 kg: 3. Domin Barnabás (Marcelháza)
40 kg: 3. Megály Zoltán (Marcelháza)

5. Kálman Krisztián (Marcelháza)
5. Turančíková Anett (Naszvad)

48 kg: 1. Balko Áron (Gúta)
52 kg: 2. Kovács Nikolas (Madar)

Idősebb diákok:
38 kg: 3. Kurczová Anna (Marcelháza)

4. Licka Simona (Marcelháza)
5. Kálman Marcel (Marcelháza)

Kadett fiúk:
38 kg: 1. Megály Arnold (Marcelháza)
63 kg: 1. Marcinko Dávid (Marcelháza)
+85 kg: 3. Sipka Norbert (Naszvad)
Kadett lányok:
60 kg: 2. Janovičová Petra (Marcelháza)

3. Kurczová Mária (Marcelháza)

MAGYARKANIZSA (SZERBIA)
Öt ország 246 versenyzője között kellett bizo-

nyítaniuk régiónk fiatal tehetségeinek. 
Gyermekek
46 kg: 3. Kovács Nikolas (Madar)

5. Gál Bence (Naszvad)
Ifjabb diákok: 
33 kg: 5. Kürthy Mátyás (Naszvad)
36 kg: 5. Keszi Bálint (Naszvad)
Idősebb diákok:
48 kg: 5. Borka Kevin (Naszvad)
80 kg: 1. Papp Lajos (Madar)

Elhunyt Butka András
Életének 87. évében elhunyt Butka András, a KFC egykori kiváló labda-

rúgója. Butka András a múlt század 40-es éveiben volt a csapat egyik leg-
nagyobb erőssége. A komáromi lilák 1940 és 1945 között az NB II-ben sze-
repeltek, és Butka Andrást a bajnokság egyik legjobb játékosaként tartották
számon. Olyan játékostársakkal volt körülvéve, mint Ványa, Ivicsics, Csivre,
Ollé, Szecsődy, Fonód, Czizmazia, és a többi KFC-s nagyság.  

Nyugodjék békében! 

fELNőTTEK
2012. október 27. (szombat) 14 órakor: Gúta – Újlót (IV. liga), Ógyalla

– Tardoskedd (V. liga – Keleti csoport), Csicsó – Őrsújfalu, Nagykeszi –
Ifjúságfalva (Területi Bajnokság II. osztály) 2012. október 28. (vasárnap)
10 órakor: Madar – Pat (Területi Bajnokság) 14 órakor: Naszvad – Ga-
ramkálna (V. liga – Keleti csoport), Hetény – Dunamocs, Šrobárová – Du-
lovce, Izsa – Ekel, Perbete – Bátorkeszi, Búcs – FK Activ, Gúta „B” – Ke-
szegfalva, Tany – Lakszakállas (Területi Bajnokság), Megyercs – Nemes-
ócsa, Nagysziget – Vágfüzes/Kava, Dunaradvány – Martos, Bogyarét –
Marcelháza „B”, Bogya/Gellér – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II.
osztály).

Ligásaink idegenben: Palárikovo – KfC (Régióbajnokság), Udvard –
Nagymegyer, Vága – Ímely (IV. liga), Zsitvabesenyő – Marcelháza, D.
Ohaj – Csallóközaranyos, Komjatice – Szentpéter (V. liga – Keleti cso-
port), Vágfarkasd – Ekecs/Apácaszakállas (V. Liga – Déli csoport).  

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IfJÚSÁGIAK
2012. október 27. (szombat) 14 órakor: Perbete – FK Activ, Madar –

Hetény, Őrsújfalu – Dulovce. 
TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 

2012. október 27. (szombat) 12 órakor: Csallóközaranyos – Ógyalla,
Csicsó – Ímely, Madar – Keszegfalva. Lakszakállas és Nemesócsa – sza-
badnaposak lesznek.  

Horváth Gábor 50 éves
Múlt szerdán ünnepelte 50. születésnapját a

csallóközaranyosi ifjúsági csapat edzője,
Horváth Gábor. Az egykori csupaszív játé-

kos ugyanolyan lelkesedéssel és odaadással végzi
edzői teendőit is, munkáját nagy elégedettséggel
nyugtázza nemcsak a klub vezetése, de a játékosok,
szülők és szurkolók egyaránt. Ők valamennyien
szívből gratulálnak Horváth Gábornak, és ezúton is
köszönik eredményes munkáját, amelyet hosszú
évek során végzett a csallóközaranyosi labdarúgás
fellendítéséért. Mi sem természetesebb, további
munkájához valamennyien jó egészséget kívánnak
az ünnepeltnek!

Szerkesztőségünk is csatlakozik a jókívánságokhoz. 

Nemzetközi sikerek a szőnyegen
A madari és naszvadi csapat 

Magyarkanizsán, Kovács László
és Gál János edzőkkel

Röplabda

férfiak I. liga
VK Spartak Komárom - Trencsén 3:0 (18,19,10)
VK Spartak Komárom - Trencsén 3:0 (18,11,14)


