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Ex Libris-díjasok
Részletek az 5. oldalon

Egy dicső nap 
56 évvel ezelőtt

Részletek a 6. oldalon

Régiónkban két nagyközségben zajlottak október 27-én az időközi polgámester-
választások. Bátorkeszin a polgármestert népszavazás útján váltották le, míg Ne-
mes-ócsán egy jogerős bírósági ítélet miatt kellett megválnia a polgármesternek
a székétől. A kiírt választásokra Bátorkeszin négy jelentkező – Labancz Roland,
Sipos József, Nagy Beáta, Mácsodi Gertrúd - szállt harcba, azonban időközben
Nagy Beáta visszalépett, így három jelöltre szavazhattak a polgárok. Nemesócsán
már sokkal nagyobb volt a „választék“, mivel ott nyolc jelentkező mérettette meg
magát – Szép Lajos, Válek Iván, Komjáti László, Kovács Tibor, Magyarics Gusztáv,
ifj. Bajcsi Tibor, Nagy Gábor és Szalai Zoltán.

Részletek a 3. oldalon

Október 22-én este Búcson ma-
gánszemélyek egy csoportja

bejelentette, új politikai pártot sze-
retnének létrehozni, Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség né-
ven. Az eseményen a történelmi ke-
resztény egyházak képviselői is
megjelentek. Folytatás a 2. oldalon

Harmadjára próbált meg
öngyilkos lenni

Egy elkeseredett férfi próbált meg véget vetni életének, azon-
ban a rendőröknek sikerült őt megmenteni. Az ötvenkilenc -

éves férfi átmászott a Vág-híd korlátján és csak egy kézzel ka-
paszkodott, miközben azt kiabálta, hogy leugrik. Hasonló eset
történt egy hónappal ezelőtt, amikor is egy hetvenéves idős
hölgy próbált öngyilkosságot elkövetni, ugyanitt, őt is megmen-
tették a rend őrei. Folytatás a 3. oldalon

Új szlovákiai
magyar párt
alakulhat Bátorkeszi és 

Nemesócsa választott
Rendőrökre
lőtt
Múlt héten pénteken három lö-

vés dördült a községben,
amikor is egy részeg autóvezető
igazoltatás után a rendőrökre lőtt.
A sérült rendőrt kórházban ápol-
ják. Folytatás a 3. oldalon

Marcelháza

Ártatlannak vallja magát
Hetény

Atavaly november 19-én elkövetett
brutális hetényi gyilkosság bíró-

sági tárgyalása bonyolódni látszik.

Az 54 éves áldozatnak azért kellett
meghalnia, mert rajtakapta a tolvajo-
kat, amint a közeli erdőben fát lopnak.
A rendőröknek csak huszonöt óra kel-
lett ahhoz, hogy megtalálják a gyanú-
sítottakat. Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
„Az elmúlt öt év politikai eseményei

folytán a szlovákiai magyar társada-
lom olyan mértékben megoszlott,
hogy minden szinten veszélybe került
közösségünk érdekképviselete. A
gyakran személyes ambíciók és el-
lentétek lehetetlenné tették az egy-
máshoz való közeledést, a valós szö-
vetségek létrejöttét. Ezen események
hatására döntöttünk úgy, hogy egy
olyan politikai erő megjelenítésére
van szükség, amely az itt élő ma-
gyarság túlnyomó többségének elfo-
gadható. A politizálásnak azt a for-
máját választjuk, amely több, mint
egy évszázada jelen van az európai
demokráciákban, és a keresztényde-
mokrata kurzusra építve megszilár-
dította a valós, szabad társadalmi be-
rendezkedést. A magyarságot a ke-
reszténység tette nemzetté, ennek
jegyében alakult ki a társadalmi élet
minden formája, ez teremtette meg
azokat a kulturális értékeket, amelyek
most nemzeti sajátosságunkat alkot-
ják” - áll a pártalapítók által kiadott
közleményben.

Sárközi János és Fehér Csaba, az
esemény két szónoka többször idézte
a két világháború közti időszak kie-
melkedő felvidéki magyar politikusai-
nak, Szüllő Gézának és Esterházy Já-
nosnak a szavait, megjegyezve, hogy
a neveikkel fémjelzett Országos Ke-
resztényszocialista Párt értékeit, kur-
zusát tekintik példának. Fehér Csaba
kijelentette: párbeszédet kívánnak
folytatni mindkét jelenlegi felvidéki ma-

gyar párttal, az MKP-val és a HÍD-dal
is. „Nem a megosztás, a további szét-
zilálás politikáját folytatjuk, hiszen az
ellentétes lenne a keresztényi gondo-
latisággal. A közösség érdeke nem
az ellenség, hanem a testvér kere-
sése. Elutasítunk minden személyes-
kedő, vádaskodó, megbélyegző ma-
gatartást, mert meggyőződésünk sze-
rint ez tovább bomlasztja már amúgy
is megtépázott közösségeinket. Részt
kívánunk venni a közéletben, azzal a
céllal, hogy a keresztény vallás érté-
keit érvényre tudjuk juttatni minden
politikai szinten – tette hozzá.

Az eseményen bemutatták a jö-
vendő párt logóját, ami piros négy-
zetben zöld kereszt. A rendezvényen
megjelentek a történelmi egyházak
lelkészei, akik megszentelték az ala-
kuló párt zászlaját. Köztük volt Her-
dics György címzetes apát, duna-
szerdahelyi esperes, Gombík László
szentpéteri plébános, Dobai Sándor
dunamocsi református lelkész és imát
mondott Dóczé Bálint szentpéteri bap-
tista lelkipásztor.

A párt bejegyzéséhez 10 ezer alá-
írást kell összegyűjteniük.

AMagyar Közösség Pártja (MKP)
és a Most-Híd párt egyaránt

kétségbe vonta szerdán annak az
esélyét, hogy egy újabb, a szlová-
kiai magyar választók szavazatai-
ért versengő politikai csoportosu-
lás hozzájárulhatna a felvidéki ma-
gyarság közös politikai érdekkép-
viseletének megteremtéséhez.

Berényi József az új párt létrehozá-
sára irányuló törekvés kapcsán az
MTI-nek úgy nyilatkozott, tapasztalatai
szerint a felvidéki magyarságnak nem
újabb politikai párt megalakítására van
igénye, hanem közös politikai érdek-
képviseletének megteremtésére. „Az
emberek között járva azt tapasztalom,
hogy nagyon nagy igény fogalmazódik
meg a magyar egység megteremtése
irányában, azt viszont egyáltalán nem,
hogy újabb politikai csoportosulásra
várnának“ - fogalmazott Berényi Jó-
zsef. Hozzátette: az alakulóban lévő
párt finanszírozása kérdéses, alapító-
inak eddigi kijelentései pedig arra utal-
nak, hogy nem egy független kezde-
ményezésről van szó. „Olyan érdek
állhat mögötte, ami nem feltétlenül a
régió és a magyarság érdekeit szol-
gálja“ - jegyezte meg utalva arra, hogy
egy harmadik párt a felvidéki magyar-
ság szavazatainak további szétforgá-
csolódásához vezethet.

Bugár Béla, a Most-Híd párt elnöke
a kezdeményezés kapcsán az MTI-
nek azt mondta: mivel egyelőre nemi-

gen lehet tudni, hogy milyen progra-
mot fogalmaznak meg az esetleges új
párt létrehozói, érdemben nem lehet
nyilatkozni arról sem, hogy annak mi-
lyen szerepe lehet a jövőben a szlo-
vákiai magyar politika porondján. Arra
reagálva, hogy a leendő párt jelezte,
együttműködési szándékkal meg kí-
vánja szólítani az MKP-t és a Most-
Híd pártot is, Bugár rámutatott: meg
kell várni, hogy a kezdeményezők
össze tudják-e gyűjteni a párt bejegy-
zéséhez szükséges tízezer aláírást, a
tárgyalás esetleg ezt követően jöhet
szóba. A Most-Híd elnöke az MTI kér-
désére azt mondta: nem bízik benne,
hogy egy harmadik, szlovákiai ma-
gyar választókat megszólítani kívánó
politikai csoportosulás hozzájárul-
hatna a szlovákiai magyar politikai ér-
dekképviselet egyesítéséhez vagy az
együttműködés megteremtéséhez.
„Ilyen célú próbálkozások már voltak,
eddig eredmény nélkül“ - fogalmazott
Bugár Béla.

Miriák Ferenc, mti
A szerző felvétele

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor – üzletkötő, SR
SLOVENSKÉ CENTRUM FIRIEM s.r.o. Komárno 10 Életrajz a telemarketin-

ges@gmail.com
Agronómus, SR
AGROMARKT-EKEL s.r.o. Okoličná n/O 1 035/77 93 652

Autószerelő, SR
Tibor Nagyváthy – NOVA ROLL+, Komárno 1 0905 312 824

Kövező - útburkoló, SR
Marián Takács Hurbanovo 8 0905 282 885

Főkoordinátor – adminisztrátor, SR
CABEL NET s.r.o. prev. Komárno
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas részére!

1
Életrajz a

cabelnet@cabelnet.sk
e-mail címre

Szakács – pizza sütő, SR
Dušan Kečkéš-LUX, Komárno 2 0907 431 750

Szakács/nő. Zariadenie sociálnych služieb
MAGNÓLIA, Hurbanovo 1 035/76 02 582

Angol nyelvoktató, SR
INVEST-CO s.r.o. Komárno
3 hónapnál régebbi nyilvántartott, hátrányos
helyzetű álláskereső!

1
Életrajz az

atlanta001@t-online.hu
e-mail címre

Német nyelvoktató, SR
PRO AMERICANA s.r.o. Komárno 1 035/77 30 952

Menedzser, pénzügyi tanácsadó–specialista, 
Roman Gálik InfoCentrum, 
pracovisko Komárno

3
Életrajz és motivációs levél

a tamas.ilias
@fincentrum.com

Mezőgazdaságigép-javító, SR
AGREF, spol. s r.o. Komárno – Ďulov Dvor 1 0905 517 012

Angol- és magyarnyelv-tanár, SR
SOU poľnohospodárske, Hurbanovo 1 035/7602204

souphu@souphu.edu.sk

Szaktanár – testnevelés + angol vagy né-
met nyelv, Szakközépiskola, Komárno. 1 035/77 40 868

Tehergépjármű-vezető, SR
PRAGOKOM s.r.o. Komárno 1 035/77 13007

Darukezelő, Slovenská plavba 
a prístavy a.s. prev. Komárno 1 035/7901 300

Ezzel a címmel szervezett civil kerek -
asztalt a Rév Magyar Ház október 18-

án este. Kilenc közéleti személyiség fo-
gadta el a meghívást, hogy megvitassa-
nak olyan témákat, mint a felvidéki ma-
gyar identitástudat, a 2011-es népszám-
lálási eredmények és a jövőképünk.

Fekete Gábor tulajdonos bevezetője után
Bödők Gergely történész, az est moderátora
leszögezte: az identitás mára egyfajta hívó
szóvá vált. Orosz Örs, a Fórum Kisebbségku-
tató Intézet munkatársa, a Nyelvében él a ná-
rodnostná menšina című vándorkiállítás kurá-
tora elmondta, a Rév Magyar Házban is 17 pa-
nelen 100 fotót és 30 eredeti táblát mutattak
be. Keszegh Béla komáromi városi képviselő
szerint „a magyarságot most úgy definiálják,
mint valami keresztet, s nem, mint pozitívumot.
Pedig a fiatalok nem keresztet szeretnének”.
Dr. Szarka László történész amondó, hogy „a
szlovákiai magyar értelmiség folyamatosan

alulteljesít. Le kell szállnunk a magas lóról, és
meg kell ismernünk közösségeinket. Jobban
fel kéne térképezni a helyzetünket”. Gágyor
Péter rendező az írástudók felelősségére hívta
fel a figyelmet. „Nem vesszük észre a jeleket.
Fél jelszavakkal élünk, utópiákban tévelygünk.
Tisztességesnek, emberségesnek kellene len-
nünk” – figyelmeztetett a színházi szakember.
Krivánszky Miklós, a Deportálások Áldozata-
inak és Leszármazottaiknak Szövetsége (Dá-
lesz) elnöke 44 éve Belgiumban él, így ottani
példákat hozott. Feszty Zsolt, a Te Ügyed Kör
Polgári Társulás elnöke véleménye szerint
„csak csapatban lehet jó dolgokat csinálni”.
Gyurgyík László szociológus a 2011-es nép-
számlálás adatairól, használhatóságáról, a le-
kérdezés gyakorlatáról beszélt. Szabó Gábor
gimnáziumi tanár egyebek mellett elmondta:
„gyakran találkozom olyan emberrel, aki a sen-
kiséget választja. Trendiség a senkiség.”

A bő két órás érdekes eszmecserét telt
ház figyelte. Kép és szöveg: (bárány)

Új szlovákiai magyar párt alakulhat

Megmérettünk – Népszámlálás 2011

Sem az MKP, sem a Most-Híd nem bízik egy új párt egyesítő erejében

Folytatás az 1. oldalról
H. György múlt héten

szerdán délben sétált fel a
Vág-hídra, azzal a szán-
dékkal, hogy leveti magát a
mélybe, majd onnét felhívta
a rendőrséget, hogy öngyil-
kosságot fog elkövetni. A
férfi a járdán állt, azonban
amint meglátta a rendőrö-
ket, átmászott a korláton,
majd a következőket kia-
bálta: „Ne közelítsenek,
mert ugrok, nem akarok to-
vább élni, nincs értelme.
Kétszer nem sikerült, de
most harmadjára biztosan
fog, leugrok és vége lesz.“
Erre a szolgálatban lévő
rendőrök megpróbálták el-
vonni a figyelmét, ezután

hátulról az egyik rendőrnek
sikerült H. Györgyöt meg-
fognia, hogy ne tudjon leu-
gorni. Miután áthúzták a
korláton, a rend őrei átadták
a férfit a mentősöknek, akik

beszállították a kórházba.
Információink szerint az ér-
sekújvári pszichiátrián tart-
ják megfigyelés alatt az öt-
venkilenc éves férfit.

ssy

Harmadjára próbált meg öngyilkos lenni

A komáromi Selye János Egyetem Igazgatótanácsának
idei második üléséről tájékoztatott Hortai Éva, az igazgató-
tanács elnöke. Az ülésen egyebek közt megvitatásra került
a 2012-es költségvetés teljesítése. Az egyetem gazdasági fő-
igazgatója által tartott beszámoló alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy az egyetem kiegyensúlyozott költségvetéssel működik.
A továbbiakban Tóth János, az egyetem rektora tájékoztatta
az igazgatótanács tagjait az egyetem idei működéséről, te-
vékenységéről, az eddig végrehajtott fejlesztésekről, az új és
újra akkreditáltatott tanulmányi programokról. A beszámoló
érintette a hallgatói létszámok alakulását is.

Külön napirendi pontban került megvitatásra a Selye Já-
nos Egyetem nevének és besorolásának módosításával
kapcsolatos törvényjavaslat. Az igazgatótanács tagjai hatá-
rozatot fogadtak el, melyben kinyilvánították aggodalmukat
a törvényjavaslat kapcsán, egyben kifejezték támogatásukat
az intézmény jelenlegi státuszának megőrze mellett. d

Ülésezett a SJE
Igazgatótanácsa

Folytatás az 1. oldalról
A fent említett napon a rend őrei négy óra körül, Marcel-

házán a Homok utcában teljesítettek szolgálatot. Ekkor leál-
lítottak egy fehér furgont és annak sofőrjét megszondáztat-
ták. Az alkoholteszt három ezreléknyi alkohot mutatott, ezért
a rendőrök beszálltak személygépkocsijukba, hogy felve-
gyék a vétkes sofőr adatait.  Ezután a feldühődött K. Gáspár
előhúzta kilenc milliméteres legálisan tartott fegyverét és há-
rom lövést adott le a rendőrökre. Az egyik rendőrt a vállán
érte a lövés, mire a másik rendőr a lövések után leteperte az
elkövetőt és erősítést hívott. A kiérkező mentők azonnal kór-
házba szállították a párkányi számrazású, azonban Bátor-
keszin szolgáló harmincöt éves sérültet. Az elkövetőt a ko-
máromi rendőrörsre szállították, ahol zárkába tették, hogy jó-
zanodjon ki és képes legyen vallomást tenni. ssy

Rendőrökre lőtt

Folytatás az 1. oldalról
Elsőként Ferencet,

majd Tímeát, de végül
őrizetben csak a nő
maradt. Bár az elköve-
téssel vádolt Tímea ak-
kor elismerte bűnét, de
most már azt állítja,
hogy a gyilkosság ide-
jén nem tartózkodott a
helyszínen, tehát nem
ő gyilkolt. Ugyanezt ál-
lítja az élettársa Ferenc is, aki a bírósági tárgyalásra mint tanú
volt beidézve, de a bíróságon nem jelent meg. „Az ügyfelem
azt mondja, hogy ártatlan, arra törekszünk, hogy szabadon en-
gedjék. Ő soha nem részletezte, hogy mi történt ott, ellentét-
ben az élettársával” - mondta a nő ügyvédje, Milan Repiský. 

A vád szerint a nőre akár 20 évig terjedő börtönbüntetés
szabható ki. -ga-

Ártatlannak vallja magát

Folytatás az 1. oldalról
BáTORKESZI - Múlt szombaton a rossz idő ellenére

mégis sokan gondolták úgy, hogy az urnák elé járulnak. Bá-
torkeszin a 2825 választópolgár közül 1896 adott le érvényes
szavazatot, így a részvételi arány 67,7 százalékot haladott
meg. A szavazatok elosztása a következőképpen alakult: 

Bátorkeszi és 
Nemesócsa választott

Mgr. Labancz Roland
(MKP) 1062 szavazat

Sipos József (független) 643 szavazat

Mácsodi Gertrúd (HÍD) 191 szavazat

Lapunk felkereste Magya-
rics Gusztávot, Nemesócsa
polgármesterét, aki a követ-
kezőket nyilatkozta: „Meg-
tisztelő számomra, hogy a
község lakossága szemé-
lyemnek szavazott bizalmat,
hogy két évig irányitsam Ne-
mesócsát. Már a kampá-

nyom során is éreztem a tá-
mogatottságot a lakosok ré-
széről, ami a szavazatok
megszámlálása után beiga-
zolódott. Elsődleges felada-
taim és céljaim közé tarto-
zik, hogy a község gazda-
sági helyzetét megerősít-
sem. Továbbá egy hivatali

audit elvégzése után, a ka-
pott eredmények mutatják
meg, hogy milyen úton kell
tovább elindulni“ – mondta
lapunknak Magyarics Gusz-
táv.

Szénássy Tímea
Fotó: Milan Drozd, 

a szerző

Magyarics Gusztáv 
(független) 355 szavazat

Szép Lajos (MKP) 183 szavazat

Válek Iván (HÍD) 164 szavazat

Komjáti László (független) 153 szavazat

Kovács Tibor (független) 88 szavazat

Nagy Gábor (független) 79 szavazat

Szalai Zoltán (független) 41 szavazat

Ifj. Bajcsi Tibor (független) 28 szavazat

NEMESóCSA – A községben 2067 lakos az, aki válasz-
tásra jogosult, ebből múlt szombaton 1091 adott le érvényes
szavazatot. Nemesócsán a részvételi arány 52,78 százalék
volt. Az egyes jelöltek közt így osztódtak meg a szavazatok:

Mgr. Labancz Roland

Illusztrációs felvétel
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Gúta

FELHíVáS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Cseh Köztársaságban 2012. ja-

nuár 1. után gyártott 20% - és annál magasabb alkoholtartalmú sze-
szes italok fogyasztása egészségük megőrzése érdekében továbbra
sem ajánlott. Továbbá felhívjuk a tömeges étkeztetést szolgáló üzemek
müködtetőinek figyelmét, hogy az említett alkohol visszaszolgáltatására
vagy biztonságos eltávolítására szóló előírások a komáromi Területi
Közegészségügyi Hivatal weboldalán találhatók www.ruvzkn.sk. 

MUdr. Andrea Kološová, regionális tisztifőorvos-helyettes

AKomáromi Jókai Színház 60.
születésnapi ünnepségén ta-

lálkoztunk. Kiderült, Pindroch
Csaba színész, a Valami Amerika
1, 2, a Kontroll és a Magic Boys fil-
mek sztárja negyedszer jár ná-
lunk. Annak idején a színházban
tetszettek neki az Amadeus, az
ármány és szerelem című elő-
adások. És most, az Egy hölgy a
Maximból, amit apósa, Verebes
István rendezett. Az előadás után
faggattuk.

• Peter Quilter Mr és Mrs – Pár-
bajok 5 színben című darabjában
öt párt játszanak feleségével, Ve-
rebes Lindával. Igaz, hogy öt ren-
dező rendezte az előadást?

- A Budapesti Kamaraszínházban
mutattuk be a darabot. Budapesten
eddig harminc előadásunk volt, sza-
badtéren és vidéken pedig tizennégy.
Nagydíszletes produkció, ügyeltünk a
minőségre. Valóban öt rendező ren-
dezte. Fonyó Gergely és Herendi Gá-
bor filmrendezők valamint három szí-

nészkollégánk dolgozott velünk. Öt
pesti menő divattervező adta a ru-
hákat. A látványt Pater Sparow, azaz
Verebes Zoltán filmrendező, Verebes
István fia tervezte. Öt különálló jele-
net a darab, melyek a férfi–nő kap-
csolatról szólnak. Nyílt színen öltö-
zünk, koreográfiára rendezzük át a
díszletet. Nagyon remélem, hogy Ko-
máromban is játszhatjuk majd.

• A napokban került a mozikba
legújabb filmje, a Magic Boys,
amit Koltai Róbert rendezett.

- Ma este is egy elővetítésen kel-
lene lennem Pécsett. Eddig négy-öt
városban voltam a filmmel, ahol be-
szélgettünk is a közönséggel. Pozitív
visszajelzéseket kaptunk. Nagy él-
mény és hatalmas lehetőség a Kill
Billből 2-ből is ismert Michael Mad-
sennel, azután Vinnie Jones-szal,
vagy Jamelia-val, a nagyszerű man-
chesteri R’n’B énekesnővel egy film-
ben szerepelni. Ha ilyen kategóriájú
színészekkel öt vagy tíz mondatot
elmond az ember, az belépő lehet
külföldi produkciókba.

•  Kitűnik a film a magyar filmes
színvonalból?

- Az ember mindig önmagát nézi.
Bevallom, a fényképeken is azt fi-
gyelem, jól nézek-e ki. A Valami
Amerika első részét, ami az én ki-
ugró sikerem volt, annyira nem sze-
rettem, annyira utáltam magam,
hogy el sem mentem a szegedi dísz-
bemutatóra. Szirákon, egy kastély-
szállóban ültem duzzogva, hogy

mekkorát buktunk. A Magic Boys
rendkívül látványos, alapvetően szó-
rakoztatni akar. Nagyon készültünk
rá. Három hónapon keresztül heti öt
edzéssel, teljes szőrtelenítéssel,
szoláriummal, angol nyelvtanulással.
Komolyan vettük ezt a feladatot. A
nézők döntik el, tetszik-e nekik. Mi
nagy szeretettel adjuk.     

Bárány János
Fotó: net

Nagyon készültek a TAT tehetség-
kutató verseny második fordulójá-
nak szervezői, és mint utóbb kide-
rült, meg is lett az eredménye. Telt
ház, és korrekt szervezés mellett
zajlott a bemondók és énekesek, va-
lamint a tánccsoportok látványos
„viadala”. 

Először Hallman Csilla szervező
szólt a nagyérdeműhöz, majd Hornyák
Zoltán alpolgármester szavai után kez-
detét vette a várva várt párbaj. Első-
ként a hazaiak mutatták be produkció-
ikat. A bemondók közül a pati Hornyák
Erika úgy néz ki fordulóról fordulóra

egyre magasabbra teszi a képzeletbeli
lécet. A nagykeszi Czita Nikolas kellő
magabiztosságával, és előadásmódjá-
val került a figyelem középpontjába. 

Az énekesek versenyében a pati He-
gedűs Fanny igényes dalt választott,
melyet kellően átélve adott elő. A ko-
lozsnémai Beke Dóra tiszta hangjával
meglepte a hazai közönséget. Az Ifjú-
ságfalva színeiben induló két énekes,
Vörös Sandra és Korber Darina egyre
színvonalasabb  előadásmóddal, dal-
választással mutatkozik be. 

A madari Tini Girls tánccsoporttól ez-
úttal is új koreográfiát láthatott a publi-
kum. A perbetei Margaret mazsorettcso-
port és táncklub pom-pomos koreo gráfi-
ája, illetve eredeti, hagyományos ma-

zsorettbemutatója ismét lázba hozta a
közönséget. Az ipolyszakállosi Szignál
jelmutogatós száma nagyon „helyén volt“. 

A pati forduló bizonyította, hogy egy
kisközségben is lehet jó színvonalú,
sok nézőt vonzó, igényes műsort szer-
vezni és rendezni, úgy, hogy ráadásul
a közönség is vevő az akcióra. Sokan
úgy nyilatkoztak a kétórás program vé-
gén, hogyha újra lenne ilyen jellegű
műsor, ők ismételten eljönnének meg-
nézni és meghallgatni. 

Lezajlott a sorozat második fordu-
lója. A versenyzők és a tánccsoportok
már készülnek az újabb megmérette-
tésre, amely Ifjúságfalván lesz a helyi
kultúrházban. -pint-

Fotó: Kiss Gergely

Exkluzív delta-interjú

Pindroch Csaba Komáromban

Verebes Lindával a Mr és Mrs című darabban

A pati forduló hazai versenyzői
HORNyáK ERIKA – bemondó

16 éves. A komáromi Selye János Gimnázium első osztályos
diákja. A bemondó szerepkört szinte neki találták ki. Sok min-
dent ki szeretne próbálni, többek között ezért is nevezett a te-
hetségkutató versenybe. Szereti az új dolgokat, megméret-
tetéseket, kihívásokat.

HEGEdűS FANNy – énekes
16 éves. A komáromi Selye János Gimnázium I.osztályos ta-
nulója. Céltudatos, de egy kissé zárkózott személyiség. Sze-
retne sok mindent kipróbálni, és az élet adta esélyeket min-
dig megragadni. Egy ilyen esély véleménye szerint ez a te-
hetségkutató verseny is. 

A patiak kitettek magukért

Teltházas produkciók
Pat

Vörös Sandra

Kacsa és liba napok
a Wellness Hotel Patince****-ben
Kóstolja meg és élvezze az ínyenc kacsa és liba napokat 
a Wellness Hotel Patince****-ban. Jöjjön és kóstolja meg:

- Frissen sült krumplis palacsinta (lokše)
- Kacsaleves
- Libamáj
- Kacsamell és comb
- Egészben sült liba

Az egészben sült liba rendelést, valamint asztalfoglalást legalább egy nappal korábban a következő
telefonszámon kérjen: 035 790 85 00. Az étlapot megtalálja a www.wellnesspatince.sk oldalon.
Az ajánlat 2012. november 30-ig érvényes.

A Komáromi Jókai Színház pályázAtot hirdet
színházi jelmezkészítő - varrónő

munKAKör betöltéSére
Követelmények:

Középfokú szakvégzettség – női szabó • női ruha készítésé-
ben szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat • egyedi,
méretre szabott női ruházat elkészítésében való jártasság 

• önálló szabásminta készítése ruhaterv alapján. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 5.

A magyar ill. szlovák nyelvű fényképes önéletrajzokat és motivációs
leveleket kérjük eljuttatni az alábbi címek valamelyikére:

e-mail: sekretariat@jokai.sk
levélben: Jókaiho divadlo v Komárne 

– Komáromi Jókai Színház, petőfiho 1, 945 01  Komárno

A2012-es Ex Libris-díj átadási ün-
nepségére került sor Gútán a

Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskola oszlopgalériájában. A hi-
vatalos átadási ünnepség előtt szín-
vonalas programmal kedveskedtek
a szervezők a jelenlevőknek. A mű-
sorban fellépett Szvrcsek Anita, a
Jókai Színház művésznője, Lázok
Eduard, a gútai magániskola diákja,
valamint Zsapka Attila énekes, Si-
pos Dávid szaxofonkíséretével. 

Az ünnepi műsor után Dr. Gubcsi La-
jos, a Magyar Művészetért Kuratórium
elnöke művészeti díjakat adományo-
zott Nagy János szobrásznak, a komá-
romi Szlovákiai Bencés Rendnek,  a
Selye János Gimnáziumnak, a Jókai
Közművelődési és Múzeumi Egyesü-
letnek, a nyitrai Közép-európai Tanul-
mányok Karának, és a gútai Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskolának.
A kitüntetettek azért kapják ezt a neves
elismerést, mert a díjazott személy
vagy intézmény oszlopa a magyar kul-
túrának, a hagyományokból táplálkozó
nemzeti szellemnek, amelyet nemcsak
ápol, megvéd, hanem épít, alkot is. A
Magyar Művészetért égisze alatt ezt a
díjat folyamatosan adományozzák
1987-től, éppen negyedszázada.

Kép és szöveg: -pint-

Ex Libris-díjasok
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Nagymegyer

Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az életkilá-
tások jelentősen javíthatók!

Lappangó kór az alsó végtagi verőérszűkü-
let. Nemzetközi felmérések szerint az 50

év feletti lakosság mintegy 30%-a veszélyez-
tetett. Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14
évvel él kevesebbet, mint nyugat-európai kor-
társa. A végtagok ereinek szűkülete vagy el-
záródása önmagában is súlyos egészségügyi-
szociális terhet jelent az évente elvégzett kb.
7000 végtag amputáció következtében. Az ér-
szűkületben szenvedő betegek számára a szív-
infarktus és szélütés (stroke) kockázata is je-
lentősen megnő, ezzel súlyos, életveszélyes
állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is
gondolja, mekkora veszélynek van kitéve stresz-
szel teli mozgásszegény életmódja következté-
ben, hiszen környezetében az érszűkület leg-
főbb rizikófaktorai vannak jelen. Az érelmesze-
sedés sokszor már 40 éves korban panaszokat
okoz, vagy alattomosan, tünetmentesen van je-

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

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!
len a szervezetben és csak évek  múlva jelent-
kezik görcsölő lábszárizmokkal, hideg végta-
gokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal. Sajnos a
cukorbetegség elkerülhetetlen szövődménye a
hajszál erek károsodása, amely sokszor a nem
gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de életét
is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelki-
leg is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká
válók jelentős része is ebből a betegségcso-
portból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkü-
letes betegeknek, hiszen az új magyar találmány,
a sonoterápia a betegek 85%-ánál eredményes!
A gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériák-
ban kialakult érszűkület vagy elzáródás keze-
lése a szívösszehúzódással szinkronban ada-
golt alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez
a nagyon hatásos  gyógymód lehetővé teszi
mindazok állapotának javítását, akik az eddigi
kezelési módokkal nem tudnak megfelelő javu-
lást elérni, akiknél nem alkalmazhatóak a sebé-
szeti eljárások, vagy nem vállalják azt. Az alsó-
végtagi és nyaki érszűkületesek, a koszorúér-
betegek, a cukorbetegség érszövődményesei,
azaz bármilyen érelmeszesedéses megbetege-
désben szenvedők bízhatnak a sonoterápia
eredményességében. Ez az új eljárás kiegészít-
heti a többi gyógyítási módszert, része lehet
komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló te-
rápiaként is eredményesen alkalmazható. A test

egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehet-
séges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdő-
dik az érezhető és műszeresen is mérhető javu-
lás. Az egész testben tisztítja az ereket, és olyan
irigylésre méltóan eredményes, hogy már hami-
sítani is próbálják. A sonoterápia más eljárással
nem helyettesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra
eredményeként a járástávolság kilométerekre
hosszabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek,
a végtagok átmelegszenek. A hajszálér kerin-
gése javul, az addig nem gyógyuló sebek be-
gyógyulnak. A szívbetegek terhelhetősége
megnő, anginás panaszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

Cukorbetegségemből kifolyólag sérültek
az ereim és idegeim. Hosszú gondolkodás
után jöttem kipróbálni ezt a gyógymódot.
Már a 16. kezelés után érezhető volt a vál-
tozás. Ezért csak ajánlani tudom. A sze-
mélyzet hozzáállása és kedvessége nagy-
mértékben hozzájárult a sikerekhez. Kö-
szönet a doktor úrnak, Líviának és Mariká-
nak. 

Tisztelettel: Andriskin József, Komárom

A már hagyományos eseményen a ma-
gyar és a szlovák alapiskola, valamint a
művészeti alapiskola tanulói kultúrműsor-
ral köszöntötték a megjelent nyugdíjaso-
kat, benne színjátszók vidám jelenetével,
népdallal, harmonikaszóval, zenés-verses
összeállítással és néptánccal. A mintegy
egyórás programot a nyugdíjasklub Nefe-
lejcs népdalköre indította. Az október 16-i
eseményen Néveri Sándor polgármester
és Lapos Ildikó alpolgármester is részt
vett. Nagy Valéria pedagógus az ezüsthajú
és aranyszívű idős embereknek méltó,

örömteli, egészségben gazdag, hosszú
életet kívánt. A kultúrműsort követően a
bálteremben folytatódott a nyugdíjasok
délutáni találkozója, ahol az önkormányzat
ajándékát, egy digitális fényképezőgépet
vehetett át a polgármestertől Kovács Ka-
talin, a nyugdíjasklub vezetője. A hivatalos
köszöntők után zenés szórakozással mú-
latták a délután további részét egészen
este nyolc óráig, a talpalávaló zenét a ha-
gyományokhoz igazodva most is Pálffy
Gábor szolgáltatta a táncos lábú és dalos
kedvű nyugdíjasoknak. Kovács Zoltán

Anyugdíjasok iránti tisztelet hónapja alkalmából rendezett találkozót a
szépkorúaknak a nagymegyeri önkormányzat, a helyi nyugdíjasklub és a

városi művelődési otthon. 

Vidáman, szórakozással töltötték el a találkozót

2 db belépőjegyet nyertek a Kalapács koncertre:
Kürthy Karina, Oláh Károly, Rácz Szilvia, Benková Ildikó, Győri Árpád

A belépőjegyek a helyszínen vehetők át.

„Mama emlékszem jól, mert megtanítottál,
A szeretet nem szó, az néma csendben jár…
Én őrzöm a sok mesét, hidd el, 
Továbbadom még, ne félj!”

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
November 3-án ünnepli 60. születésnapját 

árvai Sándor
Megyercsen.

Október 27-én ünnepelte 
43. születésnapját

Tóth Edit.
Szívből gratulál: lányod

Editke és
unokád
Nellyke.

Burza práce a informácií
TERMíN: 8. novembra 2012, 9.00 -13.00

MIESTO KONANIA:
Športová hala v Komárne, ul. Športová č. 1.

E szép ünnep alkalmából köszöntik: felesége Anna, Reni
a családjával, Szilvi a családjával, Benjámin, Bianka, Ro-
nald, Bogika sok szeretettel köszöntik a Sanyi papát.

Egy dicső nap 56 évvel ezelőtt

Az 1956-os forradalom évfordulójára
megrendezett megemlékezés kezde-

tén, melynek a református gyülekezet
adott otthont, Bernáthné Holop Krisztina
lelkipásztor hirdette Isten örömüzenetét. 

Október 23 egy szabadságharc kezdete
volt, de üzenet is egyben. Üzenet a jövő-
nek, többek között nekünk, mai magyarok-
nak. Üzenet, hogy a reményt, a harchoz való
erőt soha, senki nem veheti el tőlünk, ha mi
nem adjuk oda önként. Üzenet, hogy érde-
mes és kell áldozatot hozni, hogy mindig fel
kell állni, megmutatva magunkat: itt vagyunk,
egyenes a gerincünk, nyílt a tekintetünk, és

mindig marad bennünk erő, mert mi legyőz-
hetetlenek vagyunk. Üzenet volt az a nap -
miheztartás végett - mindenkori ellensége-
inknek is, hogy csak akkor kezdjenek ve-
lünk, ha örökké harcolni akarnak, a győze-
lem édes ízét megérezni nem akarván!

Az igehirdetést a Kossányi József Alapis-
kola  tanulóinak ünnepi műsora követte,
melyben versek hangoztak el a gyerekek tol-
mácsolásában. Ezt követően az MKP, a Cse-
madok, a Kossányi József Alapiskola és a
helyi református egyház képviselői elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit a kopjafánál,
majd végül a Himnusz éneklésével zárták
az ünnepséget.

(miriák)
A szerző felvétele

Szentpéter

A megemlékezés résztvevői

Rendhagyó író-olvasó
találkozón vettek

részt a gútai alapiskolák
negyedik-ötödik osztá-
lyos tanulói a helyi mű-
velődési központban. A
VII. Gútai Színházi és
Kulturális Napok kereté-
ben megtartott találko-
zóra mégsem a könyv-
tárban, hanem a mint -
egy hetven érdeklődő
miatt a színházteremben
került sor. 

Schubert András tudós,
meseíró életéről, karrierjé-
ről és a Szöszmösz kardi-
gán és barátai című köny-
vének születéséről mesélt
a népes közönségnek. A
tudományos munkájáért
2011-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend lo-
vagkeresztjével kitüntetett
szerző elárulta, hogy ké-
szül a mű német nyelvű
fordítása és a felnőttek
számára írja következő,

szatirikus könyvét. A tu-
dósból lett író nemcsak él-
ménybeszámolót tartott,
hanem a Medvecukor
Jazz Band néven elhíre-
sült zenekarának felvéte-
leivel is szórakoztatta a
megjelenteket, illetve az ál-
tala írt mesekönyvéből egy
kis videóban megeleve-
nedtek a könyv szereplői,
amelyet Gyabronka József
Jászai Mari-díjas színmű-
vész narrálásával hallhat-
ták a jelenlévők. A közön-
ség is aktívan bekapcsoló-

dott. Szinte csak úgy zá-
poroztak a kérdések az író
felé, aki hősiesen bírta az
iramot és humorosan vála-
szolgatott. 

A rendkívül hangulatos
találkozó végén a résztve-
vőknek lehetőségük nyílt a
Partvonal kiadó jóvoltából
valóban kedvezményes
áron megvásárolni a me-
sekönyvet, amelyet a
szerző névre szólóan de-
dikált is.

Borka Roland
Németh Róbert felvétele

Szöszmösz kardigán és barátai találkoztak Gútán

Ezüsthajú és aranyszívű 
nyugdíjasokat köszöntöttek

Schubert András elvarázsolta
kis olvasóit

Projektindító és projektbemu-
tató találkozóra került sor

2012. október 10–én a Selye Já-
nos Egyetem Konferenciaköz-
pontjában. Az egyetem Gazda-
ságtudományi Kara és a gödöllői
Szent István Egyetem Gazdasági
és Társadalomtudományi Kara a
„Helyzetfeltáró kutatás az atipikus
foglalkoztatási formák, a nem pi-
aci jellegű foglalkoztatás és a ha-
táron átnyúló együttműködés fog-
lalkoztatottság-növelő alkalmazá-
sára Komárno - Komárom térsé-
gében” megnevezésű közös ku-
tatási projektjét indította el,
melynek támogatója a Közösen a
Jövő Munkahelyeiért Alapítvány. 

Prof. Dr. Poór József, CSc., a ku-
tatás vezetője köszöntője után a
résztvevők bemutatkozása követke-
zett, mely során projektbeli feladata-
ikat is ismertették. A Selye János
Egyetem részéről a projektvezető
Poór professzor mellett PhDr. Antalík
Imre projektkoordinátor, PhDr. Szabó
Ingrid egyetemi oktató és három vég-
zős hallgató vesz részt a kutatásban,
a Szent István Egyetemet Madarász
Imre, a Szociológiai Tanszék veze-
tője, Szabó Katalin PhD-hallgató, to-
vábbá könyvtáros és informatikus
munkatársak képviselik.

A meghívott munkaerőpiaci érde-
keltek közül a projektbemutatón részt

vett Ing. Mária Poláčková, a Munka-
Szociális és Családi Ügyek Hivatala
komáromi részlegének igazgatója, aki
támogatásáról biztosította a kutatókat,
és örömét fejezte ki, hogy ebben a
magas munkanélküliséggel sújtott tér-
ségben az akadémiai szféra képvise-
lői is próbálnak megoldásokat keresni
a foglalkoztatás növelésére. Dr. Za-
horán Tamás, a Komárom-Esztergom
megyei Kereskedelmi és Iparkamara
titkára felajánlotta segítségét az érintett
vállalatok és vállalkozók megkeresé-
sében, illetve a kamara által koráb-
ban végzett kutatások eredményeit kí-
nálta fel. Vasi Emma, a komáromi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség igaz-
gatója szintén támogatásáról biztosí-
totta a kutatásban résztvevőket.

A kutatás célja ésszerű javaslatok
felkutatása és megfogalmazása a
döntéshozó szervek felé. Első lépés-
ben sor kerül majd a jelenlegi mun-
kaerő-piaci helyzet felmérésére, az
együttműködés lehetséges módjai-
nak felkutatására és az atipikus fog-
lalkoztatási formák elterjedésének
vizsgálatára a magyar és szlovák ko-
máromi térségben. A projekt foglal-
kozik még a közmunka-programok
és nem piaci foglalkoztatottság ha-
sonlóságainak és eltéréseinek be-
mutatásával a vizsgált területen, to-
vábbá a munkavállalók és munkálta-
tók aktuális elvárásainak megisme-
résével és összehasonlításával. d

Kutatási projekt 
a SJE Gazdaságtudományi Karán
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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

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

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

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett 30 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

emisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

átadták a felújított szennyvíztisztító-állomást

Ünnepélyesen átadták a
felújított szennyvíz-

tisztító-állomást, amelyen
Ján Hulko, a városi hivatal
tervezési osztályának ve-
zetője köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Brani  -
slav Valovičot, a Környe-
zetvédelmi Alap igazgató-
ját, Robert Novotný igaz-
gató-helyettest, a Szlovák
Köztársaság környezetvé-
delmi minisztériumának
képviselőit, a tervezőket
és a kivitelezőket.

Ünnepi beszédében Zemkó
Margit polgármesternő el-
mondta, az elmúlt év októ-
beré-ben a város szerződést
írt alá a Környezetvédelmi
Alapnál a szennyvíztisztító-ál-
lomás kapacitásának növelé-
sére, a meglévő 4070 EO

szabványt 9291 EO-re módo-
sították. Erre a célra az alap-
ból 4 723 404 eurós támoga-
tást kapott a város. Az állo-
más a bővítés által új techno-
lógiai berendezéseket kapott.
Ennek következtében feldol-
gozzák a befolyó esővizet, ez-
által csökken a hidraulikus
megterhelése az állomás bio-
lógiai szennyezettségének, to-
vábbá ez biztosítja a tisztítás
nagyobb hatékonyságát. Az
új létesítmények rá vannak

kapcsolva a régire, a megtisz-
tított vizet pedig a meglévő ál-
lomáson keresztül vezetik el.

A bővítés előrelátható költ-
sége 5 668 083,60 euró. A
hiányzó 674 770 eurót a kör-
nyezetvédelmi minisztérium
biztosította. A munkálatokat
2011 októberében kezdték el,
2012 végéig kellett volna be-
fejezni, de a kivitelezőnek ez
hamarabb sikerült.

(miriák)
A szerző felvétele

20 éves a gútai Nyugdíjasok Otthona
Ünnepi hangulat és érezhető készülő-

dési láz fogadta a panzióba látogatókat,
amikor a Nyitott napok akció keretén belül
ellátogattak az idősekhez. A háromnapos
akció keretén belül már többen is megláto-
gatták az idősek otthonát, amit egyébként
az iskolák, az óvodák és egyéb szervezetek,
intézmények számára hirdettek meg, hogy
egy kis betekintést kapjanak az intézmény
életébe, valamint egy kis színt vigyenek a
nyugdíjasok mindennapjaiba.

A négyemeletes épület szinte mindegyik
emeletén található egy-egy helyiség, ami az
idősek kikapcsolódását szolgálja. Egyébként
maga az épület egyáltalán nem azt a hatást su-
gallja, mint ami a rendeltetése, hanem nagyon
is otthonossá próbálják varázsolni számukra
az ittlétet az alkalmazottak. Van kápolnájuk,
tornaterem, társalkodóterem – ahol most a ju-
bileumra való tekintettel kisebb kiállítást nyitot-
tak meg a lakók munkáiból, illetve a róluk ké-
szült fotókból. Ezek egyöntetűen mutatják, hogy
itt az élet egyáltalán nem egyhangú. Rendez-
vények sorozata, látogatók, kultúrműsorok sora
váltja egymást, úgy ahogy ezen az ünnepen is,
amikor megtartották a hivatalos ünnepséget,
ahol az igazgató úr, a polgármester úr intézett

egypár szót a jelenlévőkhöz, majd kultúrműsor
következett a kisbéri testvérváros képviseleté-
vel, de a helyi idősek otthonának lakói is ké-
szültek egy kis meglepetéssel.

Az ünnepségre meghívást kaptak a Városi
Hivatal képviselői, az Önkormányzat tagjai, a
különböző intézmények képviselői, az idősek
otthonának jelenlegi és volt alkalmazottai, az
időseket ellátó orvosok és a testvérváros kép-
viselői. A méltó ünnep kellemes lezárása volt a
jókedvű bál. csóka

Felújítják a nemesócsai községi hivatalt, ahol
már elkezdődtek a külső munkálatok. A pol-

gármester elmondása szerint az év elején még
volt tartozásuk, ezért nem lehetett pályázni a
betervezett rekonstrukcióra, de amikor tudo-
mást szereztek róla, hogy az EKOFONd jóvoltá-
ból zöld utat kapott a pályázat, mindjárt a kép-
viselők elé vitték az ügyet, és a testület úgy dön-
tött, hogy támogatják a felújítást. 

A szabályzat szerint a kivitelezőre is versenytár-
gyalást írtak ki, s ezt a Darton s.r.o. nyerte meg, így
ők végezhetik el a szükséges munkákat. Mivel a

helyi posta is a községi hivatal épületében üzemel,
így szerződésileg nekik is hozzá kell járulniuk a fel-
újításhoz. A gazdasági szerződés szerint egyhar-
mad részben be kell szállniuk a felújításba. Ez 14
ezer eurót jelent a posta részéről. Jelenleg folynak
az egyeztetések. A fennmaradó pénzösszeget az
önkormányzatnak kell előteremtenie. A felújítás ma-
gában foglalja az épületen levő összes ablakcserét,
a községi hivatal teljes külső felújítását, hőszigete-
lését, a tetőszerkezet szigetelését, valamint a pin-
cerész rekonstrukcióját is.

A munkák a legnagyobb rendben folynak, és a
szerződésben foglaltak szerint legkésőbb december
elején elkészülnek a nemesócsai községi hivatal tel-
jes külső felújításával. Kép és szöveg: -pint-

ANyitra és a Zsitva folyók közötti sík-
ságon fekvő községben október har-

madik hétvégéjén ünnepelték fennállá-
sának 700. évfordulóját.

A település első említése 1312-ből való.
Neve talán a régi magyar „imo”, „imola” fő-
névvel rokon, amely „hínár, mocsár” jelen-
téssel bír. 1404-ben Eme, 1438-ban Imee
alakban bukkant fel okiratokon. 1927-ben
Imeľ formára módosították a község nevét. 

„Hétszáz esztendő egy település életében
hosszú idő. Az emlékezésnek egy közös-
ség, egy nép szempontjából sokféle módja
van. Hirdetheti az ősök tetteit, az esemé-
nyek történéseit emlékjel, mint a főtér köze-
pén felállított emlékoszlop. Hirdetheti az em-
lékezést egy település neve is. S végigte-
kintve a mai Ímely megkapó látványán, fi-
gyelve az állandó, töretlen fejlődést, a költő
szavaival élve az itt élők ezt mondhatják:
„Boldogok vagyunk, hogy ma vagyunk!” -
mondta ünnepi beszédében Tyukos Ferenc
polgármester.

Ezt követte az „Ímely község fejlesztésé-
ért” díjak átadása: A Szlovákiai Kertészszö-
vetség helyi szervezete részéről Bódis Ka-

talin és Pénzes Imre, a római katolikus egy-
háztól Margita Čermáková, Gizela Belokos-
tolská, a sportegyesülettől Juraj Sporný, a
vadászszövetségtől Marta Kesanová, a Cse-
madok részéről Búzás József és Mihalek
Anna, a kisállattenyésztőktől Vojtech Kova-
čic, a kutyakiképző klubtól Imrich Belokos-
tolský, a nyugdíjasklub részéről Irena Hoff-
manová, Mária Ďurišková kapta meg az el-
ismerést. A Polgármesteri díjat Ladislav Ke-
san képviselő kapta. Héreg, Nemasszalók,
Beled és Pstruží – testvértelepülések képvi-
selői pedig a „Baráti együttműködés fejlesz-
téséért” díjban részesültek.

Az önkéntes tűzoltók versenye után a fel-
újított Blaskovics József főtéren felállított sá-
torban gazdag és sokrétű kultúrműsorral
szórakoztatták a szép számú közönséget.
A műsorban felléptek: a helyi óvoda és alap-
iskola tanulói, a helyi nyugdíjasklub, a nasz-
vadi nyugdíjasklub, a Surianka fúvószenekar,
a csömöri Furmička néptánc együttes, az
ímelyi Búzavirág hagyományőrző csoport és
citerazenekar, Kosáry Judit és Bősi Szabó
László magyarnóta-énekesek, az Ifjú Szí-
vek, a Gilotin zenekar és a United együttes.
Az ünnepség népmulatsággal ért véget. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Vasad Község Önkormányzata és kép-
viselő-testülete pályázat útján állított

emléket a falualapítóknak, melynek le-
leplezésére az önkormányzat meghívta a
felvidéki Marcelháza testvértelepülés
képviselő-testületét is.

Az ünnepség a református templomban
istentisztelettel kezdődött. Marcelháza ön-
kormányzata és a szintén marcelházi Bélai
Tibor kőfaragó mester ajándékot is hozott:

egy emlékművet, amelyen egy Wass Albert
idézet olvasható: „Hontalan vagyok, mert
vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám
ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar.
Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy test-
vér minden ember, s hogy egymásra kell,
leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar”.

Marton József Zoltán (Vasad) és Varga
Ervin (Marcelháza) polgármesterek átadták
az emlékművet, és néhány gondolattal utal-
tak a két település közös múltjára, illetve a
közös jövőre. (miriák)

Keszeg Benő felvétele

Ahelyi „Egyszer élünk” nyugdíjasklub
és az önkormányzat szervezésében

kiállítást rendeztek a kultúrházban Far-
kas József komáromfüssi születésű, de
Nagykeszin élő amatőr festő képeiből.

Meglepetésként hatott, hogy sokan, több
mint százan voltak kíváncsiak az alkotá-
sokra. Gaál Katalin nyitóbeszéde után ver-
sek hangzottak el, melyek mondanivalója

összhangban volt a festő hitvallásával. Far-
kas József 39 kiállított képén megelevene-
dik a komáromfüssi táj szeretete, a régi falu
mindennapjai. Több képén fellelhető a ter-
mészet iránti vonzalma. Vallásos képein a
szenvedés, a megalázottság domborodik
ki. Festményeinek erőteljes színvilága, han-
gulatos, sejtelmes tájlátomásai teszik még
élvezhetőbbé a műveit. Az autodidakta pik-
tor másfél éve foglalkozik amatőr szinten a
festészettel.

Kép és szöveg: -pint-

A községi hivatal új arca

Emlékmű a falualapítóknak

Autodidakta festő kiállítása

A község 700 éves fennállását ünnepelték
Ógyalla

Nemesócsa

Az emlékmű átadásával megpecsételődik és beteljesül fel-
menőink akarata -mondta Varga Ervin polgármester

Komáromfüss

Marcelháza

Ímely

8KW  170.000 Ft

10,8 KW  195.000 Ft

12 KW  235.000 Ft

13,5 KW  245.000 Ft

Fenyő gyerekasztal négy székkel 19.000 Ft.

Szállítás ill. a helyszínen történő építés 2-8 napon belül.

Asztal, szék, 
lóca, szekrénysor,

íróasztal.

Hordozható 

cserépkályhák

Rakott kályha 248.000 Ft-tól 1.490.000 Ft-ig.

Kivitelezés csempétől függően 7-30 nap.

Bútorok 
fenyő, 
bükk, 
tölgyfából.

A tél hosszú, sőt lesz jövőre is!

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 0036 203 979 102
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Marcelháza
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Ógyalla

Marcelháza

Búcs

Harmincöt éve 
a rászorulók szolgálatában

Széles körben elterjedt
szórakozási formává

vált a bálozás. A magyar
vidéki élet kiemelkedő
eseménye volt a bálok
megszervezése. Különféle
társadalmi egyletek,
sportkörök hirdettek tag-
ságuknak bálokat, míg
mások jótékony célra ren-
deztek táncos ünnepsége-
ket.

Így gondolták ezt Marcel-
házán is, hiszen az újraala-
kult Csemadok helyi szerve-
zete megrendezte első bál-
ját, amelyet Ősz-köszöntő
bálnak is lehet nevezni. Elő-
ször Petheő Attila, a Csema-

dok járási és területi választ-
mányának elnöke köszön-
tötte a jelenlevőket. A bál
első részében a mazsoret-
tek mutatkoztak be csárdá-
sukkal. Őket követte Gál Ka-
talin és Gál Júlia, akik dalok-
kal szórakoztatták a vendé-

geket, majd a marcelházi fi-
atalok előadásában egy an-
gol keringőt láthattak a bál
résztvevői. A jó hangulatról a
MELODIK zenekar gondos-
kodott.

(miriák)
Cucor Anikó felvétele

A Katona Mihály Alapiskola galériájában
megtartott előadáson Győző Andrea iskola-
igazgató köszöntötte az előadót és a megje-
lenteket. A humor és a nevetés életünk fon-
tos része. Meghatározza világszemléletün-
ket, nehéz vagy épp kínos szituációkon se-
gíthet át. Feszültségoldó és derűfakasztó ha-
tása van, a stresszel vagy krízishelyzetekkel
való megküzdésben szintén kifejti hatását.
Az emberi kapcsolatainkat is befolyásolhatja,
hiszen a legtöbb embernek szüksége van a
humorra, akár ő az alanya ennek, akár a vele
interakcióban lévő személyről legyen szó. Át-
itatja mindennapjainkat, megszínesíti a
szürke hétköznapokat. -mir-

I. Csemadok-bál

Egyik reggel megtaláltam a Speedfitness
hirdetését, ezeket hirdette:

• hatékony izomépítés • ín- és ízület-kí-
mélés • extrém rövid ideig tartó edzés •
zsírégetés, zsírszövet-csökkenés • kötő-
szövetek vérellátottságának javulása,
cellulit tüneteinek és okainak csökke-
nése, vér- és nyirokkeringés fokozása

Ez mind elérhetetlen és megvalósíthatat-
lan álomnak tűnt, kizárólag azon emberek-
nek, akik ráérnek egész nap a testükkel
foglalkozni és nincs fokozott stresszel járó

munkájuk, mint nekem. Edzőmnek az első próbaedzés előtt azt
mondtam: na jó, én egy kicsit jobb kondiban szeretnék lenni, kicsit
szebb felkart szeretnék. Mai napig nem felejtem el: edzőm csak rám
nézett és azt mondta, mindenen tudunk javítani. Az első 10 alkalmas
bérlet végére számomra is elképesztő dolog történt: 2 ruhamérettel
kevesebbet hordtam! 
10 hónap alatt étkezésemen annyit változtattam, hogy több fehérjét
igyekeztem enni az izomépítés miatt, edzések után pedig nem álltam
neki enni. 10 hónap alatt 78 kilóról 54 kilóra fogytam, és meg is tar-
tottam, a fogyás folyamatos, egyenletes és tartós volt. 10 hónap alatt
46-os ruhaméretből 36-os ruhaméretre csökkentem. 20 évesen nem
voltam ilyen bombasztikus formában.
Szerintem a képek önmagukért beszélnek. Remélem látható, hogy ki-
zárólag ezzel az edzéssel, minimális étrendbeli változtatással, heti 2
edzéssel mit lehet elérni. Sovány, izmos test, tónusos izomzat, fia-
talabb külső. A régi fotók éppen az előtt készültek, hogy elkezdtem
volna edzésre járni, ezért rendkívül alkalmasak arra, hogy Ön
is meglássa, mennyire hatékony tréningben volt részem.

Mónika 
sikertörténete

ILyEN VOLTAM

ILyEN LETTEM

Humor a családban
AKatona Mihály Alapiskola vezetősége szervezésében került sor a XIII. Katona Mi-

hály Napok nyitórendezvényére, amelyen Dr. Pap János zenei akusztikus, neve-
téskutató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensének előadására került sor
„Humor a családban” címmel.

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

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

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

-d-

0911 822 501

Város
2 €non-stop

AMagnólia Szociá-
lis Szolgáltatást

Nyújtó Intézet az el-
múlt napokban emlé-
kezett meg fennállá-
sának harmincötödik
évfordulójáról. 

Az ünnepségen meg-
jelent PaedDr. Miluša
Budayová, a Nyitrai Ke-
rületi Hivatal szociális
és egészségügyi hiva-
talának vezetője,
Zemkó Margit polgár-
mester, Lovász Károly
alpolgármester, Alžbeta
Verešová, az intézet
egykori igazgatónője.

Az intézet igazgató-
nője - PhDr. Emília Nyit-
rayová – ünnepi beszé-
dében elmondta: az in-
tézet fennállása óta
1460 rászoruló ember
talált második ottho-
nára, 380 embernek
adtak munkát. Sokan
közülük több mint 20
évet is eltöltöttek az in-
tézetben. 1977-ben,
amikor átadták az inté-
zetet, 130 rászorulóval
kezdték, akikről 30 tagú
személyzet gondosko-
dott. Tíz évvel később,
amikor az akkori veze-
tés látta, hogy kicsi az
intézet kapacitása, el-
kezdték bővítését, ame-
lyet 1993-ban helyeztek
üzembe. S ezáltal 180
férőhelyes lett és 80 al-
kalmazott gondoskodott
az otthon lakóiról. Az in-

tézet történetében
2002. július 1-től ismét
változás állt be, mivel
Nyitra megye fennható-
sága alá került. Jelen-
leg az intézet 85 alkal-
mazottal, Magnólia
Szociális Szolgáltatást
Nyújtó Intézet név alatt
működik.

Az ünnepi beszédet
követően kitüntetések
átadására is sor került.
Kitüntetésben részesült
három személy, akik a
leghosszabb ideje dol-
goznak az intézetben,
a két legidősebb lakó,
akik a legrégebben köl-
töztek az intézetbe, 36
lakó pedig azért kapott
tárgyi ajándékot, mert
gondozzák a parkot,
besegítenek az intézet

üzemeltetésében. A la-
kók nevében Alžbeta
Ďurčovičová köszönte
meg az intézet alkal-
mazottainak azt az al-
dozatkész munkát,
amellyel az itt élők élet-
feltételeinek állandó ja-
vításán dolgoznak.
Nyitra megye nevében
Miluša Budayová em-
léklapot ajándékozott
az intézetnek, és tolmá-
csolta a megye elnöké-
nek jókívánságait. 

A kultúrműsorban fel-
léptek az otthon lakói:
Soóki Irén, Viktoria
Švecová, Ecsek Zsu-
zsanna, valamint a du-
lovcei Lúčnik gyermek
tánccsoport. 

Miriák Ferenc
Képarchívum

Lakszakállas

Amúlt héten Lak-
szakállason is

összegyűltek egy
délutánra a telepü-
lés idős korú polgá-
rai, hogy megünne-
peljék a nyugdíjas-
napot. Az esemé-
nyen közel 200-an
tették tiszteletüket. 

A megjelenteket Bartal András
polgármester üdvözölte nagy szere-
tettel, örömét fejezve ki, hogy ismét
együtt lehetnek. Ünnepi köszöntő-
jében kihangsúlyozta az idős em-
berek tiszteletét, mely magában fog-
lalja elfogadásukat, támogatásukat,
szeretetüket és annak érzését, hogy
értékelik őket. A kedves és jól meg-
szervezett ünnepségen elsőként a
helyi alapiskolások mutatták be pro-
dukcióikat, majd ezt követően Nagy

Teréz mondta el saját versét. A Nyu-
giLAK nyugdíjasklub tagjai is kivet-
ték részüket a kulturális programból.
Igazi, mulatós, vidám dalokat éne-
keltek. A kulturális rész fénypontja a
dunaradványi Tücsök Nikolett gitá-
ros lány fellépése volt, aki gyönyörű
hangjával meghatotta a kultúrház
közönségét. Utána ünnepi vacsora
és jó zene mellett, melyet a Dan-
cing szolgáltatott, mulattak a jelen-
levők. Kép és szöveg: -pint-

XXI. Idősek nemzetközi 
kulturális találkozója

Nyílt nap a Gimnáziumban
Akomáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2012.

november 20-21-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az alapisko-
lák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A másfél órás
program első részében bemutatjuk végzős diákjaiknak, szüleiknek és a pe-
dagógusoknak intézményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gim-
náziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kívüli te-
vékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi továbbta-
nulás lehetőségeiről. A második részben a diákok óralátogatásokon vesz-
nek részt, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ
kaphatnak konkrét kérdéseikre.

Az idén már XXI.-szer került sor Sopronban az Idősek nemzetközi kultu-
rális találkozójára, a Ki mit tud-ra. E nagyszabású verseny, melyen 43 cso-

port vett részt, Komáromot a Városi Nyugdíjasklub „Phoenix” együttese
(Szabó Gyula, Bodó Zsuzsa) és a Klapka György férfi dalkör Szabó Ferenc
karnagy vezetésével képviselte nagy sikerrel. A szépen előadott nótázást
nemcsak a rendezők méltatták, de a közönség felállva tapsolta és köszönte
meg az előadásunkat, ami nagyon megható volt. Mi is büszkék voltunk,
hogy ilyen nagy sikerrel képviseltük hazánkat-városunkat. V.Ny.K.

Ünnepeltek a nyugdíjasok

Amagyar tannyelvű
alapiskola igazgató-

sága idén is megrendezte
a péntek délutáni tök-
fesztivált, amelyre az
ijesztő rémeket és a fara-
gott, furcsa alakú, mini és
óriási tököket már ked-
den reggel leadták a ta-
nulók.

A program banyatánccal
vette kezdetét, majd kézmű-
ves foglalkozásokkal folyta-
tódott az iskola előcsarnoká-
ban. Ezt követte az ünnepé-
lyes eredményhirdetés,
utána a program a szabad-
ban folytatódott. Nem is
akármilyen programmal. Volt
benne szülők, pedagógusok,
tanulók focija, kolbászsütés.
A játékos vetélkedőkbe

szinte minden résztvevő be-
kapcsolódott. Nem is bánták
meg, hiszen maradandó él-
ményt nyújtott a tökdobálás,
töklökés. Az elmúlt évben
kőlevest főztek a jelenlévők,
ebben az évben boszor-
kánysöprűnyelet sütöttek fel-
darabolva.  Az idei tökfeszti-
vált lampionos röpte zárta a
sportpálya körül. (miriák)

A szerző felvétele

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

DELTA



• Eladó 4 db téligumi: 165
70 R13. Tel.: 0915 767 673.
• Garázs eladó 20 m2, sze-
relőaknás a Kassai utcánál,
ár: 3700 €. Tel.: 00421 908
402 413, 003630 824 4971,
e-mail: szitasgabi@citro-
mail.hu.

• Alig használt, hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált, rövid hengeres nagy
Consulért. Tel.: 035/771
0045.
• Mladý dynamický kolektív
hľadá telefonistky do cool-
centra. Pracovný čas od
8:30 do 15:30 hod. Ponú-
kaný plat: 500 EUR + proví-
zia. Kontaktná osoba:  pani
Mészárosová +421948 961
911,  info@firmdatabaze.sk.
Naša firma sa zaoberá
najmä reklamnou činnos-
ťou v oblasti služieb.
• Betonkerítések szerelése.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladók holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298, 0918 229 038. – KN. 
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűhézagos betonkockák.
Tel.: 0908 042 655.

• Eladó Destila DPL 25, gáz-
kazán. Tel.: 0908 480 234.
• Smaradg tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Predám sklenené dvere 
80 l 60 p, lacno, farba bieľa.
Tel.: 0904 577 836.
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Első fotóm

Petrík Balázs
Muzsla

(3150/48)

Safranyik Albert 
Komárom
(3200/48)

Vass Lilien
Nagymegyer

(2750/50)
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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.

Megemlékezés
„Halk temető kapujába, múlt porait söpri a szél,
Árván maradt minden, amit annyira szerettél.
Ha ránk gondolsz a messze égi partról,
Szinte hisszük, most is élsz, csak alszol.
Gyertyákat gyújtunk, mécseseket.
Ezek a fények világítsanak neked.
Örök világosságban, békességben nyugodj.
Soha nem feledünk, biztosan tudod.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulóján 
id. Csongrád Andrásra Martoson,

akinek a szerető szíve 2011. október 27-én szűnt meg dobogni.
Emlékét örökké őrzi felesége Kati, fiai Bandika, Pityuka, menye
Zsuzsika, unokája Mark és édesanyja.

ÚJSZÜLÖTTEK:
Laczkó János Dominik (Ekel); Lebó Gábor (Naszvad); He-
inbach Noel Dominik (Ógyalla); Grajszky Gergő (Búcs);
Petrík Balázs (Muzsla); Vaštag Mirella (Ógyalla); Safra-
nyik Albert (Komárom); Szabóová Soňa (Dulovce); Vasi
Kristóf (Vágsellye); Opálka Róbert (Marcelháza); Vass Li-
lien (Nagymegyer); Rafael Anabella (Komárom); Kováč
Bence (Gúta); Čavčík Michal (Nitra); Őszi Rebeka (Bátor-
keszi); Stojka Patrícia (Ógyalla)

ELHUNyTAK:
Szabóová Elena (72) Gúta; Halagáčková Mária (88) Ke-
szefgalva; Dobos Pavel (77) Keszegfalva; Marcinko Terá-
zia (74) Marcelháza; Tóth András (88) Madar; Halmo An-
ton (83) Gadóc; Krnáč Pavol (47) Szentpéter; Kovács Ond-
rej (66) Vágfüzes; Fazekašová Mária (76) Komárom; Borka
František (49) Kava;

HáZASSáGOT KÖTÖTTEK:
Giczi Szabolcs (Kóny – Magyarország) és Bc. Soós Anikó
(Örsújfalu); Ing. Hencz Lóránt és Mgr. Zsideková Kornélia
(Hetény); Kurár Jaroslav és Mazánová Nikoleta (Ógyalla)

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.

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. 
Otvorené v prac. dňoch
od 16.00 -18.00. Na poži-
adanie otvoríme: tel:
0905 528 522. Adresa:
Europalia - oproti Šeko
shop-u. KN

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

Üres a 
pénztárcája?
Nem tudja,
hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás

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. Október 27-én ünnepelte 

2. születésnapját 

Csánó Joci Ekelen. 
E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszönti őt: anya, apa, nagy-
szülei, dédi, keresztszülei, Do-
minika és az egész rokonság.

A gyász könnyei
„Nézd az esőcseppet, ahogy végiggördül az ablakon,
Nézd a könnycseppet, hogy lecsordul az arcomon!
Kint esik az eső, kopognak a cseppek a sírodon.
El sem búcsúzhattam! Elrohant az alkalom.
Fájó szívvel gondolok reád minden keserves nap,
Minden pillanat ajándék, amit az emléked ad.“

Szomorúan emlékezünk október 31-én, 
ezen a hatodik évfordulón,

id. Patócs Istvánra Csallóközaranyoson. 
Feleséged, három lányod, fiad, 
három vejed és kilenc unokád.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Október 30-án ünnepli 3. születésnapját 

Kriška Vivien Karván. 
Boldog születésnapot kívánunk: anya,

apa, nagyszülők, dédi, keresztszü-
lők, a kis Hugo és
az egész rokon-
ság.

„Eljött hát a nap, mit annyira vártunk,
Egyéves lettél, édes pici lányunk.
Nehéz ilyenkor szavakat találni,
Mennyire is jó, hogy van kit imádni!“

Október 31-én ünnepli 
1. születésnapját 

Vida Anabela 
Komáromban.

„A múltba visszanézve valami nagyon fáj, 
Valakit keresni, várni, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökre véget ért.”

Fájó szívvel emlékeztünk 

Sárik Imrére 
Tanyon, 

október 15-én, halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja, a rokonok, barátok és mindazok, 

akik ismerték és szerették.
„Hároméves kislány vagy már,
Légy mindig ilyen aranyos és vidám, 
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

November 2-án 3 éves 

Szüllő Anna Komáromban. 

Dňa 30. októbra bude tomu 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a starý otec 

Michal Čižmár 
z Iže.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte jeho pamiatke tichú spomienku pri príležitosti tohto
smutného výročia.

Smútiaca rodina. 

„E napon minden érted van!
A Nap csiklandozó sugara,
A lágy szellő
S a madarak csodás dala,
Ma Neked nő a virág,
Mely ontja csodás illatát.
S Neked érik a gyümölcs, 
Ami beszívja a hajnal harmatát.
Ha jő az este,
S megjelennek a csillagok.
Hidd el, ma Neked ragyognak.
S az égre azt írják,
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!“

November 4-én
ünnepli 

3. születésnapját

Múcska
Eleonóra 
Bátorkeszin.

Nagyon sok bol-
dogságot, jó

egészséget kívá-
nunk: apa, anya

és a család.

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

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
Október 27-én ünnepelte 10. születésnapját

szeretett leányunk 

Czibor Patrícia Marcelházán. 
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálunk és
kívánunk neki sok-sok egészséget, boldogsá-
got, szeretetet, sikereket az iskolában, és örö-
mökben gazdag életet: anyuci, apuci, mama,
papa, bátyesz, dédimamák, dédipapa, nényus,
sógor, Dávid, Patrik és az egész rokonság.

Boldog születésnapot kívánnak: 
anyukája, apukája, nagyszülei, ke-
resztszülei és az egész rokonság.

Boldog szülinapot kíván: 
keresztapukád és az

egész család.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Oprava chladničky a mraz-
ničky. Tel.: 0905 666 838.
• 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.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Eladók malacok 25-30 kg,
és gyalupad. Tel.: 0908 778
968.

• Bábolnai takarmányok gaz-
dasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.
• 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. Voľný 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.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladók pulykák élve 2,75
€/kg, bontva + 2 €/db. Tel.:
0948 077 891, 0903 130 168.

• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• 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 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.
• Eladó családi ház Aranyo-
son. Tel.: 0903 253 282.
• Eladó családi ház Nemes -
ócsán. 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.
• Családi ház eladó Laksza-
kállason a 409-es házszám
alatt. Tel.: 0908 952 704.
• Gondozást vállalnék Lak-
szakállason és környékén
9.00 órától. Tel.: 0908 952
704.
• Kályhások figyelem! Olcsó,
jó samott és szélezett
csempe raktárról. Tel.:
003620/3979102.
• Vykonávam jednoduché úč-
tovníctvo. Tel.: 0915 998 835.

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

• AKCIÓ! Korlátlan gyors in-
ternet 10,90 €-tól. Aplico Ser-
vice, Damjanich utca 3515,
T-Com épülete 1. emelet,
Komárom, 0905 388 820,
www.slovanet.sk.
• M.L.M. rendszer építésé-
hez ügyes munkatársakat
keresünk. Tel.: 0948 740 088.
• Egyszerű könyvelést válla-
lok. Tel.: 0915 998 835. 
• Csempézést, kőműves-
munkát, festést, betonfúrást,
vésést vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó jó állapotban lévő
Mora 720-as gázbojler és 2
db gázkályha, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 389 716.
• Kiadó hosszútávra nem be-
rendezett garzon a VII. lakó-
telepen a Hviezdna utcán.
Tel.: 0907 860 850.

• Pôžičky a PZP za
výhodných podmienok. Tel.:
0911 962 644.
• Lakás-, ház-átépítést, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Trágya eladó, jó minőség
és biokomposzt, fuvarral.
Tel.: 0908 089 360.
• Használt gyermekruhák el-
adók 0-2 éves korig kedvez-
ményes áron. Tel.: 0907 124
990.
• Eladó olajradiátor, 220
voltra működik, 25 €. Tel.:
035/7703 343, este.
• Eladó v. kiadó 3-szobás,
felújított, hőszigetelt lakás,
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Eladó önsegélyes lakás ga-
rázzsal a Tó utcán. Tel.:
0905 230 373.
• Eladók vietnami malacok
Szentpéteren. Tel.: 0902 040
372.
• Bígl kiskutyák eladók Ke-

szegfalván, nagyon szépek.
Tel.: 035/7792 371, 0907 118
952.
• Eladó új Dormeo matrac,
mérete 200 x 90 x 25, 30 €.
Tel.: 035/7703 343.
• Lakótársnőt keresek a 2-
szobás albérletbe, ár 135 €.
Tel.: 0907 373 611.
• Eladó Š. Felícia 1,3, gy.év:
98, 75 000 km, jó állapotban.
Tel.: 0905 298 679.
• Gyerekgondozást vállalok
Komáromban. Tel.: 0919 197
706.
• Eladó 2 db 9x20-as, új
külső gumi, megegyezés.
Tel.: 0905 875 008.
• Eladó 2 kiskecske, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0917
566 725.
• Eladó 1,2 Fabia 2005, STK,
73.000 km + 4 kerék, centrál,
riasztó. Tel.: 0918 621 950.
• Vennék 1-2 szobás lakást.
KN a centrum közelében.
Tel.: 0907 167 096.

• Vennék diesel személy-
gépkocsit 2000 € körül. Tel.:
0907 167 096.
• Avon – ingyenes regisztrá-
ció, sok ajándék, kereset ki-
egészítés. Tel.: 0908 704
099.
• www.reflex-reality.sk ingat-
laniroda Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 2-szobás családi ház
Megyercsen. Tel.: 0908 598
852.

•  Banki hitelek intézése.
Tel.: 0905 254 372.
• Németjuhász kölyökku-
tyák eladók. Tel.: 0949 705
963.
• 2013 asztali falinaptárok,
diárok Gútán az Alfa Market-
ben. Tel.: 035/7771860.
• Ajándékozzon háziálla tokat
egy állatokat nagyon szerető
fiúnak. Tel.: 0907 479 225.
• Tömött kacsák eladók. Tel.:
0908 765 180

Masszás - termoaku-
presszúrás test-, arc- és
talpmasszázs. Bejelent-
kezés a 0944 040 753-as
számon. Relax Szalon,
Sportcsarnok, Komárom
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Šachový rébus
Biely dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 29. 10.
predpokladám v
našom regióne
dosť chladno, ob-
lačno, popoludní a k večeru mož-
nosť slabého dažďa so snehom,
v noci aj sneženie. Množstvo
snehu do 3 cm. Nočná teplota
od  - 1  do + 1  C̊, denná tep-
lota od + 4 do + 6  ̊ C.
Slabý S vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)      
V utorok 30. 10. predpok-
ladám v našom regióne ešte dosť
chladno, v noci a zrána ešte možnosť sla-
bého sneženia príp. dažďa so snehom, po-
stupne ubúdanie zrážok a polojasno.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
- 1 do + 1  C̊, denná teplota od + 4 do + 6  C̊.
Mierny SZ vietor  do 4 - 6 m/s. ( od 14 – 22
km/h.)    
V stredu 31. 10. predpokladám v našom re-
gióne chladno a vlhko, veľká oblačnosť až
zamračené so zmiešanými prehánkami,
možnosť neskôr aj trvalejšieho dažďa.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od
0 do + 2  ̊C, cez deň od + 6 do + 8  ̊C. Slabý
V vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)     
Vo štvrtok 1. 11. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od 0 do + 2  ̊C, cez

deň od + 8 do + 10  ̊C.
Slabý JV vietor

do 2 - 4 m/s. ( od
7 – 14 km/h.) 

V piatok 2. 11. predpokla-
dám v našom regióne mierne
oteplenie ale vlhko, veľká oblač-

nosť až zamračené s ob-
časným dažďom. Množstvo
vlahy do 4 mm. Nočná teplota

od + 6 do + 8  ̊C, denná
teplota od + 13 do + 15  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.

( od 7 – 14 km/h.) 
V sobotu 3. 11. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno , k ve-
čeru a na noc veľká oblačnosť až zamra-
čené s dažďom. Množstvo vlahy do 8 mm.
Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C, denná tep-
lota od + 9  do + 11  ̊C. Slabý JV vietor do 2
- 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 4. 11. predpokladám v našom re-
gióne intenzívne zrážky, veľká oblačnosť až
zamračené a občasný dážď. Množstvo vlahy
do 10 mm. Nočná teplota od + 7 do + 9  ̊C,
cez deň od + 8 do + 10  ̊C. Slabý JV vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V budúcom týždni bude pokračovať spo-
čiatku vlhké ale primerane jesenné počasie.

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

Predpoveď počasia 29. 10. - 4. 11.

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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Play Energy vyhlásila na podporu Me-
dzinárodného roku trvalo udržateľnej

energie pre všetkých  medzinárodnú sú-
ťaž kreatívnej energie. do súťaže sa za-
pojili žiaci  a študenti, ktorí chcú svojimi
nápadmi napomôcť vytvoriť obraz trvalo
udržateľného sveta pre všetkých.
Vymýšľali nové spôsoby výroby a využi-
tia elektrickej energie.

Dňa 3. 10. 2012 vybrala odborná komisia
medzinárodného projektu skupiny Enel „Play
Energy" víťazov svojej súťaže. Víťazným pro-
jektom v rámci Slovenska sa stal Ideový pro-
jekt piezo retardéra, ktorého autorom je štu-
dent komárňanskej priemyslovky, Gábor Ko-
vács.

Všetko sa začalo vo februári 2012, keď
komárňanskú priemyslovku navštívil zás-
tupca fy.Best Quest s.r.o a zástupca ZSE,
člen skupiny E-ON. Prebehol workshop, štu-

denti si lámali hlavu nad nápadom z oblasti
netradičných zdrojov energie, ktorý by vzni-
kol a následne uzrel svetlo sveta práve na
komárňanskej priemyslovke. Tvorivá dielňa
priniesla svoje ovocie a vzniklo hneď nie-
koľko žiackych nápadov. Zrealizovať sa však
mohol iba jeden. Voľba teda padla na Ideový
projekt piezo retardéra.

Práca nadaného tretiaka pozostávala zo
zberu informácií z internetu, modelovania vo
virtuálnej elektronike v programe TINA,
návrhu elektronického obvodu, návrhu DPS
v programe EAGLE a konečného vyhotove-
nia funkčného modelu.

Gábor Kovács dokázal pod vedením kon-
zultanta Ing. Františka Vargu, učiteľa Stred-
nej priemyselnej školy v Komárne, odviesť v
priebehu šiestich týždňov naozaj veľký kus
práce a vytvoriť tak zaujímavý a užitočný
energetický projekt.

Marcela Vargová

Vyhral projekt  študenta Strednej
priemyselnej školy v Komárne

„Masové médiá, najmä di-
gitálne, ponúkajú všeobecný
prístup k informáciám a no-
vým spôsobom participácie v
spoločnosti, politike a kultúre,
ale zároveň so sebou priná-
šajú riziko manipulácie. Elek-
tronické šikanovanie, porušo-
vanie súkromia a osobných
alebo autorských práv, to sú
len niektoré zo súčasných
problémov. V tomto kontexte
je mediálna gramotnosť kľú-
čovým faktorom pre aktívne
občianstvo v dnešnej infor-
mačnej spoločnosti: ide o sú-
bor zručností, ktoré ľuďom
umožňujú analyzovať, vyhod-
notiť a dorozumievať sa pro-
stredníctvom čoraz širšej
škály správ s použitím ob-
razu, textu a zvuku. Mediálne
vzdelávanie umožňuje mla-
dým aj starším rozvíjať tieto
zručnosti a stať sa vzdela-
nými spotrebiteľmi a kreatív-
nymi tvorcami. Z tohto dô-
vodu sa tohtoročná výzva za-
meriava na mediálnu gramot-
nosť a vyzýva školy, aby svo-
jich žiakov podporovali v
analyzovaní mediálneho ob-
sahu a vytváraní a šírení
vlastných mediálnych pro-
duktov” – povedala riaditeľka
školy Agnesa Kajtárová.

Na pôde Základnej školy
Marcelová sa konalo stretnu-
tie partnerskych škôl – Zá-
kladná škola Sümeg (Ma-
ďarsko) a Užice (Srbsko) - v
rámci medzinárodného pro-
jektu ACES  s názvom „Krok

za krokom pre lepší svet, lebo
si tým,  čo robíš!”, Mediálna
gramotnost Odraz relality -
ako vnímame a vytvárame
svet prostredníctvom médií.

V rámci projektu v prvý deň
bola prehliadka školy a obce,
návšteva okresného mesta,
prehliadka mesta, pevnostný
systém, Nádvorie Európy. V
utorok účastníci navštívili
hlavné mesto Slovenska, Bra-
tislavský hrad, televíziu JOJ,
vedecko-zábavné centrum
Atlantis Science Center, pre-
zidentský palác, kostol svä-
tého Martina.

V stredu bol Európsky deň
rodičov „Trojgeneračné špor-
tové stretnutie v troch športo-
vých disciplínach: plážový vo-
lejbal, stolný tenis, a futbal.
Tvorivé dielne s pedagógmi
partnerských škôl na tému:
„Ako vnímame a budujeme
svet prostredníctvom médií”,
metodický seminár pre peda-
gógov na tému Mediálna vý-
chova v škole. Slávnostná ve-
čera, kultúrny program, ná-
cvik tradičného slovenského

ľudového tanca, výmena ná-
ramku priateľstva. 

Vo štvrtok sa konala ná-
všteva Malých Karpát, vod-
ného diela Gabčíkovo, večer
relaxný oddych vo Wellness
Patince.

V piatok bola exkurzia do
Hvezdárne a planetária v Hur-
banove a rozlúčka so žiakmi
a pedagógmi.

Účastníci projektu a part-
neri sa prvýkrát stretli na
úvodnom stretnutí, kde sa
mohli navzájom zoznámiť,
prediskutovať realizáciu svo-
jich projektov, získať užitočné
zručnosti, napr. v oblasti pro-
jektového manažmentu, a vy-
meniť si nové poznatky týka-
júce sa mediálnej gramot-
nosti.

„21. storočie je dobou digitál-
nej revolúcie a globalizácie
sveta. Tieto nové technológie a
multimédiá slúžia nám. Je však
dôležité naučit sa využívať ich v
prospech dobra. Jedným z rie-
šení, ako predíst škodlivému
vplyvu sledovania násilia v te-
levízii na detských divákov je
podpora aktívneho prežívania
voľného času a posilnenie me-
diálnej výchovy. Mediálnej vý-
chove chceme venovať pozor-
nosť aj na iných vyučovacích
predmetoch. Päť pekných dní
účastníci projektu strávili v
škole, počas ktorých sa navzá-
jom spoznávali, hrali sa a nad-
väzovali nové priateľstvá, uči-
telia mali možnosť porozprávať
sa, vymenili si svoje názory a
pedagogické skúsenosti, zú-
častnili sa aj na otvorených ho-
dinách.

Čo je však najdôležitejšie,
účastníci sa navzájom zo zna-
mujú, spoznávajú a učia sa
prekonávať predsudky, ktoré
možno majú voči ľuďom
iných národností alebo etník.
Bola tu úžasná atmosféra.
Pre niektoré deti je to vôbec
prvá návšteva inej krajiny a
boli naozaj smutné, že mu-
seli ísť domov. Už teraz sa te-
šíme na ďalšie stretnutie, kto-
rým bude Akadémia ACES
na Slovensku na jar 2013” -
hovorila Agnesa Kajtárová.

František Miriák
Snímky: autor

Medzinárodné stretnutie 
partnerských škôl

Slovensko je súčasťou siete škôl ACES od roku 2007
a slovenské základné a stredné školy sa pravidelne

zapájajú do tejto súťaže. Grant na realizáciu projektov na
tému mediálna gramotnosť tento rok získalo rekordných
12 škôl zo Slovenska. doteraz sa do programu ACES za-
pojilo približne 23 000 žiakov a 3 000 učiteľov. Je nadšená
rozmanitosťou tém, ktorým sa venujú jednotlivé projekty:
„Niektoré školy budú vydávať školský časopis, pripravia
vlastné vysielanie v rádiu, alebo natočia video. Iné sa roz-
hodli analyzovať mediálny obsah prostredníctvom prie-
skumu reklám a štúdia vplyvu násilia v televízii. Všetky
tieto aktivity žiakov povzbudia, aby sa z nich stali kritickí
a zodpovední príjemcovia, ale aj tvorcovia mediálneho
obsahu. Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny
dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť na vzá-
jomnú výmenu informácií a poznatkov.

Marcelová

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

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

035/7726 mestské Kultúrne stredisko
Komárno
vstupné v predpredaji: 
35,- eur
na mieste: 40,- eur

28. november 
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Programajánló
ÉSZAK-KOMáROM:

Limes Galéria:
Kopócs Tibor festőművész és Németh
Endre szobrászművész, keramikus, fes-
tőművész Párhuzamok című jubileumi ki-
állítása november 5-ig tekinthető meg.
duna Menti Múzeum főépülete:
A Szlovákiai Képzőművészek társaságá-
nak tagsági kiállítása február 1-ig tekint-
hető meg.
duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
A Kézjegyek és kép-mások című kiállítás
-sorozat 1. része október 31-ig tekinthető
meg. 
Zichy palota: Július Barta Gyula (1922-
2008) művész meg nem élt 90. születés-
napja alkalmából rendezett kiállítás meg-
tekinthető február 1-ig.
Selye János Gimnázium Feszty árpád
terme:
Köles Vince Élet-Képek című kiállítása
munkanapokon 9 órától 17 óráig 2012.
november 15-ig látogatható.
Városi Művelődési Központ:
Október 29-én, 18.00 órakor Michaela
Baloghová: Szépség minden korban –
megfelelő gondoskodás arcbőrünkről –
előadás, bőrtípus tesztelés, valamint test-
reszabott tanácsadás – szlovák nyelven.
Belépődíj: 1,50 €.
Rév, Magyar Kultúra Háza:
November 3-án 6. Felvidéki Blues Pro-
ject: 18.30 Blues Zone, 20.00 Last Blues
Band, 21.00 Török Ádám (MINI) és Hor-
váth Misi, 22.00 História, 23.00 Don Dino.
Belépő 3 €.
Városi Művelődési Központ:
November 16-án L´art pour l´art - belé-
pődíj: 13 €. November 19-én Tamás Gá-
bor  - belépődíj: 10 €.

dÉL-KOMáROM:
Arany 17 Rendezvényközpont, Komá-
rom, Arany J. u. 17.:
Október 30., 17.00 Komáromi Múzeum-
barát Kör: A monarchia szolgálatában. A
Kotori öböl erődítményei - Dr. Kozma
Endre ny. ezredes, a Monostori Erőd
Nonprofit Kft. katonai tanácsadójának
előadása. 
Turi Attila Ybl-díjas építész kiállítása és a
vörösiszap katasztrófa utáni újjáépítési
munkálatok fotói tekinthetők meg. A Kós
Károly Egyesülés tagjaként a művész
„folytatja a Teremtést“, büszke mestere-
ire, elsősorban Makovecz Imrére, és egy-

féle „falusi“ építésznek vallja magát. A
négygyermekes építész legutóbb a 
vörösiszap áradatot elszenvedő települé-
seknek, Kolontárnak és Devecsernek
adott lakóházaival újra életet.
Komáromi gyógyfürdő:
Október 31., 17.00-22.00 Éjszakai fűrdő-
zés a komáromi gyógyfürdőben. 17.00
órától kedvezményes belépő váltható. A
vendégeknek egy pohár forralt borral ked-
veskednek. 
Városháza, Szabadság tér 1.:
Október 30. kedd, 15.00 órakor Város-
házi beszélgetések: „Fókuszban az olim-
pia”. Meghívott vendégek: Csernoviczki
Éva - olimpiai bronzérmes cselgáncsozó,
Sidi Péter - olimpiai 6. helyezett sport-
lövő, Herczeg Szabolcs - az olimpiai
sportlövő csapat vezetője.

BáTORKESZI:
VII. Bátorkeszi István-napok

Október 31. (szerda) - 18.00 ünnepi is-
tentisztelet és koncert a reformáció alkal-
mából. Igét hirdet: Czinke Zsolt bátorke-
szi lelkipásztor. Ének: Bátorkeszi Refor-
mátus Énekkar, vezényel: Szalay Katalin
karnagy, okleveles kántor.
A Kálvin János emlékére állított dom-
bormű koszorúzása a református temp-
lom oldalán.

GÚTA:
Városi Művelődési Köz-
pont, Libresszó: PhDr.,
PhD Mészárosné Lampl
Zsuzsanna szociológus,
egyetemi tanár, író elő-
adása: Szociológiai kuta-
tások a szlovákiai magya-
rokról, október 29-én,

18.00 órai kezdettel. A belépés ingyes.

BUdAPEST:
Vam design Center, Király utca 26: 
Emberek aranyban 
A tárlat elemeit szkíta fejedelmi temetke-
zések régészeti leletanyagának repro-
dukciói, valamint nagyméretű, a feltárást
és a leletmentést bemutató képek, moli-
nók alkotják. A kiállítás egyfajta időutazás
nemcsak a 2 500 évvel ezelőtti szkíta
elődnépeink kézműves kultú rájába, de
bemutatja a szkíta nép erényeit, élet-
módját és szokásait is. 
http://www.emeberekaranyban.hu/

16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

08.00 Híradó 08.05 Sporthírek 08.10 Időjárás 08.15 India – Álmok
útján, 39. 09.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30
Napirend előtt 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek
12.20 Időjárás 12.25 Roma Magazin 12.55 Domovina 13.25 Jelfák
13.40 Magyarlakta vidékek krónikája 14.35 Édes élet olasz módra
15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.30 Jövő-Időben 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás
20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.45 Átok

M2

8.15 Beavatás 8.30 Szülőföldjeim 9.30 Ítéletnapig. Magyar tévéfilm
10.05 Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.30 Arborétumok 11.30 Hol
élsz te? 12.01 Híradó 12.19 Sport 12.25 Magyar rock 13.20 Magyar
slágerek 13.35 Az irodalom nyelve 14.40 Magyar elsők 14.55 Grön-
land 15.45 Klipperek 16.10 MacGyver  17.00 Elit gimi 17.50 Rajzfil-
mek 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó 20.35
Bözsi és a többiek 21.55 Maradj talpon! 22.50 A korona hercege
23.55 A nyomozónő

DUNA

7:00 Hagyaték 7:30 Híradó 7:35 A tudomány műhelyében.  8:05 Kul-
tikon8:35 Székely kapu 9:05 Közbeszéd9:30 Élő egyház 10:00 Isten
kezében 10:30 Felelet az életnek 11:00 Klubszoba 12:00 Híradó 12:15
Világvédett lehetne. 12:30 Napirend előtt 13:00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16:30 Térkép 17:00 Duna anzix 17:20 Életképek, 81.
18:00 Híradó, sport 18:35 Közbeszéd 19:05 Tálentum 19:35 Mint ol-
dott kéve 20:35 Hírek 20:50 „Népek Krisztusa, Magyarország“ 1956
22:15 Kultikon 22:30 Sportaréna 23:00 Koncertek az A38 Hajón

7.00 MOKKA 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop
11.00 EZO.TV 12.05 Ami sok. az sokk 14.00 Tények Délután 15.00
Marina, 165/1. 15.30 Walker a Texas-i kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
UPDATE KONYHA 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban Rosszban 21.20 NCIS IX. 22.20 NCIS: Los Angeles  22.55 Köz-
ben: Kenósorsolás 23.20 Bostoni halottkémek

7.35 Híradó Reggel 8.05 Refl ektor Reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 Mindörökké szerelem, 40. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik! 19. 15.10 Bűnös sze-
relem, 19. 16.15 Marichuy 17.15 A gyanú árnyékában, 53. 18.30 RTL
híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok köz 21.25
Dr. Csont  22.30 Showder Klub 23.30 PokerStars.net 

STORY TV

10.30 Dallas 11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ  12.55
Doktor Addison, 53. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk,
130- 131. 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori 19.05 Co-
lumbo 20.40 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.40 NCIS II., 18. 22.40 NCIS 

14.05 Folytassa, fakabát!. Ang. vígjáték 15.50 Nagy durranás 2. 17.30
Telhetetlen űr19.15 Száguldás a semmibe 21.00 Füstölgő ászok 2.:
Bérgyilkosok bálja 22.35 Halálos leszámolás

VIASAT

9:00 Bean – Az igazi katasztrófafilm 10:40 A Bermuda-háromszög
rejtélye 12:25 Monk  14:20 A főnök 15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17:05 A főnök
18:05 Nyered, ha mered 18:40 Gordon Ramsay 19:35 Jóbarátok
20:30 Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Két pasi – meg egy kicsi21:25
Tudom, mit tettél tavaly nyáron 23:30 Bordertown

STV :1
8.00 Párbaj 8.30 Családi vetélkedő 9.45 Mosolyogni! 9.20 Dempsey
és Makepeace 11.00 Viharos szerelem IV., 203/184. 11.50 Munka-
piac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.20 Kachora
– Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac
16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Románc a tetőn 21.40
Riporterek 22.05 Hírek 22.20 Sport 22.30 Első számú gyanúsított:
New York-i esetek 23.15 Dempsey és Makepeace

STV :2
9.00 Nők klubja 10.30 Jane Goodall útja 12.20 Fókusz 12.45 Élő kör-
kép 13.20 Folklórműsor 13.45 Autószalon  14.15 Lefújva. A hétvége
mérkőzései 14.50 Sportvisszhang 15.20 Bajnokok Ligájamagazin
15.55 Nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és tech-
nika 17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete 18.30 Mese 18.45 Eu-
rovirtuál 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 19.55
Gyógyászat 20.55 Egy nap 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac
22.00 Euromozi. A fehér szalag. 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.10 A titánok
harca Am. kalandfilm 12.25 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi
16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.30 A mesterszakács
22.50 Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Hírek 23.40 Doktor House II. 

JOJ

6.25 Híradó 7.55 Bírósági akták 10.00 Szép lakások 11.00 Igen, főnök
12.00 Híradó 13.05 Anyai megszállottság 15.00 Cseh-szlovák tehetség-
kutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó,  híradó 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek
21.30 Dr. Ludsky 2  22.30 A nagy házalakítás 23.30 Családi panzió

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Hacktion Új-
ratöltve 10.00 Kerékpártúra 10.30 Család-barát 12.01 Híradó 12.15
Sport, időjárás 12.55 Unser Bildschrim 13.25 Jelfák 13.40 Retró ka-
baré 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.30 MM
– a megoldások magazinja 17.40 Heartland18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó este, sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők, 33. 21.05 Borva-
csora 22.05 Az ESTE 22.40 Borgiák 23.35 A rejtélyes XX. század

M2

5.55 Ma reggel 8.15 Beavatás 9.15 Szókimondó 10.05 Az Örök Szö-
vetség 10.30 Zenelánc 10.40 Mindentudás Egyeteme 12.00 Hírek
12.25 Magyar pop 13.20 Bözsi és a többiek 14.35 A magyar puszta
15.00 Mesélő cégtáblák 15.30 Beavatás 15.45 Klipperek, 23. 16.10
MacGyver 17.00 Elit gimi 18.20 A Nyereg Klub, 30. 18.45 Esti mese
19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó, sport 20.35 Szilveszter –
Sztankay István 22.25 Maradj talpon! 23.20 A korona hercege

DUNA

7:00 Domovina 7:30 Híradó 7:35 A tudomány műhelyében 8:10 Kul-
tikon 8:30 Híradó 8:35 Hazajáró 9:00 Közvetítés a Parlament ülésé-
ről 16:00 Mesélő cégtáblák 16:30 Térkép 17:00 Duna anzix. Magyar
dok. sorozat 17:20 Életképek 18:00 Híradó, sport 18:35 Közbeszéd
19:05 Magyar elsők 19:20 Tálentum. Lázár Ervin 19:50 Helló, Doki!,
6/2 20:45 Hírek, sport 21:00 Kiálts szabadságot! Amerikai játékfilm

6.25 Tények Reggel 7.00 MOKKA 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.50 EZO.TV 11.55 A csendestárs Amerikai víg-
játék 14.00 Tények Délután 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó,
20. 16.30 Hal a tortán 17.25 UPDATE KONYHA 17.30 Hawaii Five-0 II.,
9. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban Rosszban 21.20 Mission Im-
possible 22.55 Közben: Kenósorsolás 23.30 Aktív 

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 14.40 Pasik! 20. 15.10 Bűnös szerelem, 20. 16.15 Marichuy 16.45
Riválisok, 2. 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó  19.10 1 perc
és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle III. 22.30
Döglött akták 23.35 XXI. század – a legendák velünk élnek

STORY TV

12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk,
132-133. 17.00 Poirotnovellák, 21. 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori Pel-
ler Mariannal 19.05 Columbo: A becsületbeli ügy. 20.40 NCIS II., 18.
21.40 NCIS II.,  22.40 Nora Roberts - A múlt titkai. 

13.45 Öregdiák nem véndiák 15.20 Száguldás a semmibe 17.05 Ta-
bunfire, a végzet fegyvere. Thai akciófilm 19.05 Ellenséges terület 2.
21.00 Túszjátszma 23.05 Született pusztító. Am. film

VIASAT

8:10 Értelem és érzelem 10:45 A Bermuda-háromszög rejtélye  12:25
Monk  14:20 A főnök 15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék16:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17:05 A főnök 18:05 Nyered, ha
mered Kvízjáték 18:40 Gordon Ramsay  19:35 Jóbarátok 20:05 Jó-
barátok 20:30 Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Két pasi – meg egy kicsi
21:25 Még mindig tudom, mit tettél tavaly nyáron Amerikai thriller
23:30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! Maros Kramár műsora 10.05 Dempsey és Makepeace. Ang.
sor. 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Építs
házat, ültess fát! 14.10 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn
doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.20
Szakácspárbaj 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 A hegyi doktor  20.55
Tisztelet kérdése 22.35 Hírek. 22.50 Sporthíradó 23.00 Luther

STV :2
7.30 Kommentárok 8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők
klubja 10.40 A halak élete Dokumentumfilm 11.10 Fókusz 11.35 Nem-
zetiségi magazin 12.05 Hírek magyarul 12.40 Miénk vagy, Anička.
Szlov. kisfilm 13.10 Gyógyászat  14.15 Ex libris. Tévéjáték 15.20 Sport-
visszhang 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac 17.30
Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40 Az önkéntesek
éve 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.05 Enviro Oskar 2012
20.55 A tudomány spektruma 21.30 Kommentárok 22.00 Szó szerint.
Vitaműsor 23.00 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.45 Vacsoracsata 9.45 Cobra 11 10.45 Jóbarátok.
Cseh vígjáték 12.20 A bűn árnyékában 13.20 A mentalista  14.20 A
farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House II. Am. so-
rozat, 24/12. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 20.00 Sport20.20 A farm 21.35 Forró vér.  23.00 Éjszakai híradó
23.25 Doktor House 

JOJ

7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 A legszebb la-
kások 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi történetek 15.00 A legszebb lakások 16.00 Dr. Ludsky 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történe-
tek. 21.30 A felszín alatt 22.45 Dr. Csont V 23.45 Házasodna a gazda

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján 9.05 Pá-
rizsi helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01
Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Hrvatska kronika 12.55
Ecranul Nostru 13.25 Jelfák 13.40 Borvacsora 14.35 Édes élet olasz
módra 15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.30 Jövő-időben 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás 20.15 Bosszú. 21.00 Pesti Fekete Doboz 22.05 Az ESTE 22.35
Miről van szó? 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Beavatás 8.30 Kő, papír, olló
8.55 Élni tudni kell! 9.20 KorTárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15
Kövek, rajzok, mongolok. Útifilm 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0
11.30 Az étel orvosság...?! 12.01 Hírek 12.25 Szilveszter – Sztankay
István 14.10 Motorsportmagazin 14.45 Erzsébet-tábor 15.10 Csillag
a máglyán Magyar film 17.00 Ünnepi istentisztelet 18.15 A Nyereg
Klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó 20.35
Színes portrék Pécsi Sándor 22.05 Maradj talpon!

DUNA

8:10 Kultikon 8:30 Híradó 8:35 Határtalanul magyar 9:10 Közbeszéd
9:35 Napok, évek, századok 10:30 Fejezetek Magyarország közleke-
dés történetéből 11:00 Református istentisztele 12:00 Híradó 12:20
Tüskevár 13:00 Kívánságkosár 15:00 A Himalája ösvényei 16:00 Mú-
zeumtúra 16:30 Térkép 17:00 Duna anzix 17:20 Életképek 18:00 Hír-
adó 18:35 Közbeszéd 19:05 Tálentum. Kocsis Zoltán 19:35 T.I.R. 20:40
Hírek, sport 21:00 Szerelem a kolera idején. 23:05 Kultikon

7.00 MOKKA 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 EZO.TV 12.05 Könyvelő pácban 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 20.00 Közben: Skandinávlottó sor-
solás 20.05 Jóban Rosszban 21.20 Doktor House. 22.20 Született fe-
leségek  22.55 Közben: Kenósorsolás 23.20 Én is szép vagyok

7.35 Híradó Reggel 8.05 Reflektor Reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem, 42. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az
éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik! 21. 15.10 Bűnös szerelem 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-
kában, 55. 18.30 RTL híradó  19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.30 Házasodna a gazda, 2. 22.30 Házon kívül
23.05 Refl ektor. Sztármagazin 23.30 Kicsoda Jackson Pollock? 

STORY TV

12.55 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk 15.55 Laptopkonyha
16.00 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Napi
sztori 19.05 Columbo 20.40 Nora Roberts  22.40 Jóravaló feleség

13.55 Telhetetlen űr. Am. sci-fi 15.40 Szerelmes szerzetes 17.20 Gör-
dülő kung-fu 19.20 Balhé Bronxban. Hong-kongi akciófilm 21.00
Penge. Am. akciófilm 23.15 Bevetési parancs

VIASAT

7:20 Tuti gimi 8:10 Harmadik műszak 9:05 Babák  10:40 A Bermuda-
háromszög rejtélye 12:25 Monk 13:20 Monk 14:20 A főnök 15:15
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17:05 A főnök 18:05 Nyered, ha mered 18:40 Gordon Ram-
say  19:35 Jóbarátok  20:05 Jóbarátok 20:30 Két pasi - meg egy
kicsi 21:00 Két pasi – meg egy kicsi 21:25 Rémálom az Elm utcában
5. 23:15 Lépéselőnyben 

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.20 Párharc 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! 10.10 Dempsey és Makepeace.11.00 Viharos szerelem 11.50
Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora –
Az ártatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő15.50 Munkapiac 16.00
Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem, 270. 17.20 Szakácspárbaj
17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 A bombák
földjén 22.15 Hírek 22.30 Sport 23.05 Dempsey és Makepeace

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.10 Nők
klubja 10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz) 11.35 Ukrán magazin 12.05
Hírek magyarul 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.30 Enviro
Oskar 2012 14.25 Szó szerint  15.25 Tempo 15.50 Magyar magazin
16.25 Sola fi de. Vallási magazin 17.00 Evangélikus istentisztelet
18.15 Esti mese 18.30 Košice–Sopron női kosárlabda mérkőzés. Élő
20.25 Az Alacsony-Tátra Dokumentumfilm 21.30 Kommentárok
21.55 Munkapiac 22.00 Gyengédség Szlovák film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.15 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11 10.15 Jóbarátok
12.10 Forró vér 13.10 Hírek 13.20 A mentalista 14.20 A farm 15.30
Két pasi – meg egy kicsi  16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó  20.20 Teljesítjük legtitko-
sabb vágyát 22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista

JOJ

7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 A legszebb la-
kások, 8. 11.00 Igen, főnök12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.00 A legszebb lakások 16.00 Dr. Csont 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Dr. Csont 22.30 Castle23.30 Castle II., 24.
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Horoszkóp

hétfő, október 29

KOS
Amennyiben olyan kapcsolatban vagy
már egy ideje, hogy se vele se nél-
küle, itt az ideje, hogy végérvénye-
sen tisztába tegyétek a dolgaitokat.

BIKA
Egy összejövetelen találkozhatsz
olyasvalakivel, aki felforgatja életed,
és már a tekintetétől is elolvadsz.

IKREK
Kissé feszülten indul számodra a
hét, aminek az az oka, hogy a sza-
badnapok alatt könnyebben szem-
besülsz a felgyülemlett stresszel.

RÁK
Előrébb léphetsz egy régóta dédel-
getett tervedben, de figyelmesnek
kell lenned, hogy megragadhasd a
kínálkozó lehetőségeket.

OROSzlÁN
Intenzív, esetleg kissé viharos érzel-
mek jellemezhetik a következő na-
pokat. Nem kizárt, hogy felbukkan
egy régi szerelmed

Szűz
Biztonság és az álmok között kell vá-
lasztanod, ne kételkedj, jól fogsz
dönteni. Ha kérsz és nem követelsz,
akkor megkapod a segítséget.

MéRlEG
Érzékenyebb vagy, szánj időt a pi-
henésre, hidd el, más nézőpontból
fogod látni ugyanazokat a dolgokat.

SKORPIó
Megkörnyékezhet a depresszió, ha
fogva tart a múlt, elszalad melletted
az élet. Keress a jelenben lévő öröm-
teli forrásokat.

NyIlAS
Azt érezheted, hogy megrekedtél
egy bizonyos helyzetben, amit csak
megszokásból vagy kényszerből mű-
ködtetsz, tervezz más feladatokat.

BAK
A szerelmi ügyekben szerencsés csil-
lagállás vár, ha egyedül vagy, az sem
kizárt, hogy most talál rád a nagy Ő.

VízöNTő
Mutasd ki a szeretetedet, nem kell
mindig olyan keménynek látszani.
Lazíts egy kicsit, oldódj fel, és próbálj
meg örülni annak, ami van.

HAlAK
Romantikus hétre számíthatsz, és
könnyen lehet, hogy a szívmelen-
gető érzelmek feledtetik veled a
munkahelyi gondokat.

Humor

A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel a Komáromi Jókai Színház, az
eredeti műsorterven kívül, 2012. no-
vember 4-én, vasárnap délután 15.00
órai kezdettel ismét műsorra tűzi Ge-
orges Feydeau: EGY HÖLGY A MA-
XIMBÓL című komédiáját. Az elő-
adásra korlátozott számban még
kaphatók jegyek. A jubileumi színházi évad gazdag műsorkínála-
tának köszönhetően ezt az előadást ezután legközelebb már
csak valamikor a 2013-as év folyamán láthatják újra. Ezért, aki
még most szeretné megtekinteni, éljen a remek lehetőséggel!
Jegyek a  színház jegypénztárában vásárolhatók:
Hétfő–péntek: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
(valamint az előadások kezdete előtt egy órával)
Információ: +421 35 7908 150 vagy a színház honlapján -
www.jokai.sk – itt jegyét online is megvásárolhatja.

Újra műsoron

Az ember a feleségéhez: 
- Asszony öltözz! Megyek a
kocsmába! Mire a felesége: 

- Nofene! Csak nem akarsz
engem is vinni magaddal? 

A székely vigyorogva:
- Dehogy viszlek, csak kikap-

csolom a fűtést!

  

- Apa, apa! A nagymama ki
akar ugrani az ablakon!

- Húú kisfiam, jó hogy szól-
tál, de most nagyon figyelj!
Hozz széket, kamerát és egy
sört!
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M1

5.33 Zegzugos történetek 6.00 Magyar gazda 6.30Család-barát Hét-
vége 9.00 2014 FIFA World Cup 9.30 Vágtass velem! 10.00 Noé ba-
rátai 10.30 Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05
Történetek a nagyvilágból 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca - Forma-1
magazin 13.40 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj - Időmérő edzés 15.25
Tetőtől talpig 15.50 Úticélok 16.10 „Utak a zenében“ - Turnén a Fesz-
tiválzenekarral 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15
Genova 21.50 Ősz New Yorkban 23.35 Befejezetlen élet

M2

7.00 A Nyereg Klub 9.05 Száll az ének szájrul szájra 9.30 Üveghegy
9.31 Misi mókus kalandjai 9.37 A kockásfülű nyúl 9.45 Pom Pom meséi
9.55 Frakk, a macskák réme 10.00 A nagy ho-ho-horgász 10.10 Mici-
mackó klub 10.30 Velem mindig történik valami 10.55 Játékos besti-
árium A-Z-ig - Bika 11.10 Szimat Szörény 11.40 Képzőbűvészet 12.00
Déli harangszó 12.02 Könyvkalauz 12.15 Hajnali párbeszéd 13.45 Te-
lesport 16.05 Séf 16.20 Van öt perce? 16.30 II. János Pál  17.10 56
csepp vér 18.40 Kaja-kalandok 19.05 Mire megvénülünk 20.00 Híradó
este 20.29 Sporthírek 20.34 Időjárás-jelentés 20.35 Mire megvénü-
lünk 21.40 Boxutca - Forma-1 magazin 22.05 Forma-1 Abu Dhabi
Nagydíj - Időmérő edzés 23.35 Telesport - OTP Bank Liga

DUNA

6.00 Gazdakör 6.25 Szentföldi szent helyek üzenete 6.45 Század-
fordító magyarok 7.40 És még egymillió lépés 8.30 Élő egyház 9.00
Isten kezében - Nagykövetként a Vatikánban 9.35 A láthatatlan leo-
párd 10.30 Székely kapu 11.05 Daktari 12.00 Déli harangszó 12.02
Híradó 12.10 Vers 12.15 Ízőrzők. Balatonakali 12.50 Menekülés Fort
Bravóból 14.25 Világvédett lehetne 14.40 A Pireneusok a levegőből
15.10 Hagyaték 15.40 Önök kérték! 16.35 Hotel Kikelet 18.00 Hír-
adó18.25 Dunasport 18.30 Időjárás 18.35 Fölszállott a páva 20.40
Hogy volt!? 21.35 Színház az egész... - Komédiások 22.30 Törzsasz-
tal 23.25 Dunasport 23.40 Lovasi András szerzői estje - 22 év dalai

6.00 Látlelet a Földről 6.25 Tv2 matiné 9.30 EZO.TV 10.00 Babavilág
10.30 9 hónap 11.00 Tűsarok 11.30 Tequila és Bonetti legújabb ka-
landjai 12.30 Duval és Moretti 13.30 Top Speed 14.00 Autóguru
14.30 Sheena, a dzsungel királynője 15.30 Bűbájos boszorkák 16.30
Psych - Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmirigy Show 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Féktelen balfékek 21.20 A kabalapasi 23.15
A fegyverek szava

6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30 Asztro
Show 11.30 XXI. század - a legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül
12.30 Autómánia 13.10 112 - Életmentők 13.50 Feketelistán 16.00
Trükkös fiúk 18.30 RTL Klub Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Fak-
tor - Döntő 22.05 Crank 2. 23.55 Fekete augusztus

STORY TV

7.10 Gyilkos sorok 8.00 Sherlock Holmes 9.00 Televíziós vásárlási mű-
sorablak 10.30Jim szerint a világ 13.30 Columbo. Régimódi gyilkosság
15.05 Túrakommandó 15.35 Álomhajó 17.30Szerencsekerék 18.30
Rex felügyelő 20.30 Ovizsaru 22.30 Gátlástalanul

10.10 Anna és a király 12.55 Beethoven 2. 14.35 Asterix és Obelix. A
Kleopátra-küldetés 16.35 Egy cipőben 19.05 Tucatjával olcsóbb
21.00 Total Recall - Az emlékmás 23.10 A bátrak igazsága

VIASAT

6.15 Zsírégetők 7.10 10 évvel fiatalabb 8.10 Tartsd a szád és énekelj!
9.55 Flyboys - Égi lovagok 12.35 Szex és New York light 13.35 Szívek
szállodája 15.25 Mr. Óvóbácsi 17.25 Sátánka - Pokoli poronty 19.15
Derült égből Polly 21.00 Elátkozottak faluja 23.00 Azonosság

STV :1
6.15 Reportéri 6.40 Správy STV 7.20 Góly, body, sekundy 7.25 Juro-
šík 7.30 Včielka Maja 7.55 Garfield 8.10 Fidlibum 8.35 Superchyty 9.10
Hádaj, kto nás pozval 9.40 Dom plný zvieratiek 10.10 Bud Bindi 10.50
Legendy popu 12.45 Autosalón 13.15 On air 13.40 Rossella 15.25
Výstrely pri O.K. Corrale 17.30 Postav dom, zasaď strom 17.55 Taxík
18.25 Nebíčko v papuľke 19.00 Správy STV 19.45 Počasie 19.50 Góly,
body, sekundy 20.10 Pošta pre teba 21.15 Zo života chlapca 22.55
Góly, body, sekundy 23.05 Občianska výchova

STV :2
7.25 Komentáre 7.50 Správy - Hírek  Ž 8.35 Televíkend 9.00 Let okolo
Zeme 9.50 Eurovirtuál 10.05 Občan za dverami 10.35 Televízny klub
nepočujúcich 11.00 Konzervy času 11.30 Mama to vie najlepšie 11.55
5 minút po dvanástej 12.55 Som závislý? 13.20 Sudca vo vlastnej
pasci 14.35 Kapura 15.20 Farmárska revue 15.35 Test magazín 15.50
Košický zlatý poklad 16.20 Jeden deň 16.45 Na stope zločinu 18.05
Na ceste 18.28 Ovce.sk 18.30 Večerníček 18.40 Táraninky 18.50 Ko-
šice - Európske hlavné mesto kultúry 19.00 Správy STV 19.40 Ná-
rodnostné správy 19.50 Počasie 19.53 (Ne)celebrity 20.00 Zbohom,
súdruhovia 20.55 Fotografia 21.30 CE.ZA.AR 22.25 Skúška orchestra

MARKÍZA

5.00 Nesmrteľná teta 6.35 Kamoška z budúcnosti 8.20 Priatelia 8.50
Agentky D.E.B.S. 10.45 MasterChef 13.15 Mission. Impossible 3 15.50
Policajná akadémia - Moskovská misia 17.35 Partička 18.20 Smotánka
19.00 Televízne noviny 20.00 Športové noviny 20.10 Počasie 20.20
Farma 21.30 Partička 22.15 Batman začína

JOJ

6.05 Leví kráľ 3 - Hakuna Matata 7.45 Ninjago 8.10 Beyblade Metal Fu-
sion 8.40 Bakugan 9.05 Cililing 10.45 Panelák 11.55 Dr. Dokonalý 12.50
Dom snov 13.50 Kde bolo, tam bolo 15.45 Česko Slovensko má talent
18.00 Najlepšie torty 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 19.59 Šport
20.10 Najlepšie počasie 20.20 Neuveriteľný Hulk 23.00 Farmár hľadá
ženu 0.45 Votrelci vs Predátor 2

M1

6.30 Család-barát 9.05 Katolikus krónika 9.45 Úton-útfélen 9.50
Kérdések a Bibliában 10.05 Ortodox örömhír 10.30 Baptista ma-
gazin 10.55 Református ifjúsági műsor 11.05 Ábrám Tibor
portré 11.30 Útmutató 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35
Világ+Kép 13.05 Telesport 13.30 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj -
Futam 16.25 Telesport 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 A vizsga 21.50 Hamlet 

M2

8.45 WTTC 10.00 Száll az ének szájrul szájra 10.55 Noé barátai
11.25 Veszélyeztetett állatok 11.50 Gyerekjáték a számítógép
12.01 Katolikus krónika 12.40 Úton-útfélen 12.45 Kérdések a
Bibliában 13.00 Ortodox Örömhír 13.25 Baptista magazin 13.50
Református ifjúsági műsor 14.00 Ábrahám Tibor portré 14.25
Útmutató 14.55 Lennék föld felett lengő ének 15.50 Üveghegy
15.51 Mese 16.50 Velem mindig történik valami 17.15 Játékos
bestiárium A-Z-ig 17.30 Szimat Szörény 18.00 Képzőbűvészet
18.15 Mi micsoda 18.45 A kis Amadeus 19.10 4 összeesküvő és
1 temetés 20.00 Híradó 20.34 Időjárás 20.35 Doc Martin 21.25
Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj - Futam 23.55 Telesport

DUNA

7.10 Életem Afrika 7.35 Világ-nézet 8.30 Önkéntesek 9.00 Ha-
gyaték 9.25 Akadálytalanul 10.00 Lyukasóra 10.30 Határtalanul
magyar 11.00 Római katolikus szentmise - Halottak Napja 12.02
Híradó 12.10 Vers 12.15 SOS - A forradalom képei 13.10 Ünnep-
napok 14.30 Szerelmes földrajz 15.05 Hazajáró 15.35 Hogy volt!?
16.35 Napfény a jégen 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.30 Időjárás
18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték! 20.00 Rózsa Sándor
21.05 Klubszoba 22.00 Kiss József. Az angyalok nem sírnak 

6.45 Tv2 matiné 10.00 Beyblade 10.20 EZO.TV 10.45 Egész-
ségMánia 11.15 Kalandjárat 11.45 Borkultusz 12.15 Stahl kony-
hája 12.45 Én is szép vagyok 13.15 Több mint TestŐr 13.45 A
kiválasztott  14.45 Monk 15.45 Bűbájos boszorkák 16.45 Fék-
telen balfékek 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Godzilla 22.45
Frizbi Hajdú Péterrel 23.55 Szellemekkel suttogó

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Tör-
zsutas 12.05 Tuti gimi 13.05 Gossip girl - A pletykafészek 14.10
112 - Életmentők 15.50 Tru Calling - Az őrangyal 17.00 Dennis,
a komisz ismét pimasz 18.30 RTL Klub Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Éjszaka a múzeumban 22.10 Kelly hősei 

STORY TV

7.10 Gyilkos sorok 8.00 Sherlock Holmes 9.00 Televíziós vásár-
lási műsorablak 10.30 Dallas 15.25 Álomhajó 17.30 Szerencse-

kerék 18.30 Columbo. A szuperintelligens gyilkos csődje 20.00
Poirot 22.00 Matador 0.00 Gátlástalanul

10.10 Asterix és Obelix 12.10 Sárkányhegy titka 2. 13.30 Híd Te-
rabithia földjére 15.15 Tucatjával olcsóbb 17.10 Jöttünk, lát-
tunk, visszamennénk 19.15 Tucatjával olcsóbb 2. 21.00 A
pankrátor 23.05 Blackjack

VIASAT

7.45 Zsírégetők 8.40 Divatdiktátorok modelljei 9.10 EgészségŐr
9.40 Újonc 10.10 Utazóna 10.40 Trendközelben 11.10 A nagy
házalakítás 12.05 A nagy házalakítás 13.05 Derült égből Polly
14.50 Csak szex és más semmi 16.55 Anna 18.55 Fátylat rá!
20.10 CSI. A helyszínelők 21.05 A célszemély 22.05 Argo 

STV :1
8.00 Garfield 8.15 Maškrtníček 8.45 Góóól 9.10 S Jakubom na
rybách 9.35 Dom plný zvieratiek 10.05 Ushuaia-expedície do prí-
rody 11.00 Slovensko v obrazoch 11.25 Svet v obrazoch 11.55 O
5 minút 12 13.00 Preteky F1 16.05 Poklady.sk 16.25 Pošta pre
teba 17.30 Kráľ vinár 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne 19.00
Správy STV 19.45 Počasie 19.50 Góly, body, sekundy 20.10 Škra-
banec tigrice 21.55 Škrabanec tigrice 23.35 Góly, body, sekundy

STV :2
9.25 Farmárska revue 9.40 Test magazín 9.50 Encyklopédia slo-
venských obcí 10.05 Ako dve hrdličky 10.35 Família 11.05
Ženský vtip 12.15 On air 12.35 Zbohom, súdruhovia 13.30 Ori-
entácie 14.00 Slovo 14.15 Folklórny festival Východná 15.40
Beckov - na hrade a v podhradí 16.15 Fotografi 16.45 Kvalifi-
kácia hádzana muži Slovensko - Maďarsko 18.30 Večerníček
18.40 GEN.Sk 19.00 Správy STV 19.40 ArtSpektrum 19.50 Po-
časie 19.55 Iný 8. máj 1945 20.50 A3UM 21.20 Umenie 2012
21.50 Noc v archíve 22.50 Slovo

MARKÍZA

4.10 Kobra 11 5.15 Televízne noviny 6.10 Scooby Doo, kde si?!
6.30 Agentky D.E.B.S. 8.15 Bingo 10.00 Priatelia 11.00 Policajná
akadémia - Moskovská misia 12.40 Zo zákulisia Markízy 13.00
Na telo 13.25 Lampáreň 14.20 Mr. Bean 14.50 Otec na plný úvä-
zok 16.55 Pravá blondínka 19.00 Televízne noviny 20.00 Šport-
ové noviny 20.10 Počasie 20.20 Farma 22.10 Barbar Conan

JOJ

7.30 Zachráňte myšiaka 9.35 Najlepšie torty 10.35 Bez syna ne-
odídem 11.35 Deväť životov 12.35 Hoď svišťom 13.25 Recept
na bohatstvo 14.50 Neuveriteľný Hulk 17.15 Top Star 18.20
Nové bývanie 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 19.59 Šport
20.10 Najlepšie počasie 20.20 Česko Slovensko má talent 22.35
Agent bez minulosti 1.10 Z pekla

Csütörtök, november 1 szombat, november 3 vasárnap, november 4péntek, november 2

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! 

keresztrejtvény
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb november 7-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfi-
zetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!
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1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

- Kisasszony, mikor erőszakolta meg a gyanúsított?
- Hát ... nyáron.
- Pontosabban, ha lehetne. (A választ lásd a rejtvényben!)

M1

6.00 Katolikus krónika 8.00 Híradó  9.00 Vuk 10.20 A mi erdőnk 10.50
Gasztroangyal 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.05 Rondó 13.05 Giu-
seppe Moscati – A szeretet gyógyít 14.50 Vadászfilm 15.45 A töké-
letes csapat  17.40 Ludas Matyi  19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15
Amélie csodálatos élete. 22.15 Négy szellem 23.10 Britannic

M2

6.30 Mindentudás Egyeteme 2.0 7.50 Hétpettyes lovag 9.45 Bevatás
10.00 Hónapsorsoló November 10.35 Szókimondó 11.25 Nem csak
zöldség 12.01 Hírek 12.05 Mindszenty József élete 14.25 Állítsátok
meg a Földet! 14.50 Erzsébet-tábor 15.15 Koldus és királylány 1.
16.45 Elit gimi 17.40 Felfedező úton a Robinson család 18.10 A Nye-
reg klub 18.35 Mese 19.00 Mire megvénülünk 20.00 Híradós 20.35
Mire megvénülünk 22.00 Szerelem jutányos áron. 

DUNA

8:20 Kultikon 8:35 Világvédett lehetne 8:50 A Gyalog-tenger szige-
tei 9:35 Az Alhambra-jóslat Spanyol mesefilm 11:05 Híres zeneszer-
zők nyomában, Verdi 12:00 Híradó 12:10 Vers 12:15 Világvédett
lehetne 12:25 Éretlenek, 1. 13:00 Kívánságkosár 15:00 Szafari 15:30
Idegen ég alatt 16:00 Halottak napja 16:10 A világörökség kincsei
17:00 Duna anzix 17:20 Életképek 18:00 Híradó, sport 18:35 A sza-
badság keserű íze 19:30 Tálentum. Kiss Manyi 20:05 Irgalom 21:00
Páduai Szent Antal 22:45 MüpArt classic Verdi: Requiem

6.00 Rajzfilmek 9.50 Barbie és a Három Muskétás 11.25 Addams Fa-
mily, a galád család Amerikai vígjáték 13.15 Addams Family 2. 15.00
Super MOKKA 17.00 Szörnyek az Űrlények ellen: A mutáns tökök in-
váziója 17.30 Félelem és Shrekketés 18.00 Super Aktív 18.30 Tények
20.00 Pán Péter 21.05 Édesek és mostohák. Amerikai filmdráma
22.55 Közben: Kenósorsolás 23.25 A szerelem határai

7.00 Kölyökklub 10.05 Nagy hal. Amerikai kalandfilm 12.45 Bármicvó.
Amerikai vígjáték 14.35 A kincses sziget.  2/1-2. rész 18.30 RTL hír-
adó 19.00 Újra a pályán. Amerikai vígjáték 20.50 Bor, mámor, Pro-
vance 23.25 Siyama – A harcos város. Thai akciófilm

STORY TV

12.55 Váratlan utazás, 82. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk, 136. 15.55 Laptopkonyha. Magazin 16.00 A farm, ahol élünk,
137. 17.00 Poirotnovellák18.00 Dallas 19.00 Napi sztori Peller Marian-
nal 19.05 Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitánynak 21.05 Jóravaló fe-
leség 23.05 Kémvadászok, 9.

13.30 Nászfrász 15.10 Balfácán 16.55 Üldözési mánia. Am. vígjáték
19.00 Asterix és Obelix: A Kleopátra- küldetés. Francia–német vígjá-
ték 21.00 Kegyenc fegyenc. 

VIASAT

6:10 A kifutó IV., Valóságshow 7:10 Tuti gimi 8:05 Harmadik műszak
8:55 Tartsd a szád és énekelj! 10:45 Flyboys  13:30 Római vakáció
16:00 Anna 18:05 Nyered, ha mered Kvízjáték 18:40 Gordon Ram-
say  19:35 Sátánka – Pokoli poronty. 21:25 Holtak földje 23:25 CSI:
New York-i helyszínelők 

STV :1
6.20 Híradó, sporthírek 7.10 Irány a kert! Magazin 7.40 Maja, a mé-
hecske Rajzfilm 8.05 Garfield  8.20 A király és a libapásztor 9.15 A
blökik bölcse 10.50 Az igazi Micimackó. Kanadai családi film 12.20 Nők
klubja 13.45 Minden út hazavezet 15.35 Szent Péter. Olasz film 2/1-
2. 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Rossella 21.45
Életben maradni 22.35 Minden út hazavezet

STV :2
7.30 Kommentárok 8.00 Élő körkép 8.35 …míg élek, remélek 9.05 Do-
kumentumfilm 9.30 A mennyország kapuja mögött 10.45 Ünnepi
mise 11.50 Magyar magazin 12.10 Hírek magyar nyelven 12.20 Élő
körkép 12.45 Lúčnica 13.30 Árvák. Szlov.mesefilm 14.10 Beckov. Do-
kumentumfilm 14.40 Rendőrségi magazin 14.50 Hivatásosak 16.00
Romamagazin 16.25 Integrálj! 16.50 Hazaút. Szlov. film 17.30 Körzeti
híradó 17.55 A világ folyói Mekong.18.30 Mese 18.40 Vidékfejlesztés
19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Alaszkai katonák Kan. dok. film
21.00 Az idő töredékei 21.30 Lámpa alatt 23.30 Dokumentumfilm

MARKÍZA

6.10 Napsugár-futam 8.10 Szökőkút Zsuzsannának 9.55 Túl a sövé-
nyen Am. anim. film 11.30 Félelem és Shrekketés. Am. anim. film
12.05 Mr. Óvóbácsi. Am. akcióvígjáték 13.50 Richie Rich - Rosszcsont
beforr. Am. vígjáték 15.50 Cserebere szerencse. Am. vígjáték 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 Ghost. Am. rom. film 23.10 A bakancslista. Am. vígjáték.

JOJ

5.55 A rivális. Kanadaiamerikai thriller 7.55 Garfield 2. Angolamerikai
családi vígjáték 9.45 Tucatjával olcsóbb Amerikai vígjáték 11.50
Mennyei Királyság Am.-angol-spanyol-német-marokkói kalandfilm
15.55 Las Bandidas Fr.-mex.-am. westernkomédia Fsz.: Salma Hayek,
Penelope Cruz 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.30 A felszín alatt
Tévésor. 25. 22.45 Elizabeth: Az aranykor. Brit–ném.–am. tört. film

Egy téli éjszakán Wendy (Rachel
Hurd-Wood) a legendás Hook kapi-
tány történeteivel szórakoztatja test-
véreit, és tudtán kívül Pán Pétert is,
aki másnap megjelenik hálószobá-
jukban.

Pán Péter • 20.00 •TV 2

M1

5.23 Az ESTE 6.00 Esély 6.30 Család-barát 8.00 Híradó 9.00 Biblia
gyermekeknek 9.35 Marco kalandozásai 12.01 Híradó 12.05 Század-
fordító magyarok – Szentágothai János 13.00 Giuseppe Moscati – A
szeretet gyógyít 14.45 Négy szellem 15.40 Corrina, Corrina 17.35 Az
aranyember 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Fiú a
Marsról.  22.00 Arany János: Tetemrehívás. A komáromi Jókai Szín-
ház vendégjátéka 22.55 Fausztina – Az irgalmasság üzenete

M2

6.40 Száll az ének szájrul szájra 7.15 Eltüsszentett birodalom. Tévé-
film 9.00 Akarsz-e bohóc lenni? 9.30 Rejtélyes XX. század 9.55 Be-
avatás 10.10 Mécsek 10.30 Világokon át 11.25 Ízőrzők 12.05
Mindszenty József élete 13.15 Szerelem jutányos áron 14.45 Erzsé-
bet-tábor 15.15 Koldus és királylány 16.50 Elit gimi  17.45 Felfedező
úton a Robinson család 18.15 A Nyereg klub 18.40 Esti mese 18.55
Mire megvénülünk 20.00 Híradó 20.35 Mire megvénülünk  21.55 Bo-
gányi koncert 22.50 Pesty Fekete Doboz 23.45 Motorsportmagazin

DUNA

7:35 Az erdélyi szász kultúra nyomában 8:15 Talpalatnyi zöld 8:45
Holtak álma felett 9:30 Fény és innováció 10:10 Excelsior-mindig ma-
gasabbra - Emlékezés Mojzes Imre professzorra 11:00 India és Nepál,
2. 12:00 Híradó 12:15 Világvédett lehetne 12:25 Éretlenek, 2. 13:00
Kívánságkosár 15:00 NBII. labdarúgó-bajnokság: Győri ETO FC – Ta-
tabánya FC 17:00 Duna anzix 17:20 Életképek, 85. 18:00 Híradó, sport
18:35 Halottak Napja 19:05 Elnémult harangok 19:35 Tálentum. Rutt-
kai Éva 20:10 A karvaly csendje 21:05 A vég nekem a kezdet 22:50
Beethoven: VI. (F-dúr) szimfónia  23:35 Napút. Magy. dok. film

6.00 Alexandra Pódium 6.25 TV2 MATINÉ 10.25 EZO.TV 11.30 Tequila
és Bonettilegújabb kalandjai, 15. 12.30 Sheena. a dzsungel királynője
II., Sorozat, 6. 13.30 Bűbájos boszorkák VIII., 5. 14.30 Psych – Dilis de-
tektívek, 3. 15.30 Hal a tortán 16.30 Pán Péter. Amerikai kalandfilm
18.30 Tények 19.35 Jóban Rosszban 20.30 The Voice – Magyaror-
szág hangja 22.30 Haláli zsaruk, 4. 22.55 Közben: Kenósorsolás 23.30
Grimm, 20.

7.00 Kölyökklub 10.00 Szerencse dolga  12.25 Akárki Joe. Amerikai
vígjáték 14.15 Újra a pályán Amerikai vígjáték 15.50 Maverick. Ame-
rikai kalandfilm  18.30 RTL híradó 19.00 Segítség, gyereket várok!
Amerikai vígjáték 21.00 A szállító 3. 23.05 Elveszett jelentés Ameri-
kai–japán film

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk, 138-139. 17.00 Poirotnovellák 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori
Peller Mariannal 19.05 Columbo: Két detektív, egy gyilkosság. 20.40
Született feleségek 21.40 Született feleségek  22.40 Doktor Addison
23.40 Katonafeleségek

.13.50 Balhé Bronxban. Hongkongi akciófilm 15.25 Bűnvadászok. Ol.
vígjáték 17.35 Híd Terabithia földjére. Amerikai kalandfilm 19.20 Be-
ethoven 2. Am. vígjáték 21.00 Jöttünk, láttunk, viszszamennénk

VIASAT

7:50 Tuti gimi III. 60. 8:45 Harmadik műszak 9:40 A furfangos rész-
vényes. Amerikai vígjáték 11:35 A Bermuda-háromszög rejtélye
17:10 Mr. Óvóbácsi 19:15 Csak szex és más semmi Magyar vígjáték
21:25 Azonosság. Amerikai thriller 23:15 Miami trauma

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.55 Családi vetélkedő 9.40 Mosolyogni!
10.10 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 11.50 Munkapiac
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz 14.10 Kachora
– Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Poplegendák 22.05
Hírek 22.18 Sport 22.25 A férfi a vonatról. Fr. krimifilm

STV :2
10.40 A világ folyói 11.05 Romamagazin 11.35 Élőkörkép 12.10 Kul-
turális körkép 12.15 Örökzöld melódiák 12.45 Alaszkai katonák Kan.
dok. film (ism.) 13.40 Integrálj! 14.10 Orientációk 14.35 Vyšné Hágy
1941- 2011 14.50 A tudomány spektruma 15.25 City Folk 15.55
Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja a legjobban 17.20
Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Mese 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Utazás a Föld körül 21.00 Família
21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Az öreg Kaliforniában.
Am. western 23.25 Pozsonyi Dzsessnapok 201

MARKÍZA

16.00 Telereggel 8.25 Vacsoracsata 10.20 Félelem és Shrekketés.
Am. anim. film 10.45 Cserebere szerencse 12.50 Ghost.  15.30 Két
pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House  17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20 A farm 21.30 A mestersza-
kács. Valóságshow 22.50 Mission: Impossible 3

JOJ

7.45 Az oroszlánkirály 3. 9.20 Mrs. Doubtfirre 12.05 Férfi becsület
Amerikai filmdráma 15.00 Dr. Csont 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 A gazdagság receptje 20.20
Panelházi történetek  21.30 Egyszer volt, hol nem volt 23.30 A nagy
házalakítás

Fiú a Marsról  • 20.15 • M1
David (John Cusack) nemrég vesz-
tette el a felségét. A magányos sci-fi
író örökbe fogad egy kisfiút, ám a
gyereknevelés során az újdonsült
apuka nem várt nehézségekkel ta-
lálja szembe magát.

írjuk együtt a DElTA 
2013-as receptnaptárát!



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

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

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

Csatlakozzon hozzánk 
a Chevrolet Slovensko Facebook oldalán

120 000

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

chevrolet.sk I 0800 606 607

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



Ökölvívás

Atlétika

SPORT
Régiónk neves hosszútávfu-

tója, a dunamocsi Kele Géza,
túl a remek sportteljesítménye-
ken, nagyszerű elbeszélő is egya-
ránt. Most, balkáni élményeinek
egy részét osztja meg olvasóink-
kal. A maratoni futás mellett, ami
tulajdonképpen „egyik fő éltető
eleme”, sok minden másra is ki-
terjed a figyelme. Most ebből
adunk egy kis ízelítőt, és mi sem
természetesebb, várjuk szlovéniai
beszámolóját. 

Szerbia
A horvátországi Plitvicei Maraton

után eldöntöttem, idén Szerbiában
és Szlovéniában folytatom balkáni
szereplésemet, és az említett orszá-
gokban is lefutom a 42 kilométert.
Minden külföldi verseny előtt tájéko-
zódom az adott országról. Bizton-
ság, pénznem, vízum és hasonlók.
Szerbia biztonságos országnak van
feltüntetve a minisztérium honlapján,
de nem uniós tagállam, így hát útle-
vél nélkül nem lehet bejutni az or-
szágba. Két futó barátommal vág-
tam neki az útnak. A világcsúcstartó
Bögi Sándorral és a dunaszerdahe-
lyi Hodossy Péterrel. 

Újvidék (Novi Sad), a magyar ha-
tártól 115 kilométerre van. A határtól
vezet gyorsforgalmi út, de mi a régi
utat választottuk, ami elég jó minő-
ségű volt. Újvidék 400 ezer lakosú
város. A Vajdaság legnagyobb, és
Szerbia második legnagyobb városa
a főváros, Belgrád után. 10 ezer ma-
gyar él itt. 

A várost átszeli a Duna, amely ott
is hasonlóan széles, mint nálunk.
Gyors városnézés után elindultunk
egy lakótelepre, ahol barátunk Áron,
a Vajdasági Magyar Televízió ripor-
tere, szállásadónk már várt bennün-
ket.  A városban nehezen álltak
szóba velünk az emberek, de amikor
sikerült, jól elmagyarázták, hol is van

a keresett cím. A szerb nyelvet
aránylag könnyű megérteni. Kicsit
hasonlít a szlovákra, kicsit az
oroszra.

Elhelyezkedtünk, majd ismét irány
a város, a Maraton Expo. Bejelent-
keztünk a versenyre. A rendezők
megtudván, hogy mi Szlovákiából
vagyunk, azonnal felemelték szá-
munkra a nevezési díjat hatról húsz
euróra. Nem értettük miért, így hát
reklamáltunk és kérettük a verseny-
igazgatót. Jött is hamarosan. Félre-
hívott bennünket, és tíz euró neve-
zési díjban meg is állapodtunk.
Megkaptuk a rajtcsomagot, a pénzt
viszont szépen zsebre tette. Kísé-
rőnk szerint ez így működik az egész
országban, nagy a korrupció.

Áron barátunk nemrég forgatott a
városban egy dokumentumfilmet a
fegyvertartási szokásokról. Újvidé-
ken, csak a tavalyi évben 60 ezer
fegyvertartási engedélyt adtak ki.
Minden harmadik embernek van
fegyvere. Ha valaki elmúlt 18 éves,
csak egy tesztet kell kitöltenie, vala-
mint kilőnie az adott fegyverből het-
ven golyót. Ha háromszor célba talál,
meg is kapja a fegyvertartási enge-
délyét. Ám a hatvanezer engedély-
ből a vizsgát csak négyezren tették
le, a többiek simán megvették a pa-
pírokat. Korrupció magas fokon!

„Hát, ilyen helyen fogunk mi hol-
nap maratonit futni” – gondoltam. A
dolgok hallatán bevallom, kicsit meg-
ijedtem.  De ez van! A város főtere
nagyon szép.  Itt-ott fura arcok áll-
dogáltak. Nem voltak zsúfoltak az
utcák, nagy bevásárlóközpont sincs
a közelben. Sőt, Szerbiában egyál-
talán nincs nyugati típusú üzletháló-
zat. Csak hazaiak, kizárólag hazai
termékekkel. Keresni kell az üzletek-
ben az ismert csokoládé, vagy kávé
márkákat. De ez nem is baj, mert a
szerb élelmiszer és csokoládé is na-
gyon ízletes. A buli utcában, a főté-

ren – mert ilyen is van – a fiatalok
hasonlóan szórakoztak, mint felénk.
Megkóstoltuk a nemzeti eledelnek
számító „burek“ ételt. Ez egy lán-
goshoz hasonlító, rétestésztaszerű
finomság, ami hússal vagy túróval
van töltve. Nagyon kiadós és jóízű
volt! A szerb sör is ízletes.

Másnap délelőtt 10 óra.  Maratoni
rajt a főtéren. Célkapu, pódium, kom-
mentátor, minden a helyén volt. Sok
ember várta a rajtot. De ebből a tö-
megből csupán úgy 150-en futottuk a
teljes 42 kilométert. A többiek rövi-
debb távokat választottak.  Elrajtol-
tunk. A futás útvonala a városban és
a Duna-parti sétányon volt kijelölve.
Sík terep és nagyon hangulatos volt
végig. Egyenletes tempót választot-
tam. Jól ment a futás, nagyon kelle-
mes hűvös idő volt. Minden 5. kilo-
méteren frissítő állomás annak
rendje s módja szerint. Igaz, csak
egy helyen kínáltak izotóniás italt, a
többi helyen csupán sima vizet. Ez
nem szokványos a maratoni verse-
nyeken. Elérve a fél távot, 21 kilo-
méternél már tudtam, ez az én na-
pom. Jó eredménnyel fogok célba
érni. Akkor még a spártai hőssel,
Bögi Sándor ultrafutóval futottunk.
Később Sanyi leszakadt tőlem. Egy
szerb futóhoz csatlakoztam, hogy
könnyebben tartsam a tempót. Futás
közben kérdezz-felelek beszélgetést
folytattunk úgy fél órán keresztül.
Majd meguntam az egyoldalú társal-
gást, belegyorsítottam. Rengeteg kó-
bor kutya kószált a városban.  Hu-
szonötöt számoltam meg. Ilyet még
nem láttam! A hangulat is érdekes
volt. Más nagyvárosokban megszo-
kott buzdításnak ebben a városban
nyoma sem volt. Pedig sok ember
álldogált az utcákon. Csak néztek
egykedvűen.

A célban tapssal fogadtak. 3 óra
52 perc volt az időm. Nagy volt az
örömöm, mivel megtudtam, a 4. he-

lyet szereztem meg a szenior kate-
góriában. Előzetes megbeszélés
alapján a célban az Újvidéki TV stáb
is várt már rám. Rögtönöztünk egy
gyors interjút, amit még aznap este a
TV híradóban le is adtak (a neten
ma is megtekinthető). A vajdaságiak
nagyon kedvelik a felvidéki magya-
rokat, tudtam meg a tévésektől.

Tisztálkodás, ebéd, majd egy fo-
gadáson és díjkiosztón vettünk
részt. Este hatkor indultunk haza. A
határon simán ment minden. Ma-
gyar oldalon autópálya szinte ha-
záig. Éjfél körül már itthon csodál-
tam a Szerbiában megszerzett ér-
mem. Közben azon elmélkedem,
hogy biztonság ide vagy oda, nem
volt semmilyen gond. Nagyon jó két
napot töltöttünk Szerbiában, és jö-
vőre is elmegyek erre a versenyre.
Előttem azonban a következő tartal-
masnak ígérkező kihívás Szlovéniá-
ban, a Ljublana Maraton.  És ha si-
keresen tejesítem azt is, akkor a
ljubljanai lesz a 99. maratoni verse-
nyem.  A balkáni beszámolómat
majd ezzel folytatom.

Kele Géza

A balkáni körút folytatódik  

Mivel a BoxingOne, Közép-európai amatőr
csapatbajnokság szervezői ezt az idényt

is menet közben egyfordulós bajnoksággá
nyilvánították, a Komáromi Cápák előtt újabb
lehetőség nyílott. Amennyiben ugyanis no-
vember 16-án hazai csarnokban legyőzik deb-
receni ellenfelüket, úgy függetlenül minden
más eredménytől, harmadízben szerezhetik
meg a bajnoki címet. Múlt szombaton ugyanis
Szabadkán győzött a Győrfi legénység, így
pontveszteség nélkül áll a bajnoki tabella élén. 

A csapat edzője, Győrfi György így látta a mér-
kőzést: „Nagyszerű hangulatban, mintegy 1200
néző előtt zajlott a találkozó. Meg kell mondanom,

vendéglátóink nagyon barátságosan viszonyultak
hozzánk, és mérkőzés után a szurkolók megtap-
solták csapatunkat, de a vezetők is sportszerűen
gratuláltak győzelmünkhöz. Az igazság az, hogy
bunyósaink remek teljesítményt nyújtottak, így nem
is lehetett másként, csak sportszerűen elfogadni a
hazai vereséget. Mindkét joker-győzelmet mi sze-
reztük meg, és ennek nagy szerepe volt magabiz-
tos győzelmünk elérésében. Mivel Harcsa Zoltán
már az első menetben döntő fölénnyel győzött, a
versenykiírás értelmében nem három, hanem négy
pontot kapott.  Amennyiben tehát sikerülne le-
győznünk hazai szorítóban a debrecenieket, úgy
harmadízben nyerhetjük el az értékes trófeát” –
mondta el lapunknak Győrfi György.

Spartak Szabadka „Wolves” – 
Komáromi Cápák 5:12

Gálos Viktor – Csonka Márió 2:0
Bačič Vanja – Nagy Krisztián 0:3 
Domonkos Dániel – Varga Miklós 0:2
Hajnal Ferenc – Király Viktor 0:2
Memetovič denis – Klasz árpád 1:1 
Mitrovič Zoran – Harcsa Zoltán 0:4 – döntő fölény 
despotovič Goran – Gábor Marek 2:0  

Nagy lépés a harmadik bajnoki cím felé
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1. Veľký Meder 13 8 3 2 31:17 27
2. ViOn „B“ 13 7 5 1 30:15 26
3. Močenok 13 7 2 4 29:19 23
4. Vrakúň 13 6 4 3 22:15 22
5. Veľké Lovce 13 6 3 4 22:18 21
6. Dvory n/Ž. 13 6 3 4 26:22 21
7. Šurany 13 6 2 5 22:19 20
8. Kolárovo 13 6 2 5 16:13 20
9. Nový Život 13 5 3 5 21:18 18

10. Štúrovo 13 5 3 5 21:20 18
11. Želiezovce 13 5 3 5 13:20 18
12. ČFK Nitra 13 4 5 4 19:21 17
13. DAC „B“ 13 2 5 6 14:19 11
14. Váhovce 13 3 1 9 13:26 10
15. ímeľ 13 2 3 8 14:39 9
16. Hont. Vrbica 13 2 1 10 15:27 7

V. LIGA

1. Tvrdošovce 13 10 1 2 48:13 31
2. Kalná n/Hr. 13 9 0 4 35:10 27
3. Hurbanovo 13 8 1 4 28:14 25
4. Bánov 13 8 1 4 22:20 25
5. Dolný Oháj 13 6 4 3 22:19 22
6. Kozárovce 13 5 5 3 31:17 20
7. Nesvady 13 6 2 5 29:21 20
8. Komjatice 13 6 2 5 31:25 20
9. Bešeňov 13 5 2 6 23:30 17

10. Marcelová 13 4 4 5 18:25 16
11. Čaka 13 3 5 5 20:27 14
12. Tlmače 13 4 2 7 21:32 14
13. Zlatná n/O. 13 4 0 9 27:37 12
14. Šahy 13 3 2 8 22:36 11
15. Podhájska 13 2 4 7 19:29 10
16. Svätý Peter 13 3 1 9 20:61 10

TERÜLETI BAjNOKSÁG

1. Ekel 12 11 1 0 52:8 34
2. Gúta “B“ 12 7 2 3 32:19 23
3. Perbete 12 6 5 1 26:14 23
4. Dulovce 12 7 1 4 28:22 22
5. Búcs 12 6 1 5 20:19 19
6. Šrobárová 12 6 1 5 22:24 19
7. Keszegfalva 12 5 2 5 25:18 17
8. Madar 12 5 1 6 20:27 16
9. Bátorkeszi 12 4 3 5 18:16 15

10. Dunamocs 12 4 2 6 31:39 14
11. Hetény 12 4 1 7 18:19 13
12. Izsa 12 3 4 5 15:20 13
13. Tany 12 4 1 7 19:33 13
14. FK Activ 12 3 2 7 20:35 11
15. Pat 12 3 2 7 18:37 11
16. Lakszakállas 12 3 1 8 21:35 10

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy

1. Marcelháza „B“ 12 10 1 1 48:14 31
2. Nemesócsa 11 10 1 0 38:5 31
3. Őrsújfalu 11 6 1 4 36:14 19

4. Nagykeszi 11 6 1 4 26:14 19
5. Dunaradvány 11 6 0 5 33:22 18
6. Megyercs 11 6 0 5 20:22 18
7. Bogya/Gellér 11 5 1 5 23:34 16
8. Csicsó 11 4 3 4 18:24 15
9. Nagysziget 10 3 3 4 16:16 12

10. Vágfüzes/Kava 11 3 0 8 25:28 9
11. Martos 11 1 3 7 12:42 6
12. Bogyarét 11 1 3 7 9:40 6
13. Ifjúságfalva 10 0 3 7 8:37 3

Izsa nagyon ráijesztett a listavezető ekeliekre

RÉGIÓBAjNOKSÁG 

Palárikovo – KFC 1:1 (1:1), Fa-
ragó

A találkozó 15. percében Faragó
góljával szereztek vezetést a ven-
dégek, majd nagy hamarjában, még
kihagytak 3-4 remek helyzetet. A ha-
zaiak első épkézláb támadásukból
egyenlítettek, még az első félidőben.
A második játékrészben ugyan kissé
feljavult a hazaiak játéka, de külö-
nösebb veszélyt ekkor sem jelentet-
tek a vendégek kapujára. Az utolsó
negyedórában emberfölényben ját-
szottak a lilák, mivel az egyik hazai
játékost kiállította a mérkőzés játék-
vezetője. Ekkor újabb nagy offenzí-
vába kezdtek a lilák, és rendesen
beszorították ellenfelüket, de gólt
csak a 94. percben sikerült elérniük,
ám… Egy szögletrúgást követően a
hazaiak kapujában kötött ki a labda,
de az asszisztens úgy látta, hogy
az már előtte elhagyta a játékte-
ret(!?) Fura egy döntés volt, az már
biztos. 

IV. LIGA

Udvard – Nagymegyer 2:4 (1:1),
Rózsa 3, Pisár

A rutin és a gyorsaság diadalmas-
kodott ezen a találkozón. Bár a ha-
zaiak birtokolták többet a labdát, a
villámgyors nagymegyeri ellentáma-
dásoknak nem tudtak ellenállni. Ha a
vendégek minden mérkőzésen tud-
nák tartani ezt a kiváló taktikai fe-
gyelmet, néhány ponttal bizonyára
több lenne a számlájukon. 

Vága – ímely 2:1 (1:0), Oršolík
Két játékosukat is kiállították az

ímelyieknek, mégis több, mint
egyenrangú ellenfeleknek bizonyul-
tak. Egyenlítés után óriási erővel tá-
madták a hazai kaput, miközben te-
mérdek helyzetet kihagytak. A 92.
percben, egy gyors hazai ellentáma-
dás végén aztán kapitulálni kény-
szerültek, ami nagy bosszúságot
okozott a csapatnak, vezetőknek és
szurkolóknak egyaránt. 

Gúta – Újlót 2:1 (2:0), Kürti A.,
Jancsó

Régen nem látott első félidőt pro-
dukáltak a gútaiak, és a sok kiha-
gyott helyzet mellett is megnyugta-

tónak látszó előnyre tettek szert. A
második félidőben néhány cserét
voltak kénytelenek végrehajtani sé-
rülések okán, amit a vendégek kezd-
tek kihasználni, és átvették a játék
irányítását. Igaz, a mérkőzés ezen
szakaszában voltak hazai helyzetek
is, de nem sok hiányzott ahhoz, hogy
a vendégek mosolyogva távozzanak.
A remek hazai védelem azonban ezt
kategorikusan elutasította.

További eredmények: ČFK – Šu-
rany 2:1, Vrakúň – Močenok 2:0,
DAC „B” – Štúrovo 1:1, ViOn „B” – N.
Život 1:1, H. Vrbica – Želiezovce 1:2. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT

Naszvad – Garamkálna 1:0 (0:0),
Konc

A 20. percben Molnár A. büntetőt
vétett, és ez kishíján megbosszulta
magát. A hazaiak végigtámadták a
mérkőzést, mégis izgulniuk kellett az
eredményért. A 88.percben jött a
megváltás, Molnár A. beadását Konc
fejelte a vendégek kapujába…

ógyalla – Tardoskedd 3:2 (1:1),
Tóth, Cingel, Pajtinka

Nagyszerű mérkőzést látott az
ógyallai közönség. Volt azon min-

den, ami két élcsapattól joggal el-
várható. Szép gólok, remek kapus-
teljesítmények, ordító helyzetek
mindkét oldalon. Pajtinka győztes
gólja a találkozó 80. percében, aztán
az egekbe emelte a hazai szurkoló-
tábort.   

d. Ohaj – Csallóközaranyos 2:0
(1:0)

Nagyon korrekt, barátságos kör-
nyezetben zajlott az egyébként jó
színvonalú találkozó. A hazaiak egy
árnyalattal jobban megküzdöttek
megérdemeltnek mondható győzel-
mükért. 

Zsitvabesenyő – Marcelháza 3:2
(2:0), Gumbér B., Németh

Bár mezőnyben nem játszottak
rosszul a vendégek, a hazaiak által
végrehajtott pontrúgásoknál még-
sem voltak eléggé következetesek,
így kénytelenek voltak fejet hajtani
ellenfelük előtt. 

Komjatice – Szentpéter 7:0 (4:0)
Bosszantó, amit a szentpéteriek

produkálnak egyes mérkőzéseken.
A 30. percig egyenrangú ellenfelei
voltak a hazaiaknak, aztán, mintegy
varázsszóra, elfelejtettek focizni. Pe-
dig egy nagyon gyenge ellenféllel áll-
tak szemben…

További eredmények: Tlmače –
Podhájska 3:1, Šahy – Čaka 0:2, Bá-
nov – Kozárovce 2:1. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 

Vágfarkasd – Ekecs/Apácasza-
kállas 5:0 (2:0)

Az első félidőben még csak úgy-
ahogy állták a sarat a vendégek, de
a második félidőre elfogyott minden
erejük, és a hazaiak kezdhettek pa-
rádézni.

TERÜLETI BAjNOKSÁG

Hetény – dunamocs 3:2 (0:1),
Roháč, Zsikai, Andruskó – Šulák, La-
jos T.

A hazaiak aránylag gyengén ját-
szottak, ami viszont nem mondható
el a vendégekről. A küzdelmes talál-
kozó 85. percében másodszor
egyenlítettek a hazaiak, majd három
perc múlva belőtték győztes gólju-
kat. Most a szerencsésebb csapat
szerezte meg a három bajnoki pon-
tot. Persze, ehhez volt némi köze
Halász Sz. játékvezetőnek is…

Madar – Pat 2:0 (1:0), ifj. Varga
R., Keszegh

A vendégek mindössze egyszer
találták el a hazai kaput, ami arra
enged következtetni, hogy az ilyen
arányú vereség akár hízelgő is lehet
számukra.

Šrobárová – dulovce 2:0 (1:0),
Babiš J., Gažo J.

Kiegyenlített erők küzdelmét hozta
a találkozó, de a második hazai ta-
lálat után eléggé ellaposodott a já-
ték, sőt mondhatni, unalmassá vált a
nézők szempontjából.

Izsa – Ekel 0:0
A végig nagyszerűen küzdő hazai

csapat, akár győzelmet is ünnepel-
hetett volna a listavezető felett, de a
találkozó 65. percében, egy jogosan
megítélt büntetőt a remek vendég
kapus hárított. 

Perbete – Bátorkeszi 0:0
Mindkét csapat a védekezést he-

lyezte előnybe, és bár a hazaiak töb-
bet birtokolták a labdát, igazi gól-
helyzetek nem születtek. A döntetlen
eredmény igazságos. 

Búcs – FK Activ 3:1 (1:0), Ko-
vács 2, Bruszi – Keller 

Egyértelmű volt a hazai fölény, de

Fura körülmények közt remiztek a komáromiak Tótmegyeren, ahol bí-
rói beavatkozás következtében veszítettek el két bajnoki pontot. A

IV. ligában az ímelyiek nagyon közel álltak egy jó eredményhez, de a
rájátszásban minden reményük szertefoszlott. Tovább szenvednek a
marcelháziak az V. ligában, hogy a szentpéteriekről már ne is beszél-
jünk. A Területi Bajnokságban az izsaiak először gátolták meg az őszi
idény folyamán az ekelieket abban, hogy győztesként hagyják el a pá-
lyát. A dunamocsiak becsülettel küzdöttek Hetényen, de ez sem volt
elég a jobb eredményhez, a lakszakállasiak viszont éppen Tanyon
„kapták el a fonalat”, pedig már régebben is érett számukra egy ked-
vezőbb eredmény. A második osztályban javulnak a csicsóiak, a szim-
patikus megyercsieket pedig csak a Nemesócsa tudta megállítani
szárnyalásukban.  

ennek ellenére, egy egyenlí-
tésre még futotta a komáro-
miak erejéből. Utána már
csak idő kérdése volt, mikor
következnek a „búcsi mes-
terlövészek” találatai. 

Gúta „B” – Keszegfalva
2:0 (1:0), Németh Kr. 2

A hazaiak hamar vezetés-
hez jutottak, de ez még iga-
zából nem küldte padlóra a
vendégeket. Sőt, a második
félidőben kitámadtak, amit a
szemfüles Németh Krisztián
büntetett második góljával.
Mivel a vendégek egyébként
is tartalékosan léptek pá-
lyára, a hazai győzelem jo-
gosságához nem férhet
semmilyen kétség. 

Tany – Lakszakállas 2:5
(0:2), Kósa, Halász G. – In-
czédi T. 3, Inczédi Sz., Si-
monics 

A vendégek ügyesen ki-
használták a hazaiak vala-
mennyi hibáját, és már 3:0
arányban vezettek. A tanyiak
még ugyan felkapaszkodtak
3:2-ig, de aztán újra a ven-
dégek lőtték a gólokat. Pe-
dig, a játékvezető kétszeri
sárgalapos „dumálásért” ki-
állította a vendég Inczédi
Szilvesztert... 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 
II. OSZTÁLy 

Megyercs – Nemesócsa
0:5 (0:4), Czirok és Csizma-
dia 2-2, Viczena

Nagysziget – Vágfü-
zes/Kava 5:0 (1:0), Dani (11
m), Rohoška, Molnár Á.,
Borka, Szalai (11 m)

Csicsó – őrsújfalu 3:2
(0:1), Gál, Dudás, Nagy Z. –
Kovács, Lőrincz 

Nagykeszi – Ifjúságfalva
9:1 (4:0), Molnár 3, Szűcs
és Farkas 2-2, Erdős, Líška
(11 m) - Tóth

dunaradvány – Martos
7:1 (0:0), Pivoda M. 5, Go-
mola, Trenka - Csongrád

Bogyarét – Marcelháza
„B” 0:3 (0:1), Kovács, Bilkó,
Takács 

Bogya/Gellér – szabad-
napos volt.

Nagymegyeri gólöröm (Udvard - Nagymegyer 2:4) Fotó: Kender Gyula

Abajnoki nyitányon elszenvedett
pozsonyi vereség után, kezdenek

magukra találni a komáromi piros-
fehérek. Nyitrabánya és Igló legyő-
zése után, az esélyesebbnek kikiál-
tott nyitraiak is vereséggel távoztak
Komáromból. Ezt a győzelmi soroza-
tukat még tovább bővíthetik, hiszen
ezen a hétvégén Svit csapatát, majd
egy héttel később a pozsonyi Intert
fogadják saját csarnokukban. A nyit-
raiak elleni találkozó már hagyomá-
nyosan nagy csatát hozott, és bár a
hazaiak már 19 pontos előnnyel is
vezettek, a végén szoros eredmény
született. 

A vendégek kétszer örülhettek vezeté-
süknek, még a találkozó elején, de aztán
beindult a komáromi „gőzhenger”, ame-
lyet csak a második félidőben sikerült a
nyitraiaknak lelassítaniuk. Az első félidő-
ben szinte végig 10-15 pontos előnnyel
kosaraztak a hazaiak, sőt, a 16. percben
már 19 pontos különbséggel is vezettek.
A második félidőben aztán… 

„Nem, semmiképpen nem játszottunk
rosszabbul, mint az első játékrészben,
de biztos vezetésünk tudatában, nem ép-
pen szerencsés cseréket hajtottunk
végre. Volt időszak, amikor az osztoga-
tónk Lowe, kénytelen volt a kispadon ülni,
hiszen nagyon fenyegette őt a kiponto-
zódás veszélye. Legjobb játékosunk
ezen a találkozón, Robinson már kipon-
tozódott, és egy újabb veszteséget már
csak nehezen tudtunk volna elviselni.
Számomra érthetetlen a játékvezetők
működése az utolsó negyedben, amikor
a nyitraiak durván, alattomosan játszot-
tak, de a büntetések elmaradtak. A bün-
tetődobások aránya is nagyon érdekes,
hiszen átlagosan a csapatok között 5-6
büntetődobás különbség szokott lenni,
most ez az arány 22:38 volt. Mindezek el-
lenére, a mintegy 750 főnyi közönség jól
szórakozott, és a vendégek magassági
fölényének ellenére, megérdemelten
nyertük a találkozót” – mondta el la-
punknak Paulík József, az MBK Rieker
sportigazgatója. 

MBK RIEKER – NyITRA 95:91
(26:20, 26:18, 19:22, 24:31)

Pontszerzők: Robinson 17, Šoška 15,
Lowe 14, Bílik 13, Thompson 11, Du-
bovský 10, Kratochvíl és Kozlík 6-6, Sto-
janov 3 – Cadot 26, Tomek és Kovačevič
20-20.

A bajnokság 6. fordulójában ismét
hazai csarnokban játszanak a komá-
romi piros-fehérek, szombaton, 18
órai kezdettel. Ellenfelük a tátraaljai
Svit csapata lesz.

A tabella állása:
1. Inter 5 4 1 423:394 9
2. Nitra 5 3 2 430:407 8
3. Levice 4 3 1 348:300 7
4. MBK Rieker 4 3 1 354:352 7
5. Svit 6 1 5 427:521 7
6. B. Bystrica 4 2 2 365:352 6
7. Handlová 4 2 2 311:302 6
8. S. N. Ves 4 1 3 318:317 5
9. Prievidza 4 1 3 292:323 5

Fotó: Molnár Mónika

NőK I. LIGA
Csallóközaranyos – Bánovce n/B.

25:18 (15:10)
Magabiztos győzelmet arattak a csal-

lóköziek, szinte végig 4-5 góllal vezettek,
sőt, a 24. percben már nyolcgólos volt
az előnyük (23:15). Egy pillanatig tehát
nem fért kétség megérdemelt győzel-
mükhöz. 

Hazai góldobók: Turza 8, Rísová és
Kasznár 5-5, Dohnanec 3, Szabó és
Švec-Somogyi 2-2.  

Mocsonok – Naszvad/ímely 20:33
(11:16) 

„Végre, minden úgy jött össze, ahogy
annak lennie kell. Jók voltunk védelem-
ben és támadásban egyaránt, de hely-
zetkihasználás dolgában sem panasz-
kodhatom, egyszóval elégedett vagyok a
lányok teljesítményével” – összegezte

lapunknak észrevételeit Miškovič
György, a naszvadi/ímelyi csapat ed-
zője. 

Vendég góldobók: Haris E. és Kluč-
ková 9-9, Šulanová 3, Oláh 5, Haris S.,
Szabó és Molnár B. 2-2, Erdei 1.  

Az előző fordulóból:
Naszvad /ímely – Csallóközaranyos

17:17 (8:9)
A zsúfolásig megtelt Vlahy Jenő

Sportközpontban remek mérkőzést lá-
tott a közönség, egy olyan igazi ranga-
dót. Egy perccel a találkozó vége előtt
még a vendégek vezettek, de Vass lö-
vése az utolsó másodpercekben utat ta-
lált a vendégek kapujába.  

Góldobók: Bízik 7, Haris E. 4, Kľuč-
ková 3, Molnár B., Oláh és Vass  – Turza
és Kasznár 6-6, Rísová 3, Šebeňová,
Švec-Somogyi 1-1. -dm- 

Kézilabda

Röplabda

Kosárlabda

Harmadik győzelem zsinórban

FÉRFIAK I. LIGA

Volley Team Pozsony – VK
Spartak Komárom 2:3 (22,
20, -22, -14, -12)

Volley team Pozsony  – VK
Spartak Komárom 3:1 (22,
14, -23, 15) 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Diáksport Úszás

Hétvégi focimenü

Az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére, a komáromi Kárpátia -
sport Polgári Társulás karöltve a szentpéteri Kossányi József Alap-

iskolával és óvodával, valamint a komáromi Selye János Gimnáziummal,
nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti diákbajnokság felvidéki fordulóját sakkban és asztaliteniszben.
Az ünnepi megnyitón, amelyet a Selye János Gimnáziumban tartottak,
megjelent többek közt Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, vala-
mint Krausz József, alapítványi alelnök, de ott voltak a rendező oktatási
intézmények igazgatói, valamint Pallag György, a Kárpátiasport Polgári
Társulás elnöke is.  

A sakkversenyeket és a középiskolák asztalitenisz versenyét Komáromban,
míg az alapiskolák asztalitenisz versenyét Szentpéteren rendezték meg. 

Eredmények:
Sakk – Alapiskolás fiúk:
1. Kántor Gergő – Munka utcai MTA Komárom
2. Molnár Viktor – Határőr utcai AI Komárom
3. Viczencz Péter – Jókai Mór AI Komárom 
4. Molnár Ernő – Kóczán Mór AI Csilizradvány 
5. Gyurenka Ádám – Selye János Gimnázium Komárom
6. Rancsó Márk – MTA Perbete 
Sakk – Alapiskolás lányok:
1. Hervai Sandra – Szenczi Molnár Albert AI Szenc
2. Pinke Andrea – Selye János Gimnázium Komárom
3. Baranovics Nikoletta – MTA Nyárasd 
4. Tóth Eszter – József Attila AI Vásárút 
5. Gyurkovics Noémi – MTA Diósförgepatony 
6. Bukovsky Orsolya – Kossányi József AI és Óvoda Szentpéter 
Sakk – Középiskolás fiúk: 
1. Balogh Péter – Selye János Gimnázium Komárom 
2. Vörös Gellért – Selye János Gimnázium Komárom 
3. Takács László – Magángimnázium Dunaszerdahely 
4. Zsitva Norbert – Selye János Gimnázium Komárom 
5. Halász Ádám – Szenczi Molnár Albert AI Szenc
6. Zauko Tibor – Gépipari Szakközépiskola Komárom 
Sakk – Középiskolás lányok: 
1. Kolodits Renáta – Szenczi Molnár Albert AI Szenc
2. Tomovics Evelin – Szenczi Molnár Albert AI Szenc
3. Kráľ Klaudia – Selye János Gimnázium Komárom 
4. Bögi Júlia – Magángimnázium Dunaszerdahely   
5. Dolník Judit – Selye János Gimnázium Komárom 
Asztalitenisz – Középiskolás lányok: 
1. Anda Tamara – Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 
2. Szelid dóra – Selye János Gimnázium Komárom 
3. Kása Viktória – Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 
Asztalitenisz – Középiskolás fiúk: 
1. Piatrik László – Czeglédi Péter Református Gimnázium Léva 
2. Jóba dominik – Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 
3. Lehotka Péter – Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 
Asztalitenisz – Alapiskolás lányok:
1. Görföl Viktória – Mészáros dávid AI Nagymácséd 
2. Farkas Alexandra – Mészáros dávid AI Nagymácséd
3. Kovács Viktória – MTA Kürt 
Asztalitenisz – Alapiskolás fiúk: 
1. Pintér Patrik – Mészáros dávid AI Nagymácséd 
2. Kürthy Gyula – Pongrácz ágoston AI Negyed 
3. Molnár Viktor – Ady Endre AI Párkány 
Valamennyi kategória első két helyezettje továbbjutott a Kőszegen meg-

rendezésre kerülő magyarországi döntőbe, amelyet 2012. november 17-18-
án rendeznek meg. 

Az érsekújvári uszodában 18. alkalommal rendezték meg a delfin
Kupa nemzetközi úszóversenyt, amelyen három ország (Ma-

gyarország, Szerbia és Szlovákia) 24 klubja képviseltette magát. A
komáromi delta Úszóklub négy tehetséges versenyzője állt rajt-
kőre ezen a versenyen, és már szinte hagyományosan, a tízéves 
Bielik Kevin aratta le a legtöbb babért. Igaz, most Kardhordó Richárd
is rendesen kitett magáért, hiszen négyszer állhatott fel a dobogóra,
miközben két számban diszkvalifikálták elhamarkodott rajt okán.

Eredmények:
Bielik Kevin (2002)
100 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 1:12,76
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 31,55 
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 36,46 
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:30,05
200 m vegyes: 2. hely, ideje 2:54,31
100 m vegyes: 2. hely, ideje 1:21,65 
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 40,69  
Kardhordó Richárd (2003) 
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 36,68 
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 47,45  
100 m mellúszás: diszkvalifikálva 
50 m hátúszás: 3. hely, ideje 45,67
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 46,93
100 m gyorsúszás: diszkvalifikálva  
Knihár Michal (2003)
50 m gyorsúszás: 7. hely, ideje 38,71
50 m pillangóúszás: 4. hely, ideje 50,45
100 m mellúszás: 3. hely, ideje 1:50,86 
50 m hátúszás: 6. hely, ideje 46,83 
50 m mellúszás: diszkvalifikálva 
100 m gyorsúszás: 3. hely, ideje 1:33,75 
dikácz Bence (2004)
50 m gyorsúszás: 7. hely, ideje 41,80 
50 m mellúszás: 4. hely, ideje 51,47

Remek asztalitenisz és
sakkversenyek

Hét aranyérem a Delfin Kupán

FELNőTTEK
2012. november 3. (szombat) 13.30 órakor: KFC – Lednické Rovne

(Régióbajnokság), Nagymegyer – Vága (IV. liga), Marcelháza – Nasz-
vad (V. liga – Keleti csoport), Ifjúságfalva – Dunaradvány (Területi Baj-
nokság II. osztály) 2012. november 4. (vasárnap) 10 órakor: FK Activ –
Gúta „B” (Területi Bajnokság) 13.30 órakor: ímely – Nyékvárkony (IV.
liga), Csallóközaranyos – Komjatice (V. liga – Keleti csoport), Laksza-
kállas – Hetény, Keszegfalva – Tany, Bátorkeszi – Búcs, Ekel – Perbete,
Dulovce – Izsa, Pat – Šrobárová, Dunamocs – Madar (Területi Bajnokság),
Bogya/Gellér – Megyercs, Martos – Bogyarét, Őrsújfalu – Nagykeszi, Vág-
füzes/Kava – Csicsó, Nemesócsa – Nagysziget, Marcelháza „B” – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).  

Ligásaink idegenben: Mocsonok – Gúta (IV. liga), Podhájska – Szent-
péter, Kozárovce – Ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Csallóközkürt –
Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport).


