
5. novembra 2012. november 5. 
• Ročník IX. évfolyam

0,50 €

Lakszakállas

A LEGTÖBB 
MAGYAR NYELVŰ 

TV MŰSORT 
KÍNÁLJUK!

freeSAT szerelés teljes körű ügyintézéssel

 

                           

A jó dolgok az égből jönnek.

 
 

 

 

                           

 
 

 

 

                           

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

onrámo, Ká 5nteL
SIVERSOEMM

 
 

 

 

                           

Delta hetilap www.deltakn.sk 45

Segítsünk Komárom
hajléktalanjainak!

Részletek a 3. oldalon

Interjú 
Labancz Rolanddal:
„Mindenki várakozás-
sal tekint az előttünk
álló időszakra“

Részletek az 5. oldalon

Komárom

Súlyos közlekedési baleset történt október 29-én Lakszakál-
lasnál, a Komárom és Nagymegyer közötti főúton.

Eddig ismeretlen okok miatt a 32 éves hölgy az egyenes úton, min-
den valószínűség szerint megcsúszott és áttért az út másik felére,
ahol egy fának ütközött. A pozsonyi nő hat hónapos terhesen vezette
a személygépkocsiját, valamint kétéves fia is vele utazott. A terhes
nőt mentőhelikopterrel szállították az érsekújvári kórházba, míg gyer-
mekét Dunaszerdahelyen ápolták, aki kisebb sérüléseket szenvedett. 

Božena Bruchterová, a Nyitrai Kerületi Rendőrparancsnokság szó-
vivője lapunknak elmondta, hogy a baleset körülményeit szakértők
bevonásával vizsgálják. ssy

Terhes nő szenvedett balesetet

Ünnepélyes keretek közt a múlt hét keddjén átadták a nyilvá-
nosságnak a felújított Kossuth teret. A tér felújítási folyamatát
még Bastrnák Tibor, volt polgármester indította el 2009-ben. A
beruházás célja a központi tér revitalizációja volt különös hang-
súlyt fektetve arra, hogy a tér az esztétikum mellett a lakosság
logisztikai, pihenési és kulturális elvárásait is kielégítse.

Részletek a 2-3. oldalon

Akorai tél beálltának első áldozata régiónkban
egy komáromi 46 éves hajléktalan férfi lett, akit

kedd reggel találtak meg a Jókai Színház közelé-
ben. A hideg időjárásnak leggyakrabban az ott-
hontalanok esnek áldozatául, és többnyire ittas ál-
lapotuk miatt éri őket a halál. A férfinak volt beje-
lentett lakhelye, azonban a komáromi városi rend-
őrök szerint már huzamosabb ideje az utcán élt.
Hetilapunk is gyűjtést szervez a hajléktalanok szá-
mára, ruhaneműkre, takarókra és egyéb hasznos
holmikra lenne szükségük, ezért is kérjük ismétel-
ten, segítsünk a hajléktalanokon! -ga-

Meghalt egy hajléktalan
A municipalia.sk weboldalon ne-

gyedévente, szakemberek segítsé-
gével értékelik ki a legjobb és leg-
rosszabb önkormányzati intézke-
déseket. A nyáron egy nagyszom-
bati projekt győzött, a legrosz-
szabbnak viszont a komáromi
közbeszerzések bizonyultak. A ne-
gatív értékelésre a Komáromi Vá-
rosi Hivatal szóvivője is reagált he-
tilapunknak.

Folytatás a 2-3. oldalon

Komárom az utolsó 
helyen végzett
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Szóval - képpel

Sajnos manapság nagyon sokszor tapasztalható az,
hogy embertársainkat az önös érdekeink miatt sem-

mibe vesszük. Ezzel találkozhatnak nap mint nap egy
eddig nyugodt utca lakói, akiknek naponta kell meg-
küzdeniük azért, hogy utcájukból ki tudjanak hajtani.

A komáromi Beöthy utca elején pár évvel ezelőtt felépült
egy modern rehabilitációs központ, azonban a tulajdonos az-
zal nem számolt, hogy ebbe a központba a betegek leg-
gyakrabban személygépkocsival vagy mentőautóval fognak
érkezni és a parkoló kiépítéséről megfeledkezett. Félreértés
ne essék, nem az oda járó betegekkel van a probléma, mert
ők oda állnak meg, ahol éppen találnak egy szabad helyet.

Itt az a gond, hogy az utcában és a környéken lakók életét
nehezítik meg azzal, hogy a zsákutca kijáratát teljesen el-
állják és nincsenek tekintettel arra, hogy itt mások is élnek.
Tehát ha kicsit jobban odafigyelnénk környezetünkre és em-
bertársainkra, akkor megkönnyíthetnénk az egymás mellett
élést, ebben az amúgy sem könnyű világban.

ssy

Komárom városában jelenleg 100-110 hajléktalan él,
akik az utcán várják a kegyetlen tél közeledtét és

nincs hol lakniuk, nincs aki befogadja őket a fagyos éj-
szakákra.  Közülük csak 25 felnőtt és 3 kiskorú tartóz-
kodik állandóan a komáromi hajléktalan menhelyen.

A városban szoktunk gyakran
látni hajléktalanokat, akik koszos,
tépett és rongyos ruhában egy tás-
kányi „vagyonukkal” járják a város
utcáit. Sokszor elgondolkodtató,
hogyan történhet ez meg, hogy
egy ember ilyen sorsra jusson. Ön-
hibájából? Mások hibájából? Ezen
való tanakodással nem segítünk
rajtuk, csak úgy, ha összefogunk.

Ezért pár jószándékú ember
(Kollár Zoltán, Varga Tamás) elha-
tározta, hogy gyűjtést szervez ne-
kik. „Biztos vagyok benne, hogy
mindenki talál otthon felnőtt szá-
mára olyan (főleg férfi) ruhane-
műt,(sapka, nadrág, kabát, puló-
ver, cipő, csizma), amit kinőtt, kiment a divatból…szóval
már nem hord és nincs rá szüksége“ - mondta el lapunknak
az egyik szervező. Továbbá a Városi Hivatal illetékesei sze-
rint nagy szükség lenne még pokrócokra, takarókra, ágyne-
műhuzatokra, vízforralókra és egyéb hasznos holmikra.
Ezért ne dobja ki, hanem ha teheti, juttassa el a következő
helyek egyikére:
- Bala élelmiszerbolt (K. Kacz utca, Singellő)
- Bauring élelmiszerbolt (Építők utcája, II. lakótelep)
- Menház (Eötvös utca)
- DELTA hetilap szerkesztősége (Ferencesek utcája 22)
- Városi rendőrség székhelye (VMK és az egyetem között)

SEGíTSÜNK EGyÜTT!

Segítsünk Komárom
hajléktalanjainak!

Folytatás az 1. oldalról
„A projekt 1 623 362,33

euró összköltségéből 1 542
193,60 eurót fogadtak el az
illetékes szervek jogos költ-
ségként. Ebből az összeg-

ből 85%-ot állt a Európai
Unió, 10%-ot az Európai
Régiófejlesztési Alap, a ma-
radék 5%-ot pedig Komá-
rom Város állta saját költ-
ségvetéséből. A tér revitali-

zációs terve a pozsonyi Qd
Kft. műve, személyesen
Martin Bánhegyi építész-
mérnöké. A terv kivetelezé-
sének jogát a versenypályá-
zat eredménye alapján a
pozsonyi székhelyű Euro-
building Rt. nyerte el. A kivi-
telezési munkálatok 2011
elején kezdődtek meg, a ta-
vaszi és a nyári hónapok
azonban nagyrészt ásatási
munkákkal teltek, ami nagy-
ban hozzájárult a kivitelezés
időbeli csúszásához, az át-
adás időpontja többszöri
módosításához. 

Mivel a projektet uniós
pénzből finanszírozták,
ezért a tér kapcsán az át-
adást követő öt évig semmi-
lyen beavatkozás nem en-
gedélyezett, és szintén öt
évig parkolódíj sem szed-
hető. A felújított tér termé-

1 m1 m

szetesen nemcsak parkoló-
ként szolgál majd, de egy-
fajta pihenőövezetként, vízi
attrakcióval, kültéri padok-
kal, kivilágított ösvényekkel,
játékokkal a gyermekek szá-
mára és parkosított, a nyári
melegben idővel kellemes
hűst adó lugasokkal. A mo-

A város lakosai birtokukba vehették a felújított teret

dern parkként szolgáló köz-
ponti rész két oldalán parko-
lóterület várja az autósokat
87, illetve 70 parkolóhellyel,
ebből 7 hely a fogyatékkal élő
gépjárművezetők számára
van fenntartva” - mondta el
lapunknak Králik Róbert, a
Városi Hivatal szóvivője. szt

Fotó: -ga-

A város lakosai birtokukba vehették a felújított teret

Komárom az utolsó helyen végzett
A rendszeresen összegzett jelentés kivá-

lasztja a legjobbnak és legrosszabbnak bi-
zonyuló intézkedéseket, és szakértői utasí-
tások alapján pontozza azokat. A júliustól
szeptemberig terjedő negyedévben a leg-
jobb döntést a nagyszombati önkormány-
zat hozta meg, mikor üzembe helyeztek egy
olyan részleget, mely szemetet éget és al-
ternatív üzemanyagot állít elő. Rozsnyó egy
szép gesztussal került a listára: a város
megjelenteti weboldalán azon személyek
nevét, akik tevékenységükkel öregbítik a vá-
ros hírnevét. Harmadikként végzett az a
besztercebányai kezdeményezés, mely az
állástalanokon próbál segíteni.

A komáromi közbeszerzések témáját a
legnegatívabban ítélték meg az értékelés
során. A város tisztán tartására kiírt pályá-
zat ügyében ugyanis éves késéssel, negy-
ven százalékkal drágábban, egyetlen aján-
lat alapján hirdettek győztest a képviselő-
testületben. A pályázatot eredetileg 2010 fo-
lyamán írták ki, a következő év februárjában
megszüntették, tavaly májusban azonban
ismét kiírásra került. A győztes helyi cég
2,35 millió euróért valósítja meg a kiírtakat,
az eredetileg tervezett 1,68 millió euró he-
lyett.

A weboldal felhívja a figyelmet arra, hogy
nem ez az egyetlen, hosszú ideje húzódó
közbeszerzés: egy és háromnegyed éve
nem sikerült dönteni a szemétszállítás ügyé-
ben, miközben háromszor is megszüntet-
ték az eljárást, valamint a téli karbantartást
is 508 ezer euróért végzik el az eredetileg
rászánt 355 ezer euró helyett - ebben az
ügyben kétszer is leállították a közbeszer-
zést. „A győzteseket összeköti, hogy egyet-
len pályázóként maradtak versenyben,
ugyanazon a címen székelnek, és egyik vál-
lalkozásnak sincs saját weboldala" - hívják
rá fel a figyelmet az értékelésben.

A kapcsolódó kommentárokban meg-
jegyzik, az értékelők amiatt aggódnak, hogy
a túlárazott pályázatok hosszú távon ne-

hogy aláássák a város gazdálkodását. Ró-
bert Kičina, a Szlovákiai Vállalkozók Szö-
vetségének igazgatója elmondta, az a pá-
lyázat, amelybe egyetlen érdeklődő kap-
csolódik be, nem számít versenynek, s pro-
fesszionalizálni kéne a közbeszerzéseket, a
kiírási kritériumokat.

Hetilapunk megkereste a Komáromi Vá-
rosi Hivatalt, ezzel teret biztosítva, hogy re-
agáljanak az elvégzett ellenőrzés eredmé-
nyére. 

A Komáromi Városi Hivatal Kommunális
Osztályának vezetője, Patus Sándor az
alábbiakban felvázolja az objektív tényeken
és az egzakt adatokon alapuló magyaráza-
tát a www.municipalia.sk oldalon megjelent
elemzéssel kapcsolatban.

A Komárom Város által lebonyolított, a
cikkben említett közbeszerzések menete a
következő volt:
 A versenypályázatok feltételezett értéke

a 2006-os árak alapján lett megállapítva
1,68 millió € összegben a közterületek tisz-
títására vonatkozólag és 355 ezer euró ösz-
szegben a téli útkarbantartásra vonatkozó-
lag. A megállapított összegek nagysága
alapján a közbeszerzések nemcsak hazai,
de nemzetközi pályázat szintjén is meg let-
tek hirdetve.
 A közterületek tisztítására kiírt közbe-

szerzés keretén belül 9 érdeklődő vette át a
pályázati feltételeket tartalmazó anyagot,
hárman adtak le árajánlatot. A későbbi nyer-
tes 2.378.050,00 €-s árajánlatot tett, a má-
sik két pályázó 2.837.531,43 € ill. 2.911.316,5
€ árral pályázott. E két pályázó, mivel nem
teljesítette a versenytárgyalási folyamat fel-
tételeit, a közbeszerzési törvény értelmé-
ben ki lett zárva a további folyamatból. Jog-
orvoslattal a versenytárgyalási hivatalnál
nem éltek. A későbbi nyertes az elektronikus
aukcióban (amit akkor is le kell folytatni, ha
csak egy pályázó jut át a rostán) a saját
árát még 1%-kal csökkentette, 2.354.269,5

€-ra. Fontos megjegyezni, hogy a pályá-
zóknak nincs tudomása az elektronikus auk-
ció során arról, hogy hányan vesznek részt
az aukcióban.
 A téli útkarbantartásra kiírt közbeszerzés

keretén belül 7 érdeklődő vette át a pályázati
feltételeket tartalmazó anyagot, hárman ad-
tak le árajánlatot. A későbbi nyertes,
507.760,00 €-s árajánlatot tett, a másik két
pályázó 519.080,00 € ill. 601.574,77 € árral
pályázott. Mivel két pályázó ugyanaz volt,
amely a közterületek tisztítására is pályázott,
az azonos hiányosságok miatt a közbe-
szerzési törvény értelmében ebből a pályá-
zatból is ki lett zárva. A két pályázó ebben
az esetben sem fordult a versenyhivataloz
jogorvoslatért.

„A municipalia-jelentésben említett „jóval
drágább közbeszerzések“ megállapítás
kapcsán nem ártott volna közölni azt is,
hogy a drágulás mihez képest értendő,
ugyanis az vitathatatlan tény, hogy 2006
óta minden szolgáltatási és bemeneti tétel
nagy mértékben drágult. Nem szabad tehát
figyelmen kívül hagyni, hogy az eddigi árak
2006-ból származtak, a municipalia-jelen-
tés ezekhez az árakhoz viszonyítja a dra-
gulást és meglehetősen félreérthető mó-
don fogalmaz. Azóta eltelt hat év, dúl a gaz-
dasági válság, az üzemanyagárak pedig
50%-kal drágultak. Az említett közbeszer-
zések tárgya pedig kifejezetten olyan szol-
gáltatások összessége, ahol az üzem-
anyagköltség az egységár egyik legjelentő-
sebb hányada.

Ha az új árakat a mai „piaci“ árakkal vet-
jük össze, teljesen más fénybe kerülnek a
nyertes árak. Legmarkánsabb példa erre
Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom),
amely város közgazdásza szintén a muni-
cipalia-jelentés kidolgozói között szerepel.
Az említett város honlapján megtalálható,
hogy a város és az ottani köztisztasággal
kapcsolatos szolgáltatást nyújtó vállalat kö-
tött szerződés értelmében 6 m3 rakterű ut-

caseprő-gépjármű órabére 33,84 € (ÁFA
nélkül), ellenben a „drága“ komáromi köz-
beszerzés eredményeképp Komáromban
ugyanekkora méretű gépjármű óránként
27,52 €-ért fog utcát söpörni! Még markán-
sabb a különbség a 2 m3 rakterű utcaseprő-
gépjárművek esetében, ahol a garam-
szentkereszti órabér 32,03 €, Komáromban
viszont  csak 19,40 €!

Az új egységárak terén jobban állunk Lé-
vánál, Érsekújvárnál, Dunaszerdahelynél,
Kassánál, Zólyomnál, Puhónál és még le-
hetne sorolni sok-sok várost, amelyek hon-
lapján ez az információ elérhető.

Sajnos más megtévesztő, a Komáromot
rossz fényben feltüntetni kívánó megállapí-
tással is találkozhat az olvasó a municipa-
lia-jelenésben. Ide sorolható az a tény is,
hogy a két közbeszerzés nyertese „egyazon
komáromi címen székel“, illetve, hogy
„nincs saját internetes oldala“. Nincs
ugyanis olyan törvényi rendelkezés, amely
a közbeszerzőt arra kötelezné, hogy az
azonos címen székelő pályázóknak meg-
tiltsa a pályázást és kizárja az ilyen cégeket
a versenyből, ráadásul két különböző köz-
beszerzés kapcsán pályázott a két cég.
Ilyen alapon meghurcolhatóvá válna min-
den olyan vállalkozás, amely pl. egyazon
irodaházban székel vagy azonos ipari park-
ban vállalkozik. Az pedig már végképp nem
Komárom város bűne, hogy az egykori –
annak idején a város tulajdonában lévő -
Műszaki Szolgáltatások vállalat (Technické
služby) jogutód cégei maradtak ugyanazon
a helyen és címen, ahol korábban évtize-
dekig működtek.

Szintén érthetetlen kifogás a pályázók
nem létező internetes oldala, amit semmi-
lyen törvényi rendelkezés nem tesz kötele-
zővé, ebből kifolyólag kizáró ok sem lehet
ez a szempont egy közbeszerzési folya-
matban sem!“ – írta nyilatkozatában Králik
Róbert, a Komáromi Városi Hivatal szóvi-
vője. -b-

A hála nem politikai kategória
Apolitikai élet szereplői tudatában vannak annak,

hogy munkájukat nemcsak korrekt partnerek, ha-
nem gyakran ellendrukkerek között kell végezniük.
Gyakran bebizonyosodik, hogy nemcsak az elvégzett
munka számít, hanem néha a rosszakarók és rágalma-
zók által gerjesztett hangulatok diadalmaskodnak. Bár
ezzel a ténnyel minden politikusnak meg kell békélnie,
a komáromi II. lakótelepen tapasztaltak miatt jómagam
is hasonló összefüggésekben idéztem fel az elmúlt év-
tized egyes momentumait.

Miről is van szó pontosan? Emlékezhetünk rá, hogy ami-
kor 1993-ban polgármester lettem Komáromban, akkor a II.
lakótelep romokban állt. Értem ez alatt nemcsak a házak ál-
lagát, hanem a közbiztonság helyzetét, az összeférhetetlen
lakosok sokaságát, viselkedését. Emiatt az itteni lakások
ára a minimumra csökkent, a lakótelep egy halott város-
részre emlékeztetett. Sokat gondolkoztam a megoldás ke-
resésén, és a helyszínen is sokszor voltam kint körülnézni –
keresve a megoldást: mit lehet itt tenni? Tény, ami tény:
2010-re a képviselő-testület segítségével sikerült kiküszö-
bölni a problémákat és a II. lakótelepről nemcsak kiköltöz-
tettük az összeférhetetleneket, hanem azt is elértük, hogy
olyanok oda ne is térhessenek vissza. Sikerült biztosítani a
városi rendőrség állandó jelenlétét, új parkolókat, játszóte-
reket építettünk, sportpályát és új lakásokat is átadtunk, uta-
kat újítottunk fel, valamint parkot is! Így a nyolc év végére egy
kedves, lakható városrész kerekedett ki a II. lakótelepből –
egy hely, ahol az emberek este is ki mertek menni az utcára,
ahol megszűntek az atrocitások, ahol a lakások értéke újra
emelkedni kezdett. A város már majdnem visszakapta azt az
értéket, amit egykor ez a terület jelentett számára. 

Mi történt azóta? Most már más ember ül Komárom pol-
gármesteri székében, és azt tapasztaljuk, hogy az általunk
létrehozott értékek folyamatosan mennek tönkre és épülnek
le… A közbiztonság siralmas helyzete miatt az emberek sö-
tétedés után már nem mernek kimenni az utcára – a helyzet
a 90-es évek végét idézi. 

Meggyőződésem, hogy a II. lakótelep többet, jobbat ér-
demel. Óhatatlan kérdésként persze felmerül: vajon hogyan
vélekednek az itt élők az utóbbi két év történéseiről? 

Ez az igaz történet tanmese is lehetne, hiszen félreértés ne
essék, nem rólam, hanem Komárom lakosairól szól, tanuljunk
belőle, életünk javítása érdekében! Bastrnák Tibor

Egy egészségbiztosító
lesz Szlovákiában
Jóváhagyta az egy egészségbiztosítós modell beveze-

tését a kormány. A döntés alapján Szlovákiában 2014-
ben megszűnik az 1993-ban bevezetett több biztosítós
egészségbiztosítási rendszer, és azt az egy - állami kéz-
ben lévő - egészségbiztosítós modell váltja fel.

A szlovák egészségbiztosítási rendszer átalakítását felvázoló
projekt a transzformációs folyamat három lehetőségét vázolja
fel. A lehetséges menetrendek közül az egyik a Szlovákiában
működő két magán egészségbiztosító ügyféli törzsállománya-
inak állami felügyelet alá vételével számol. A másik lehetőség
a magánbiztosítók részvényeinek felvásárlását feltételezi, a
harmadik verzió pedig a magánbiztosítók állami kisajátítását
vetíti előre.

Az egy egészségbiztosítós modell bevezetését Robert Fico
kabinetje azzal indokolja, hogy a több-biztosítós modell beve-
zetése óta folyamatosan csökkent az egészségügybe áramló
anyagi források kihasználásának hatékonysága. Az intézkedést
- a tervezet nyáron történt bemutatása óta - többször is bírálta
az egészségbiztosítói szakma, amely ezt az egészségügy
problémáit nem orvosló, egyértelműen politikai döntésnek tartja.

A meghozott végső döntést megelőzően, a szlovák parla-
menti ellenzék három pártja közösen jelentette be: amennyi-
ben a kabinet jóváhagyja a tervezetet, az alkotmánybírósághoz
fordulnak, mivel szerintük ennek megvalósítása kiiktatja a kon-
kurenciaharcot, és így hátrányos helyzetbe juttatja az egész-
ségügyi szolgáltatásokat igénybevevőket. (mti)
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Ifjúságfalván forró
volt a hangulat
Atehetségkutató ver-

seny harmadik fordu-
lóját rendezték meg az el-
múlt hétvégén. Figyelmes
szervezés, kitűnő hango-
sítás, és színvonalas pro-
dukciók jellemezték az if-
júságfalvai TAT találkozót.
A rendezvényt a TAT csi-
nos bemondó hölgye,
Szabó Bianka konferálta.
Kovács Sandra főszer-
vező és Ing. Gönczöl Gab-
riella polgármesternő kö-
szöntő szavai után elin-
dult a várva várt verseny. 

A „stand-up“ bemondók ka-
tegóriájában Hornyák Erika,
pati bemondólány hozta a
magabiztos egyéniségét. A
kolozsnémai Czita Nikolas
sajátos lezser szövegével és
színpadi őszinteségével
nyerte meg a közönséget. 

Az énekesek viadalában
Hegedűs Fanny kissé izguló-
san, ám annál nagyobb meg-

felelni akarással énekelte vé-
gig a választott dalt. A ko-
lozsnémaiak pacsirtája, Beke
Dóra ezen a napon torok-
gyulladása miatt nem lépett
fel. A legfiatalabb versenyző,
Korber Darina ügyesen ol-
dotta meg a feladatát, maga-
biztosabban lépked a képze-
letbeli lépcsőn. Az Ifjúságfalva
színeiben versenyző, de Ko-
máromban élő Vörös Sandra,
a sorozat egyik legtapasztal-
tabb versenyzője nagyot lépett
előre az előző fordulókhoz ké-
pest, problémamentesen da-
lolta végig a versenyidejét.

A tánc kategóriája pedig
mindezek után még jobban
felcsigázta a hangulatot az is-
mert slágerekkel, táncbeté-
tekkel és a jobbnál jobb kore-
ográfiákkal. A madari Tini
Girls lányok mosolyogva, ma-
gabiztosan álltak a színpadi
deszkákra. Felszabadultan,
élvezve a tánc minden pilla-
natát, jó előadást kreáltak. A

perbetei Margaret mazsorett-
és táncklub egyéb elfoglalt-
ságok miatt nem szerepelt If-
júságfalván. Előadásukat
majd Madaron pótolják. Ter-
mészetesen nem lenne teljes
a versenyzőgárda a leg-
messzebbről érkezett ipoly-
szakállosi Szignál nélkül.

A ráadást a TAT előző ver-
senyeinek szereplői biztosí-
tották, hisz a Bús Anikó, Baj-
csi Barbara, Fekete Szilvia és
Szuri Dóra összetételű csa-
pat produkciója ütősre sike-
redett.  A TAT újabb forduló-
jára Madaron került sor.

Kép és szöveg:-pint-

Az ifjúságfalvai forduló hazai versenyzői
VöRöS SANDRA – énekes
21 éves. Gyerekkora óta a zene szeretete és tisztelete kíséri lépteit, szá-
mos fellépésen és énekversenyen vett részt. A zene és az éneklés szá-
mára nemcsak hobbi, de egy életforma, ami nagyon sokat jelent az éle  -
tében. Örül a TAT lehetőségének, és szeretne minél messzebb jutni a
sorozatban.

KoRBER DARINA – énekes
13 éves, és a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola tanulója. 6
éve jár énektanárhoz, de már egészen kis kora óta énekel. 2010-ben Ve-
rebélyen az Imrich Godin nemzetközi énekversenyen kategóriájában
az első helyet szerezte meg. Célja az éneklést magasabb fokon művelni.

Kapja házhoz a 

0905 213 967

´ -t

Szükség van ránk? Kellünk va-
lahol? Jelent még valamit a

haza, az otthon? Ezeket a kérdé-
seket is felveti a Kossuth-díjas
Spiró György friss tragikomédi-
ája, a Príma környék, melyet a na-
pokban kezdett próbálni Valló Pé-
ter, a hatvanadik születésnapját
ünneplő Komáromi Jókai Szín-
házban.

– Azért tartom egy nagy nemzeti
drámának, mert régen a nagy nem-
zeti drámáknál a nemzeti független-
ség kérdése volt az alapvetés. Most
pedig, a mai nemzeti drámáknak az
alapvetése az, hogy miképp lehetne
felrázni minket, magunkat, hogy
egyáltalán valamiféle emberséges
élet látszatát keltsük. Hogy megpró-
báljunk emberhez méltóan élni, nem
ebben a szörnyű politikai, gazdasági,
társadalmi frusztrációban, amiben 
élünk; ami lassan elsorvasztja és
tönkreteszi az egész országot. Ez
egy nagyon drámai kérdés. Hiába

nevetnek majd a nézők az előadá-
son, ezt a maga drámai helyén is
kezelem – mondta az olvasópróba
után a Kossuth-díjas rendező. Spiró
György így fogalmazta meg a vig-
szinhaz.hu honlap riporterének, mi-
ről szól az idén januárban, a Mozgó
Világ című lapban megjelent da-
rabja: „Az öncsalásos mechanizmu-
sokról. A gyilkos, cinkos, részvétlen
félrenézésben minden nép jeles-
kedni szokott, világprobléma. Azt re-
mélem, lehet szórakozni rajta”. Az
író ezért a darabjáért Szép Ernő-díj-
ban részesült a magyar dráma nap-
ján. Az ősbemutatót a Pesti Szín-
házban tartották, Marton László ren-
dezésében, október 12-én. A Príma
környék egy vidéki öregek otthoná-
ban játszódik, melynek Édes otthon
a bizalomgerjesztő neve. Az egy-
személyes vezetőség úgy dönt, hogy
egy kicsit másképp fedezi a fenntar-
tási költségeket. Nemcsak a család
illúzióját igazolja, de biztosítja a va-
dászó nyugati turisták szórakozását

is, amely egyben megszabadítja a
felesleges terhektől a dolgozó em-
bereket…

A komáromi előadás főbb szere-
peit Fabó Tibor Jászai Mari-díjas
(Sunyi bá), Bandor Éva Jászai Mari-
díjas (Jolika), Benkő Géza m.v.
(Férj), Holocsy Krisztina (Feleség),
Molnár Xénia (Nő), Cs. Tóth Erzsé-
bet (Anya), Tar Renáta (Lány), Dráfi

Mátyás Jászai Mari-díjas érdemes
művész (Öreg), Majorfalvi Bálint,
Olasz István, Szabó Viktor (hajtók,
törökök) játsszák majd, Valló Péter
díszletei között, Gadus Erika m.v. jel-
mezeiben. A bemutató előadás no-
vember 30-án, pénteken 19 órakor
kezdődik, melyre a Premier 1. bérlet
lesz érvényes. Bárány János

Fotó: Egri Máté

Megkezdődtek a Príma környék próbáiMegkezdődtek a Príma környék próbái

Fizesse elő a DELTÁT 
egy évre és nyerjen 

egy csodás hétvégét 
a Wellness Hotel 
Patince****-be

Az olvasópróba egy pillanata

Ráadásul ha december 12-ig megrendeli és
kifizeti a DELTÁ-t,  egy éves előfizetés esetén 

négy hétig  ingyEn kapja lapunkat.
Az éves előfizetés ára 23,50 €

Cím: Ferencesek utcája 22, 945 01, Komárom

• Kezdjük interjúnkat egy
rövid bemutatkozással,
mit kell tudnunk Bátorke-
szi új elöljárójáról?

- Üdvözlöm a kedves ol-
vasókat. Magamról eddig
sem igazán szerettem be-
szélni, úgy gondolom, az
embert tettei és munkája
sokkal hitelesebben mutat-
ják be, mint pár szó addigi
életéről. De hogy ne marad-
jak adós a válasszal: 37
éves gimnáziumi tanár va-
gyok, voltam egészen mos-
tanáig – angol nyelvet és
magyar nyelv és irodalmat
tanítottam a Selye János
Gimnáziumban, 2010-től az
intézmény igazgatóhelyet-
tese voltam/vagyok. Zavarba
ejtő a múlt idő használata,
nagy változást, váltást jelent
az életemben a polgármes-
teri poszt elnyerése. Bátor-
keszin lakom, szeretek spor-
tolni, gitározni, évekig a helyi
közéleti lap egyik szerkesz-
tője voltam, két éve önkor-
mányzati képviselőként te-
vékenykedem.

• október 27-én sikeres
polgármester választások
zajlottak Bátorkeszin. Há-
rom indulóból ön lett a be-
futó. Milyen most a köz-
hangulat a községben? 

- Én úgy látom, hogy a leg-
több ember felszabadultabb,
sokan megállítanak az ut-
cán, gratulálnak az ered-
ményhez és jókívánságaikat
fejezik ki, bizalmukról bizto-
sítanak. Az biztos, hogy
szinte mindenki várakozás-
sal tekint az előttünk álló idő-
szakra, nyilván az elvárások
is komolyak, de a lakosság
mindenképpen egy béké-
sebb, tudatosabb, ember-
központúbb, követhetőbb jö-
vőtervezés igényét formálta
meg döntésével.

• Kíván-e tárgyalni az ön
ellenfeleivel a község fej-
lődésének érdekében?

- Én úgy gondolom, hogy
a választás napján lezárult
egy küzdelem, amelynek az
eredmény pontot tett a vé-
gére. Innentől kezdve nincs
értelme bármilyen további

szembenállásnak – én min-
denkit partnernek tekintek,
akivel közösek a céljaink; te-
hát aki Bátorkeszi javát
akarja, fejlődését szeretné
segíteni, azt mindig szívesen
látom, és azzal nyitott va-
gyok a tárgyalásra.

• Mint ismeretes, Bátor-
keszi községről sokszor
cikkeztek az újságok, te-
hát biztos lesz tennivaló
hivatalba lépése után. Mi
lesz ez első dolga?

- Az első dolgom minden-
képpen az lesz, hogy meg-
próbálok minél teljesebb és
pontosabb képet kapni a
község helyzetéről úgy
anyagi, mint minden egyéb
értelemben. Csak ez után tu-
dok majd konkrét lépésekről
beszámolni, ez után indulhat
meg az érdemi aktív munka

– a rövid-, közép- és hosszú
távú elképzelések megvaló-
sításának folyamata.

• Mondana valamit a
hosszú távú terveiről,
amelyekkel fel lehetne éb-
reszteni a községet Csip-
kerózsika álmából?

- Nagyon fontosnak tartom
a község és a lakosság vi-
szonyának javítását. Úgy gon-
dolom, hogy egy közösséget
elsősorban tagjai tesznek
olyanná, amilyen, ha adottak
hozzá a feltételek. Javítani
szeretnék a közösségi életen
a lakosság, egyházak, civil és
sportszervezetek, társulások
hangsúlyosabb bevonásával
események, ünnepségek
szervezésébe, cserébe em-
berközpontúbb és magasabb
színvonalú szolgáltatásokat
kínálni a lakosságnak. Az
ilyen események közösség-
formáló erejétől azt remélem,
hogy az emberek jobban sa-
játjuknak érzik majd mindazt,
amit együttes erővel valósí-
tunk meg. Nagyobb volumenű
terv a jövőre nézve az idősek
otthonának berendezése és
beindítása, a helyi oktatási in-
tézmények külső és belső mo-
dernizálása, a közbiztonság
növelése köztéri kamerarend-
szer kiépítésével, a falukép
rendezése a főtér és egyes
utcák rendbetételével, játszó-
park kiépítése a legkisebbek

számára, belvízcsatorna-
rendszer kiépítése és még so-
rolhatnám. Persze a megva-
lósítás egy hosszabb idősza-
kot igényel, a két év mandá-
tum minderre nagyon kevés,
de bízom benne, hogy elindul
egy olyan falufejlesztési folya-
mat, amely hozzájárul az em-
berek komfortérzetének növe-
léséhez községünkben. Mind-
ehhez elengedhetetlen a pá-
lyázati lehetőségek hatékony
kihasználása és a helyi erő-
források: mesteremberek, vál-
lalkozók, szolgáltatást nyújtók
együttműködése a faluveze-
téssel. Ennek érdekében is
kulcsfontosságúnak tartom a
lakosság rendszeres és ala-
pos tájékoztatását a község-
ben történő politikai, közéleti,
gazdasági és egyéb esemé-
nyekről, történésekről, lehe-
tőséget és teret adva arra,
hogy bárki aktívan beleszól-
hasson falunk jövőjének ala-
kításába.

Végezetül szeretném ez-
úton is megköszönni mind-
azok bizalmát, akik engem
választottak faluvezetőül Bá-
torkeszin, igyekszem erre rá-
szolgálni az elkövetkező idő-
szakban. Bízom benne,
hogy együttes erővel a ne-
héz helyzet ellenére is sike-
rül előrevinni községünket a
fejlődés útján.

Szénássy Tímea

„Mindenki várakozással tekint az előttünk álló időszakra“
Régiónkban két községben, Bátorkeszin és Nemesó-

csán választottak új polgármestert. Mint ismeretes
Bátorkeszin hárman szálltak harcba a polgármesteri
székért: Labancz Roland, Sipos József és Mácsodi Gert-
rúd. A község lakosai végül Labancz Rolandnak sza-
vaztak bizalmat az elkövetkezendő két évre. A megvá-
lasztott elöljárót kérdeztük a rövid távú és hosszú távú
terveiről.

Az önkormányzati bér-
lakások kiutalásáról

szóló városi rendelet vitá-
jában Néveri Sándor pol-
gármester leszögezte,
hogy ezen a téren rendet
kell teremteni és egységes
szabályokat bevezetni.
Akinek az ilyen lakások
után bérhátraléka van és
azt nem hajlandó kiegyen-
líteni, nem lakhat ilyen la-
kásban. A bérlakások kiu-
talásánál az is kizáró ok
lesz, ha a kérvényezőnek
bárminemű tartozása van
a várossal szemben.

A határozati javaslat vitá-
jában az egyik városatya
megjegyezte, alapvető em-
beri jogok sérülhetnek azzal,
ha a lakáskiutalást érintő kér-
vény elutasításában nem
lesz benne az indoklás, miért
vetette azt el az önkormány-
zat. A testület végül elfogadta
a bérlakások odaítélésének
szabályozásáról szóló általá-

nos érvényű rendeletet. Az
alacsony kategóriájú bérla-
kások és konténerlakások
építéséről szóló beterjesztést
viszont újra levették a napi-
rendi pontok közül. 

A polgármester beszámo-
lójában megemlítette, hogy
a SARIO ingatlanfejlesztési
ügynökséggel folyamatosan
egyeztetnek, hogy a város
ipari parkjának kijelölt terü-
letre befektetőt találjanak.
Következő felvetésében
problémaként említette,
hogy a katolikus temető
megtelt, új sírhelyek kijelölé-
sére gyakorlatilag nincs le-
hetőség. Egy új sírkert meg-
nyitásához területet kell vá-
sárolni, de mivel ez nem
kapcsolódna közvetlenül a
régi temetőhöz, ezért a költ-
ségeket nagyban meg-
emelné az ottani halottasház
felépítése is. 

A város díjainak odaítélé-
séről új rendeletet hagyott
jóvá a plénum, a Pro Urbe-
díjról és a tiszteletbeli polgár
díjáról a testület hivatott dön-

teni, míg a polgármesteri díj
és a polgármesteri oklevél
odaítélése a város minden-
kori első emberének a jog-
köre lesz. A napirendi pont
vitájában az egyik képviselő
felvetette, az ilyen kitünteté-
sek odaítélésénél a díjazott-
nak erkölcsileg is meg kell
felelnie, ahogy ő fogalma-
zott: „ne gazember kapja”. 

Az október 24-én megtar-
tott plénumon az önkor-
mányzat által működtetett is-
kolák, óvodák és a szabad-
időközpont vezetői is beszá-
moltak a tanintézmények te-

vékenységéről, az őket
érintő legfontosabb és legé-
getőbb kérdésekről is. A vá-
rosi rendőrség nemrégiben
kinevezett új vezetője, Her-
dics György az intézmény
2013-2014-re szóló koncep-
cióját terjesztette be a plé-
num elé, a bűnmegelőzést
tartja a legfontosabbnak,
aminek legfőbb eleme a jár -
őrözés. A parancsnok sze-
rint eddig nem dolgoztak
szisztematikusan a városi
rendőrök, nem voltak konkrét
feladataik, most már ezen is
változtattak, jelenleg 1+6 fő-

vel működnek, viszont az
ideális állapot tíz rendőr
lenne. A városi rendőrség a
közelmúltban egyébként új
helyre költözött, a főtéren ta-
lálható szlovák alapiskola
egykori szolgálati lakása lett
az állomáshelyük.

A hat és fél órán át tartó
plénumon a képviselők amo-
lyan vitaindítóként egy-egy
írásos anyagot is kézhez
kaptak a jövő évi helyi adók
és illetékek nagyságáról, il-
letve a 2013-ra tervezett be-
ruházási akciókról. 

Kovács Zoltán 

A tartozók nem juthatnak bérlakáshoz
Nagymegyer
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MOZAIK - HIRDETÉS

Betekintést nyertek a csokikészítésbe

Akörnyezetvédelem
jegyében újabb si-

keres papírgyűjtést ren-
dezett a nagymegyeri
Bartók Béla Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapis-
kola. A hátsó bejáratá-
nál odakészített konté-
nernél lehetett leadni az
összekötözött puha, il-
letve kartonpapírt.

„Majdnem az iskola ta-
nulóinak a fele, összesen
212 gyerek kapcsolódott
be a papírgyűjtésbe.
Évente kétszer, tavasszal
és ősszel is rendezünk
ilyen jellegű akciót, a
mostani alkalommal 17
408 kg papírt gyűjtöttek
össze tanulóink. A befolyt
pénzből díjakat veszünk
a legjobbaknak, a 100 kg
felett gyűjtőket és a nyer-
tes osztályt is jutalmaz-
zuk, valamint iskolai ren-
dezvényeink díjaira költ-
jük az összeget” – tájé-
koztatott Árvai Ildikó igaz-
gatóhelyettes. 

Néhány nappal később
a szintén hagyományos
gesztenyegyűjtést is meg-
rendezte a tanintézmény.

„A tavalyi 620 kg-os telje-
sítményükre még egy jó
nagy lapáttal rádobtak a
gyerekek, hiszen az októ-
ber 24-én délután lezajlott
gyűjtés végeredménye
962 kg gesztenye volt, ami
felvásárlón keresztül jut el
feldolgozásra kozmetikai
cégekhez” – árulta el az
iskola másik igazgatóhe-
lyettese, Buzgó Éva. A be-
folyt pénzösszeget itt is a
gyerekeknek szánt külön-
böző díjakra költik. A leg-
több gesztenyét a követ-
kező tanulók adták le: 1.
Csepy Edvin 125,5 kg (3.
A osztály), 2. Lády Dávid

90,5 kg (3. B), 3. Gróf
Ádám 76,6 kg (2. C). A
legjobb osztályok verse-
nyét a 3. A osztály nyerte
(276,7 kg), második a 3. B
osztály lett (194,8 kg), har-
madik helyen pedig a 2. C
végzett (155,9 kg). A meg-
hirdetett papír- és geszte-
nyegyűjtésbe a tanulókon
kívül bárki bekapcsolód-
hatott, amit sokan meg is
tettek, ezért a tanintéz-
mény vezetése így utólag
is mindenkinek köszöni a
gyerekeknek nyújtott se-
gítséget.

Kép és szöveg:
-kozo-

Sokéves hagyománya van 
a papír- és gesztenyegyűjtésnek

ínycsiklandó csokoládé-bemutatón
vettek részt a hidaskürti Magán-

szakközépiskola nagymegyeri kihe-
lyezett részlegének cukrász tanulói.

Konkoly Rita és Flamich Gábor kéz-
műves csokoládékészítők Nagymaros-
ról érkeztek az iskolába, hogy a diákokat
közelebbről is megismertessék a cso-
koládé-, figurás csoki-, táblás csoki- és a
bonbonkészítés rejtelmeivel, valamint
bevezessék őket a mártogatott csokié-
dességek világába. Az előadók csak ter-
mészetes és hagyományos hozzávaló-
kat használnak a csokoládékészítéshez,
mint például a mandula, cukrozott cit-

romhéj, cukrozott narancshéj. Az érde-
kességek közt szerepelt a rózsabors,
zabpehely és chilli. „Az október 2-án
megtartott bemutató, melyet gyakorlati
oktatással kötöttünk egybe, hatalmas si-
kert aratott a tanulók körében. Nagy
örömmel vetették bele magukat a táblás
csoki, bonbon, csoki, nyalóka és egyéb
finomságok készítésébe. A bemutató
hozadéka többek között az lett, hogy a
tanintézményünk cukrászata a torták,
sütemények és egyéb finomságok mel-
lett ezentúl belga csokoládéból készült
érdekességeket és nem mindennapi
bonboncsodákat is készíteni fog” – tájé-
koztatott az eseményről Berényi Renáta
iskolaigazgató. Kovács Zoltán 

(fotó: az iskola archívumából)

Nagymegyer

Nagymegyer

GYÓGYÍTÓ KÉZ evangelizáció
Dél-Komárom, Arany 17.  Rendezvényközpont

Arany János u. 17.

NOVEMBER 8, csütörtök, 18 óra
A BELÉPÉS INGYENES

Bárki megtapasztalhatja ma is 
a bibliai gyógyulás csodáját.

Egyik nemesócsai olvasónk ragadott tollat,
hogy leírja véleményét az egy héttel ez-

előtti időközi polgármester-választásról, an-
nak előzményeiről, de jövőképet is próbál fes-
teni szeretett falujáról. Vagy legalábbis kifejezi
óhaját, amely nem kell, hogy csak az ő óhaja
legyen. 

„Mikor e sorokat fogalmazom, már túl vagyunk
a nemesócsai polgármester-választáson. A pol-
gármester személye már ismert, hát sok sikert és
kitartást szeretnék kívánni neki, szüksége lesz
rá. De nem ezért folyamodtam az íráshoz, pár
szóban szeretném elmondani egy egyszerű pol-
gár észrevételeit a választási előkészületekről, és
az azt körülvevő cirkuszról. Már a régi rómaiak is
tudták: „Add meg a népnek a cirkuszt, szórako-
zást, és urald őt“ .

Hát a cirkusz az folyott, zajlottak a bemutat-
kozó estek, postaládák teltek meg, ment a vá-
daskodás, ki milyen, ki miért felelős, kinek mi és
hogyan tetszik - nem tetszik. Én egy kicsit más-
képp fogalmaznám meg ezt a dolgot: 

1. Ki a hibás ...? a válasz egyszerű : a nép ... la-
kosok, akik megengedték, hogy idáig fajuljon a do-
log. 

2. Ki még a hibás ...?  a képviselő -testület, mert
megengedte, hogy újra és újra visszatérjen poszt-
jára ki nem oda való (szándékosan nem írok ne-

veket - nincsen rá szükség ... a helyzeten kell el-
gondolkodni, és levonni a következtetéseket).

3. Most a polgármester-jelöltekhez néhány szót: 
-  egy közülük már boldogan foglalja el 2 évre a

trónt. Azért használom ezt a szót, mert szerintem
mindegyik úgy áll hozzá, mintha trón lenne, nem
pedig egy poszt a polgárok szolgálatában,

-  most pár szóban: nem ócsai vagy ócsai,
rendőr civilben, ki pár nappal azután,  hogy tarta-
lékba vonult, meggazdagodott. Én egypár rendőrt
ismerek, hát nem ez jön le róluk, a másik rég el-
költözött szülőfalujából, de van más is, paraszt -
hogy meg ne sértsem, munkanélküli, telefonárus,
vállalkozó, aki már csődbe ment - pedig a falu is
segítette, most nincs semmije... Bizonyára így
maradt meg a vagyon (ebben az országban ez így
szokás), elítélt, vagy ahogy egyikük fogalmazott:
kalandor, mit sugallhat ez a pár sor kifelé a falu-
ból ... tán nem azt, hogy itt nincs egy talpraesett
fiatal, csak néhány szélhámos, haszonleső, mert
valljuk be őszintén, hányan maradnának közülük,
ha a fizetés nem lenne akkora amekkora, vagy ha
a saját vagyonukkal kellene bizonyos százalékban
felelni tetteikért?   

Becsületesség, tisztesség, hangzanak e szép
nemes szavak, mindegyikre tudna e falu népe jót
és rosszat egyaránt. Van, aki ki mer állni és el-
mondani mit akar, van közöttük, ki megint levelet
küld, van ki az emberek információjának jogáról
beszél - pont ő az, ki ezt nem cselekedte, és foly-

tathatnám tovább és tovább, de csak egy apróság:
- emberek, nézzétek meg a házaikat, portájukat

... ki ott nem tud rendet tartani vagy adósságokba
veri magát, hogy tudna rendet tartani egy majd
2500 lélekszámú faluban, beosztani vagy elosz-
tani a pénzt, amivel a falu gazdálkodik. Gondol-
kodjuk végre! Nézzünk hátra ... elődeink sem
olyan embert választottak bírónak, ki a maga por-
táján egy csődtömeg volt, vagy nincstelen. 

Nemsokára, két év múlva újra rendes polgár-
mester és képviselő választások lesznek. Remé-
lem emberek elgondolkodunk, tán az is megtör-
ténhet, hogy akik tényleg lelkükön viselik falunk
ügyét, öszeülnek, és egy olyan listát állítanak ösz-
sze, ahol a polgármester-jelölt legalább 35 és 45
év közötti, minimum érettségizett, rendezett csa-
ládi háttere van, és nem utolsósorban dolgozik
vagy válalkozik, ez mindegy, csak nincs semmi-
lyen üzleti vagy családi kapcsolatban a faluval,
polgármesteri hivatallal. De ehhez az kellene,
hogy a pártok képviselői félretegyék büszkesé-
güket, és együtt beszélnék meg a dolgot ... közös
jelöltet állítanának, aki aztán együtt dolgozva a
képviselő-testülettel, nem személyes dolgaikat
rendeznék, hanem a falut gyarapítanák.

Lehet hogy ez csak egy álom .... remény ....?
Egy egyszerű, nemesócsai polgár álma fogant
meg e sorokban  ....  tán egy szebb jövő iránt „.

(A szerző neve elhallgatását kérte, név és cím
a szerkesztőségben.)

Választások után, választások előtt

NyERTESEINK!
1 db belépőjegyet nyertek a L'ART  PoUR  L'ART társulat 

november 16–i előadására:
Baráth Györgyi (Komárom) és Szekeres Franciska (Madar).
A jegyeket a szerkesztőségünkben vehetik át, november 14-ig.

Komáromban polgári kezde-
ményezésre megalakult „az

első igazi európai polgár” Lehár
Ferenc emlékét őrző és ápoló –
Lehár Ferenc Polgári Társulás.

A polgári társulás célja, hogy a vi-
lágszerte ismert és elismert zene-
szerzőnek emlékét méltón meg-
őrizze. Zenei munkásságát, művé-
szi értékeit határon átnyúló széles
körben terjessze, ismertté és elér-
hetővé tegye a felnövekvő nemze-
dék számára. A Lehár Ferenc Pol-
gári Társulás a hivatalos követel-
ményeknek megfelelően 2012. au-
gusztus 28-án bejegyzést nyert a
Szlovák Köztársaság Belügymi-
nisztériuma által az érvényes tör-
vények alapján. A 2012. október 22-
én megtartott  vezetőségi ülésen
egyhangúlag elfogadott alapsza-
bályzat érvénybe lépett. A vezető-
ség tagjai: Mgr. Klemen Terézia –
elnök, Ing. Ľubica Jobbágyová – al-
elnök, PaedDr. Bartanusz Attila –
vezetőségi tag, Boráros Anna – ve-
zetőségi tag, Ing. Pisoňová Erika –
vezetőségi tag. A polgári társulás
tevékenységéről közelebbi tájékoz-
tatást nyerhet a kedves olvasó a
honlapunkon található közlemények
alapján: http: www.fr-lehar.sk/in-
dex.php.

A 2013-as évben kiemelt prog-
ramjaink közé tartozik: A 2013. ja-
nuár 26-án megrendezésre kerülő
hagyományteremtő - I. LEHÁR BÁL,

melynek helyszíne a komáromi
Tiszti Pavilon díszterme. 2013. má-
jus - Lehár Fesztivál. 2013. július 6-
13 (7 éjszaka) Nemzetközi Lehár
nyári zenei tábor. 2013. október-no-
vember hó folyamán Lehár táncis-
kola. Kéthavonta zenés-irodalmi ká-
véház – Komárom.

Befejezésül kérjük Önöket, hogy
amennyiben fontosnak tartják a kö-
zös értékek megőrzését, a hagyo-
mányok ápolását, a kultúra közvetí-
tését, támogassák a Lehár Ferenc
Polgári Társulás munkáját, igyeke-
zetét.

Dr. Bartanusz Attila

Komárom őrzi 
a Lehár emléket

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

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





Predmetom obchodnej verejnej súťaže
sú:
1., nehnuteľnosť: rodinný dom,súp. č. 289,
postavený na parcele 4792/12 v obci Vrbová
nad Váhom časť Hliník, katastrálne územie
Vrbová nad Váhom  okres Komárno, ve-
dené na LV č.278, s vyvolávacou cenou naj-
menej vo výške všeobecnej hodnoty ma-
jetku podľa znaleckého posudku vo výške
1660,- eur, ktorá je zároveň najnižším po-
daním.
2., nehnuteľnosť: rodinný dom, súp. č.

290, postavený na parcele 4792/13  v obci
Vrbová nad Váhom časť Hliník, katastrálne
územie Vrbová nad Váhom okres Komárno,
vedené na LV č. 278, s vyvolávacou cenou
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty ma-
jetku podľa znaleckého posudku vo výške
1770,- eur, ktorá je zároveň najnižším po-
daním.

Všeobecné podmienky obchodnej verej-
nej súťaže :
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom
zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej
súťaže na úradnej tabuli Obce  Vrbová nad
Váhom dňa 18. 10. 2012.
Požadovaná cena je cena minimálna a je
stanovená znaleckým posudkom.
Záujemca zloží zálohu 200 € (slovom dve-
sto eur) najneskôr v deň konania súťaže na
účet číslo 24521142/0200, alebo v pokladni
OcÚ.
Záujemcovia podaním návrhu vyjadrujú pí-

somný súhlas s použitím a zverejnením
osobných údajov v súlade so zákonom č.
428/2002 Zb. a o ochrane osobných údajov
na účel prerokovania, rozhodnutia o
výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia.
Ponuky treba podať písomne v zalepenej
obálke s označením „Neotvárať – ob-
chodná verejná súťaž“ do 30.11.2012 na
adresu: Obecný úrad Vrbová nad Váhom č.
91, 94 665 alebo osobne do podateľne
Obecného úradu vo Vrbovej nad Váhom.
Cenová ponuka musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko, dát.narodenia a adresu
záujemcu
b/záujemcom ponúknutú cenu

obhliadka nehnuteľností bude dňa 13.
11. 2012 od 13.00 do 15.30

Súťažné návrhy posúdi komisia schválená
Obecným zastupiteľstvom vo Vrbovej nad
Váhom a o výsledku súťaže rozhodne
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Vá-
hom. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky predložené návrhy, súťaž
zrušiť, meniť podmienky súťaže. 
Výsledok hodnotenia verejnej obchodnej sú-
ťaže bude oznámený účastníkom písomne.
Ostatné podmienky súťaže a bližšie informá-
cie poskytne obecný úrad vo Vrbovej nad Vá-
hom na tel. č. 035 77 92 142.
Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 18. 10. 2012

Ing. Ladislav Forró
starosta obce

oBEC VRBoVÁ NAD VÁHoM, č. 91, 
Vrbová nad Váhom vyhlasuje

podľa ust. § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe uznesenia Obecného za -
stupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom na 9. zasadnutí  dňa 11. 10. 2012
obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pre-
daj nehnuteľného majetku obce.
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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

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

Keszegfalván is ünnepeltek

Aközségben a helyi kultúrházban tartották a nyugdí-
jasok napját. A jeles ünnepségen több mint 150

nyugdíjaskorú személy jelent meg. 

Lehocký Milan polgármester ünnepi köszöntőjében kie-
melte, hogy mennyire fontos, hogy a társadalom értékelje és
kellően megbecsülje az időskorú embereket. Beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nagyra értékeli a mun-
kával töltött évek alatti példás helytállásukat, a szorgalmat és
kitartást. A továbbiakban a falu első embere az önkormány-
zat nevében köszöntötte a 70, 75, 80, 85, 90. életévét be-
töltött időseket. 

A folytatásban a szórakozásé volt a főszerep. A kultúr-mű-
sorban egy közkedvelt és ismert énekesnő, Goda Marika
operett- és musicalrészletekkel szórakoztatta az ünnepelte-
ket. Kép és szöveg: -pint-

Családi délután 
a hagyományőrző
óvodában

Rengeteg élményben volt részük azoknak az óvodá-
soknak, szülőknek, nagyszülőknek, akik a pedagó-

gusok által szervezett játszóházi foglalkozáson részt
vettek.

Amíg a tornateremben készültek az őszi terményekből a
különböző játékok, addig az óvoda udvarán családi délután
keretében fát ültettek a szülők gyermekeikkel közösen az új
gyerekek tiszteletére. A facsemetéket a Tóth család biztosí-
totta.

„A faültetés régi szimbóluma annak, hogy bízunk egy kö-
zös jövőben. A fa gyökere mélyen a földbe kapaszkodik, az
ágai pedig az ég felé nyúlnak. Mi is kapaszkodunk az ottho-
nunkba, de álmaink az égig érnek és bízunk a következő
nemzedékben”– nyilatkozta Holop Szilvia, a Rét utcai óvoda
nemrég kinevezett új igazgatónője. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Ünnepi ülés az idősek iránti 
tisztelet hónapja alkalmából

Aközség önkormány-
zata és a nyugdíjas-

klub közös szervezésében
került sor az idősek iránti
tisztelet hónapja alkalmá-
ból összehívott ünnepi
ülésre a kultúrházban. 

Az ülés kultúrműsorral
vette kezdetét, amelyen a
helyi alapiskolások, az Őszi-
rózsa hagyományőrző cso-
port és a Konvalinka énekkar
lépett fel. Ezt követően a
község polgármestere, Job-
bágy József köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében
kiemelte: „Nem könnyű fel-
adat idősnek lenni, és ezeket
az élethelyzeteket elfogadni,
ezekkel együtt élni. Az idős-
kor önmagában fontos élet-
szakasz, melyet felelősség-
gel és felkészülve kell meg-
élni. Egy olyan időszak, ami-
kor az kerül előtérbe, ami
igazán számít: az egészség,
a család, a béke, a harmó-
nia. Azon kell dolgoznunk,

tevékenykednünk mindany-
nyiunknak, hogy az idős em-
berre évente ne csak egy na-
pig irányuljon a figyelmünk“.
Végül azt kívánta, hogy pél-
damutató életet éljünk, hogy
majd mi is adatközlők, törté-
netmondók, élő lexikonok le-
gyünk és mindenekelőtt em-
beribb emberekké váljunk.

Az ünnepi ülés köszönő-
levelek átadásával folytató-
dott. Elsőként Bordács Ilo-

nának és Horsáné Fekete
Zsuzsannának adták át, aki-
ket 1947-ben Szentpéterről
és Gútáról kitelepítettek Ma-
gyarországra. A gyűlés to-
vábbi programjában tárgyi
ajándékot és oklevelet kap-
tak a nyugdíjasklub jubilán-
sai, köztük a község legidő-
sebb polgára, a 91 éves
Krnáč Lenke is.

(miriák)
A szerző felvétele

Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskolá-
ban és Óvodában október közepén

az egészség jegyében tartották az okta-
tást egy héten át. 

Ezen a héten különböző rendezvényekkel
hívták fel a figyelmet a mozgás, a sport,az
egészséges táplálkozás és a vitaminok fon-
tosságára, a közös munka és együttműkö-
dés örömére, környezetünk tisztán tartására
és védelmére. Délutánonként a papírgyűj-
tésbe kapcsolódhattak be az óvodások és az
iskolások.

A hét folyamán kiállítást is szerveztek az
otthonról hozott zöldségekből és gyümöl-
csökből az iskola folyosóján. Majd megízlel-
ték a közös munkát is, mivel tököt faragtak,
őszi koszorúkat készítettek és díszeket fa-
ragtak. Csütörtök délután a műfüves pályán
focicsata zajlott a fiúk és a lányok között,

míg mások a tornateremben kosaraztak. A
háztartási kör tagjai zöldségekből és gyü-
mölcsökből többfajta salátát készítettek, me-
lyet a napközisekkel ízlelgettek. Péntek az
egészségvédelemről szólt. A reggel futóver-
sennyel kezdődött, majd pedig beszélgetés-
sel és gyakorlati foglalkozásokkal zárult a
tartalmas egészséghét. (miriák)

A szerző felvétele

Bátorkeszi

Szentpéter

Ógyalla Az 50 éve konfirmáltak találkozója

Abátorkeszi István-napok
rendezvényeként vasár-

nap délután ünnepi isten-
tisztelet keretében került
sor az 50 éve konfirmáltak
találkozójára. Czinke Zsolt
bátorkeszi lelkipásztor kö-
szöntötte a megjelenteket,
köztük Nagy Béla nyugal-
mazott lelkészt, aki harminc -
hat éven keresztül (1965 -
2001) szolgálta a helybéli
református gyülekezetet.

Ezt követően a megjelent
konfirmáltaknak Czinke Zsolt
lelkész, Udvardi Tibor és
Szenczi Andor gondnokok át-
adtak egy emléklapot az öt-
ven éves konfirmáció emlé-
kére. Czinke Tímea segédlel-
kész pedig egy csokor virág-
gal és emléklappal megkö-
szönte Nagy Bélának az
igehirdetést, majd a bátorkeszi
Református Gyermekkórus lé-
pett fel Holop Szilvia vezeté-
sével. A találkozó szeretet-
vendégséggel ért véget a Fi-
reszke Központban. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

A csicsói kultúrház megújult
Rá sem lehet ismerni a csicsói kultúr-

házra, teljesen megszépült, úgy kí-
vülről, mint belülről. A tavalyi közbeszer-
zés után idén április 16-án elkezdődtek a
munkálatok a kultúrház környékén, és
ezek egészen szeptember 30-ig tartottak.
A munka folyamán, mint minden felújí-
tásnál itt is megjelentek olyan munkála-
tok, amivel az önkormányzat nem szá-
molt. Ilyen volt a nagyterem belső meny-
nyezetének a megerősítése és korszerű-
sítése a jobb akusztika végett, vagy a
külső bejáratnál levő kövezés.

Az egész épület rekonstrukciója és kor-
szerűsítése 260 ezer euróba került, mely-
nek nagy részét az építkezési munkák tették
ki. A csicsói kultúrház kozmetikázása során
felújították a tetőfödémet, kicserélték a nyí-
lászárókat, s felújították a külső homlokzatot.
Új hőszigetelést kapott az épület, továbbá
korszerűsítették a fűtést, az elektromos há-
lózatot. Elvégezték a festést, mázolást, az
asztalos munkákat, és új hang- és fénytech-
nikát is beszereztek. A kultúrház helyiségeit
újraparkettázták, ugyancsak újracsempéz-
ték a szociális helyiségeket. Vadonatúj szé-
kek kerültek a régiek helyébe. Az egész át-
alakítást a komáromi Tonex Kft. végezte. 

Természetesen az önkormányzat ünnepé-
lyesen is átadta az épületet, ahol megjelent
Földes Csaba polgármester, Varga Zoltán a
Tonex Kft. tulajdonosa, valamit Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő, akinek köszöntő sza-
vai után Lévai Attila, református lelkész és
Mózes Gyula római katolikus plébános ál-
dotta meg és szentelte fel az építményt. A
színvonalas kultúrműsorban pedig a követ-
kező fellépők tesztelték a modern felújított
színpadot: a nemesócsai OUCHA mazso-
rettcsoport, Bősi Szabó László és Dóka Zsu-
zsa nóta- és operetténekesek, Szikonya Ni-
kolett és Mező András énekesek, valamint a
TAT kiválóságai, Fábik Flóra és Földes Tí-
mea. Ahogy Németh Évától, az újonnan ki-
nevezett művelődésszervezőtől megtudtuk,
novemberben több alkalommal is szervez-
nek programokat a csicsói kultúrházban.

Kép és szöveg: -pint-

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCno!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

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

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

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

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

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

-d-

0911 822 501

Város
2 €non-SToP

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

a lEGJoBB ÁRon!

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

• Építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KoNTÉNeRes 
HUllADÉKsZállÍTás

Notus 101+  AQ 2560 

KANoN UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ jesenná aKCIa

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

Nem kedvezett az időjárás a komáromi
kisállattenyésztők szervezőinek a ha-

gyományos, immáron 26. alkalommal
megrendezett seregszemlén. Ennek elle-
nére színvonalas választékkal várták az
apróállatok iránt érdeklődőket. 

A tavalyi évhez képest fellendült a környék-
beli nyúltenyésztés, legalábbis ezt szándéko-
zik alátámasztani a most kiállított egyedszám.
A galamboknál még mindig a komáromi bukóé
a vezető szerep, persze ezen nincs mit cso-
dálkozni. Ebből a fajtából mutattak be a leg-
többet, szám szerint nyolcvan darabot. Ezen-
kívül más fajták bájait is megcsodálhatták az
érdeklődők. Szép egyedeket láthattak ameri-
kai kingekből, német strasszerokból, lengyel
hiúzokból és más galambfajtákból. A nyulak-

nál közkedvelt fajta az új-zélandi fehér, hisz eb-
ből 12 példány díszelgett a ketrecekben, de
francia kosorrúból, világos nagyezüstből és
burgundi vörösből is volt egynéhány. A kiállí-
tás egyik érdekessége volt Balogh Gábor,
marcelházai tenyésztő buszkáti fehér nyulai. A
seregszemle többi részén tyúkokat, kacsákat,
kanárikat, papagájokat és különféle egzotikus
madarakat tekinthettek meg a kisállatkedvelők.

Kép és szöveg: -pint-

Mozogni soha nem elég

Az ógyallai Konkoly-Thege téri Alapis-
kolában sportdélutánt tartottak „Mo-

zogni soha nem elég! Ugrálunk az egész-
ségért és az örömért!” címmel.

Az alsó tagozatos tanulókon és pedagó-
gusaikon kívül a rendezvényen megjelent
Zemkó Margit polgármester, Karol Lovász
alpolgármester, a Szülői Szövetség elnöke
Ladislav Ágh, az iskola igazgatója Marta Ko-
váčová, valamint szülők és nagyszülők. 

A projekt célja játékos és szórakoztató for-
mában a gyerekeknek bemutatni, hogy ész-
szerűen hogyan töltsék el szabadidejüket. A
projekt kidolgozásának ötletét tulajdonkép-
pen a gyerekek adták. Amikor egy tanítási
órán az iskoláról beszélgettek, az osztályfő-
nöknő megkérdezte tőlük, mi az, ami örömet
szerezne nekik. Azt felelték, hogy testneve-
lés órán szeretnének trampolinon ugrálni. A
kidolgozott projekt megvalósítását Nyitra me-
gye és az iskola Szülői Szövetsége anyagi-
lag támogatta.

(miriák)

Ennek ékes bizonyítéka az első alkalommal
megrendezett kispályás labdarúgó barátság-kupa,
amelyen a bátorkeszi, dunamocsi, hetényi és a
búcsi tanulók vettek részt. A mérkőzéseken 6 já-
tékos szerepelhetett, akik a 7. évfolyamos vagy fi-
atalabb diákok lehettek. A körmérkőzések után a
harmadik helyért Dunamocs játszott Heténnyel,
míg az első helyért Bátorkeszi Búcs 1. számú csa-
patával. 

Ennek alapján az idei Katona Mihály kispályás
labdarúgó kupát a bátorkeszi Kováts József Alap-
iskola csapata nyerte, megelőzve a búcsi Katona
Mihály Alapiskola csapatát. A harmadik helyen a
dunamocsi Alapiskola végzett, negyedik lett a he-
tényi Tarczy Lajos Alapiskola, míg az ötödik helyen
Búcs 2. számú csapata lett, amely Izsa helyett lé-
pett pályára. A legjobb játékos díját a dunamocsi
Csontos Tibor nyerte el.

(miriák)
A szerző felvétele

Kispályás labdarúgó barátság-kupa

Ógyalla

Búcs

Esős kisállatkiállítás

„Iskolánkban fontos helye és sze-
repe van a sportnak, amit az
egyre jobb eredmények is alátá-
masztanak, illetve természetesen
az, hogy egy-egy sportrendezvé-
nyen nagyon sokan ott vannak. A
sikerekhez persze elengedhetet-
lenek a pedagógusok, a tanárok
is. Célunk a tömegek megmozga-
tása, a mozgás- és játékigény ki-
elégítése, a szabadidő hasznos
eltöltése. Ennek érdekében szám-
talan sportfoglalkozás biztosítja
minden nap a gyerekek számára a
sokrétű sportolási lehetőséget” –
mondta megnyitójában Győző
Andrea, a búcsi Katona Mihály
Alapiskola igazgatója.

Egészséghét az iskolában
Az „Egészséges Iskola”

projekt keretén belül
egészséghetet tartottak
Keszegfalván a Lőrincz
Gyula Alapiskolában.
Ezen a héten zöldségeket
és gyümölcsöket gyűjtöt-
tek, valamint a szülőkkel
közösen ügyeltek arra,
hogy legalább most
egészségesen táplálkoz-
zanak a gyerekek. 

A hét közepén Egyed Má-
ria, az iskola igazgatónője
prezentáció formájában elő-
adást tartott a gyerekeknek
az egészséges életmódról,
amit Dr. Molnár Ferenc, a Já-
rási Közegészségügyi Hiva-
tal orvosának előadása kö-
vetett. A programokba a ta-

nulók aktívan bekapcsolód-
tak, majd elfogyasztották a
csupa egészséges összete-
vőkből készült kenőket, a sü-
tőtököt, a répás sütit és sok-
sok zöldséget és gyümöl-
csöt, a szomjukat zöldséglé-

vel és ásványvízzel csillapí-
tották. A tartalmas előadá-
sok után mindenki lerajzolta
kedvenc ételét és italát.-
pint-

Fotó: Lőrincz Gyula 
Alapiskola

A NyugiLak nyugdíjasklub

Közel 20 éve alakult meg a nyugdíjas-
klub Justyák Jolán (akkori elnöknő),

Forró Margit, Csere Mária és Bajcsy Her-
mina szervezésében. Eleinte csak be-
szélgetések folytak a klubhelyiségben, ki-
ki elmondta ügyes-bajos dolgait. Ekkor
még nem gondolkodtak azon, hogy eset-
leg később a társadalmi, kulturális tevé-
kenységekből is részt vállaljanak. Kezde-
tekben a régi kultúrház egyik helyiségé-
ben kaptak lehetőséget, majd időközben
a községi hivatal alagsorába költöztek át.

Időközben Pázmány Gizella vette át a
nyugdíjasklub irányítását, és e pillanattól
kezdve sorra kapcsolódtak be a különböző
rendezvények szervezésébe, és magába a
szereplésbe is. Ekkor nevezték el a klubot

NyugiLak nyugdíjasklubnak. Nincs olyan kul-
turális vagy más irányú rendezvény, ahol ne
lennének jelen a klubtagok. Felsorolni is ne-
héz lenne, mennyi eseményen, rendezvé-
nyen vettek részt. Nem beszélve a nyugdí-
jasklub tagjaiból verbuválodott Aranyoskák
mulatós éneklőcsoportról, akik bejárták a já-
rás jónéhány települését. A falu két nagy-
szabású rendezvényén, a hagyományos fa-
lunapon, és a Lakikatlan gulyásfőző verse-
nyen is szerepeltek. 

A klub 52 tagból áll, a hetente megtartott
klubnapon kb. 20 körüli a jelenlevők száma.
Nagyon szeretnek szórakozni, de a munká-
ból is kiveszik a részüket. Számukra nagy
öröm, amikor más falvak nyugdíjastagjaival
találkoznak, és tapasztalatot cserélnek.pint

Keszegfalva

Lakszakállas

GYEREKHOLMIK bÖRZÉJE
November 11-én, vasárnap reggel 9.00 óra és dél között ismét megrendezésre ke-

rül a gyermekruhák börzéje a dél-komáromi Városi Sportcsarnokban. (Cím: 2900, Ko-
márom, Czuczor Gergely utca 62.) A szervezők kérik, hogy aki árusítani szeretne, rész-
vételi szándékát előre jelezze a 06-30-212-48-68-as telefonszámon! Asztaljegy: 600 Ft. 

Mindenkit szeretettel vár az Óperenciás Waldorf Óvoda szülői közössége!

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

MIESTo KoNANIA:
Športová hala v Komárne, ul. Športová č. 1.



• Mladý dynamický kolek-
tív hľadá telefonistky do
coolcentra. Pracovný čas
od 8:30 do 15:30 hod. Po-
núkaný plat: 500 eur + pro-
vízia. Kontaktná osoba:
pani Mészárosová +421948
961 911,  info@firmdata-
baze.sk. Naša firma sa za-
oberá najmä reklamnou
činnosťou v oblasti slu-
žieb.

• Németjuhász kutyakölykök
eladók. Tel.: 0949 705 963.
• 10 mázsa kukorica eladó.
Tel.: 0908 743 498.
• Malacok eladók. Tel.: 0915
441 045.
• Eladó trágya szállítással,
hasas üsző és elválasztott
kisborjú. Tel.: 0908 089 360.

• Eladó téli gumi: 155/70
R13, 15 €/db, eredeti alufelni
Ford Ka-ra ami más mo-
dellre is passzol. Tel.: 0915
470 806.
• Eladó 1900 darab 11-éves
Tondach Francúzska cserép,
Ifjúságfalván. Tel.: 0905 318
658.
• Nowy Targ-i lengyelpiacra
érdeklődőket várok, decem-
ber 15. Tel.: 0915 664 048.
• Újbor- és sajtfeszivál, Bu-
dapest, Városliget, nov. 25.
Tel.: 0915 664 048.
• Eladó Komárom belváro-
sában 2-szobás lakás, rész-
ben felújítva, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0915 138
580.
• Eladók holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298, 0918 229 038. – KN. 
• Bígl kiskutyák eladók Ke-
szegfalván, nagyon szépek.
Tel.: 035/7792 371, 0907 118
952.
• Eladó 2 db brokát bevonatú
pehelypaplan. Tel.: 0910 535
911.

• Vykonávam jednoduché
účtovníctvo. Tel.: 0915 998
835.
• Csempézést, kőműves-
munkát, festést betonfúrást,
vésést vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó alig használt, 3-
kombinációs babakocsi,
modern, autós gyermek-
ülés. Tel.: 0907 095 929.
• 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 Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.

• Eladó családi ház Aranyo-
son. Tel.: 0903 253 282.
• Eladó családi ház Neme-
sócsán. Tel.: 0915 344 849.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Personálna agentúra Largo
ponúka pracovné miesta v
Šali-Veči 2,40 €/hod, dop-
rava zdarma, motivačný bo-
nus. Kontakt: 0948 487 772,
0917 846 127.

• A Largo munkaerőközve-
títő iroda munkahelyet kínál
Vágsellyén. 2,40 órabér, in-
gyen szállítás, ösztönző bó-
nusz. Tel.: 0948 487 772,
0917 846 127.
• Gyorskölcsön nyugdíjasok-
nak, dolgozóknak, vállalko-
zóknak. Tel.: 0917 637 302.
• 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.

• 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. 

• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Kútfúrást vállalunk, vŕtanie
studní. Tel.: 0949 499 980.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld,
külföld, gyorsküldemény
szállítás, 24 órán belül kül-
földre is. Tel.: 0915 664 048.

• 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.

• Dám do dlhodobého pre-
nájmu v Komárne veľmi
pekný prerobený, čiastočne
zariadený 3 izb. byt na VI.
poschodí, blízko centra na
ul. I. Madácha. Byt má bal-
kón a pekne prerobenú kú-
peľňu. Voľnú od 1.11.Tel.:
0908 086 925, 0915 793
069.

• Hosszútávra kiadó Komá-
romban a belvároskoz közel
a Madách I. utcán nagyon
szépen felújított, részlege-
sen berendezett 3-szobás
lakás a VI. emeleten. A la-
kásnak van erkélye és szé-
pen átalakított fürdőszobája.
Tel.: 0908 086 925, 0915 793
069.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladók pulykák élve 2,75
€/kg, bontva + 2 €/db. Tel.:
0948 077 891, 0903 130
168.

• 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.
• Munkát ajánlunk. Tel.: 0948
740 088.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
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Első fotóm

Gyurcsovics Petra
Komárom – Őrsújfalu

(2350/45)

Tücsök Zsófia
Karva

(3200/50)

Leo Ešek 
Naszvad
(3000/48)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

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

„Itt hagytál minket, akiket szerettél,
Emléked itt él a szívünkben örökké.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
De emléked örökre itt marad közöttünk!”

Fájó szívvel emlékezünk 
november 8-án drága fiunk 

Tóth Zoltán
halálának 5. évfordulójára.

Szerető szülei, lánya és bátyja családjával.

ÚJSZÜLöTTEK:
Rigóová Karolína (Komárom); Garda Noémi (Gúta); Szitás Anton
Dávid (Komárom); Leo Ešek  (Érsekújvár); Furuglyás Viktória (Ér-
sekújvár); Gyurcsovics Petra (Őrsújfalu); Csontosová Claudia
(Gúta); Tücsök Zsófia (Karva); Quacquarelli Leonardo (Komá-
rom); Lakatos Julio (Ógyalla); Oroszi Dorián (Vágfarkasd); Má-
tyásová Natália (Marcelháza); Bartová Hanah (Komárom)

ELHUNyTAK:
Nagyváthy Zoltán (30) Csallóközaranyos; Čavojská Rozália (77)
Komárom; Zajos Mária (80) Hetény; Birka Erzsébet (66) Bátorke-
szi; Perinová Júlia (86) Komárom; Šenkár Sidónia (78) Marcelháza;
Bobrovniczká Estera (84) Komárom; Černý Milan (79) Bátorkeszi

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.

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

Masszás - termoaku-
preszszúrás test-, arc- és
talpmasszázs. Bejelent-
kezés a 0944 040 753-as
számon. Relax Szalon,
Sportcsarnok, Komárom

November 5-én ünnepli 60. születésnapját  
Holczhei Sándor Komáromban.

„A Jóisten megadta a 80. évet,
Kívánunk Neked megannyi szépet,
Kerüljön el messzire a betegség s a bánat,
Szeretnénk így látni mindig csak vidámnak.
Ne legyen bánatod egyetlen napon,
Kérem a Jóistent, vigyázzon Rád nagyon.
Nem kérünk kincset, gazdagságot,
Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.”

Szívből gratulál: édesanyád, három
gyermeked családjával, unokáid és
testvéreid családjukkal.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanadik éved.
Ez idő alatt jóban, rosszban volt részed,
Sok örömet, bánatot megéltél,
De bennünket mindig szerettél.
Kívánjuk, hogy életed legyen egészségben teljes,
A nap minden perce bánattól mentes.
Születésnapod is legyen örömök napja,
Kérjük a Jóistent, hogy ezeket megadja!”

„Hároméves kisfiú vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
Légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“
November 6-án ünnepli 3. születésnapját 
Kún Kristóf Csallóközaranyoson.
Köszönti őt: anya, apa, testvére Rebeka, 
Karmenka, mama és dédipapa.

6. novembra oslávi 3 rôčky
Michalka Ďurďovičová 

(Kameničná).
„Pošepkal nám malý škriatok,
Že máš dneska pekný sviatok,
Že dnes sláviš veľký deň, 
Ktorý patrí Tebe len.“

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

November 6-án ünnepli 3. születésnapját 

Petrina Dominik Szentpéteren.

Sok szeretettel köszöntik: anya és apa,
nagyszülei, keresztszülei, 
unokatestvérei Marcel és Laura, 
valamint a kis Noel és az egész rokonság.

November 5-én ünnepli 
80. születésnapját és 30-án névnapját 

Téglás András Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából köszöntik: felesége Juci, lányai:
Gizi, Andrea, Ildi, fia Péter, menye Móni, vejei Feri és
Laci, unokái: Anita, Marián, Laci, Szabina és Péter.

„Ha mi írhatnánk sorsod könyvét,
Szíved, lelked vágyát, életed,örömét,
Oly széppé írnánk, mint egy tündéri álom,
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!
Boldog születésnapot kívánunk!“
Október 31-én ünnepelte 4. születésnapját

Nagy Zsoltika. 
E szép ünnep alkalmából 
szívből köszöntik őt: apa, 
Veroni, nagyszülei, keresztszülei 
és az egész rokonság.

„Egy szép napon új élet költözött a világra,
Te voltál az, és tudd meg, hogy nem jöttél hiába!
Boldogság kísérjen egy életen át, 
Legyél olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen még százmillió szép nap!

November 10-én ünnepli 
10. születésnapját 

Mohos Viktória Hetényen. 
E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik Őt: szülei, kisöccse, nagyszülei,
dédszülei, keresztszülei, nagynénje,
nagybátyja és az egész rokonság.

Október 30-án ünnepelte 7. születésnapját 

Prajeme Ti teda zdravia,
šťastia hromadu 

a vždy dobrú náladu: 
maminka, babi, dedo, 

Miro a tato Dano.

„Ha jő az este, s megjelennek a csillagok, 
Hidd el, ma Neked ragyognak és az égre azt írják: 
Boldog születésnapot!“

Bellabás Lara.
Ezúton kívánunk neki 

nagyon boldog 
születésnapot és sok 
sikert az iskolában.

Babka, dedo, Dénes, 
papi és keri.

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

Fájó szívvel emlékezünk 
november 6-án, halálának 

2. évfordulóján 

Krekács Vilmára 
Komáromban. 

Emlékét örökké őrzik: gyermekei és a gyászoló család.

• Ingatlanközvetítés
• eladás és vétel
• Banki és nem banki hitelek
• egzekúciós esetek
• Telkek és szántóföldek 

felvásárlása

Tel.: 0905 450 570

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban,
Ógyallán, Dunaszerdahe-
lyen, Nagymegyeren
nov.12-én, akció 190 €-tól.
Ápolóknak német nyelv-
tanfolyam! Tel.: 0911 395
737. www.prosocia.sk, pro-
socia@prosocia.sk

Elektro TV szerviz, 
Lami Gábor (Bátorkeszi).
Tel.: 0905 239 403. TV,
LCD, Plazma-készülékek
gyors és megbízható ja-
vítását vállalom.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580. 

• Eladó ágyneműtartó, he-
verő, 2-személyes ülőgarni-
túra. Tel.: 0910 535 911,
• Saját vállalkozás céljaid
megvalósításához! Munka
mellett. Tel.: 0915 887 466
• Dunaradványon a kikötő
vendéglő épülete kiadó. Tel.:
0905 395 633.
• Ki tudna ajándékba adni
Malamut kiskutyát? Egy 9-
éves kisfiúnak. KN. Tel.:
0907 479 225.
• Banki hitelek intézése. Tel.:
0905 254 372.
• Eladó 2-szobás családi ház
Megyercsen. Tel.: 0908 598
852.
• Vennék 1-2 szobás lakást
KN-ban, a centrum közelé-
ben. Tel.: 0907 167 096.

• Vennék diesel személy-
gépkocsit 2 000 €-körül. Tel.:
0907 167 096.
• Fűhézagos betonkockák,
térkövek, szélkövek eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Eladók vietnami malacok
Szentpéteren. Tel.: 0902 040
372.

• Használt gyermekruhák 0-
2 éves korig kedvezményes
áron. Tel.: 0907 124 990.
• Kiadó 2-szobás lakás. tel.:
0907 636 113.

Plasztablakok és ajtók sze-
relése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.
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Šachový rébus
Biely dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 5. 11. predpokladám v našom
regióne nepríjemne vlhko, veľká oblačnosť
až zamračené a občasný dážď. Množstvo
vlahy do 8 mm. Nočná teplota od  + 9  do +
11  �C, denná teplota od + 11 do + 13  �C. Mi-
erny až čerstvý SZ vietor do 8 - 12 m/s. (od
29 – 43 km/h.)      
V utorok 6. 11. predpokladám v našom re-
gióne zlepšenie počasia, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od  + 5 do + 7  � C,
denná teplota od + 11 do + 13  �C. Mierny JZ
vietor  do 4 - 6 m/s. (od 14 – 22 km/h.)    
V stredu 7. 11. predpokladám v našom regi-
óne postupné ochladzovanie, oblačno , malá
možnosť slabých dažďových prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 3 do + 5  �C, cez deň od + 8 do + 10  �C.
Čerstvý  SZ  vietor do 8 – 12 m/s. (od 29 –
43 km/h.)     
Vo štvrtok 8. 11. predpokladám v našom
regióne dosť chladno, oblačno ale  bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 1 do + 3  �C, cez deň
od + 8 do + 10  �C. Slabý JZ vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 9. 11. predpokla-
dám v našom regióne
premenlivo, oblačno a
miestami dažďové pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 2 do + 4  �C, denná  tep-
lota od + 8 do + 10  �C. Mierny J vietor do 4 -
8 m/s. (od 14 – 29 km/h.) 
V sobotu 10. 11. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 1 do + 3  � C,
denná teplota od + 10  do + 12  �C. Čerstvý,
nárazový J vietor do 8 - 12 m/s.  
V nedeľu 11. 11. predpokladám v našom re-
gióne počas dňa intenzívne zrážky, pribúda-
nie veľkej oblačnosti až zamračené a ob-
časný dážď, k večeru a noc aj intenzívny.
Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota od
+ 5 do + 7  �C, cez deň od + 11 do + 13  �C.
Čerstvý, neskôr až silný nárazový  JV vietor
do 14 - 18 m/s. (od 50 – 65 km/h.) 
V budúcom týždni predpokladám veľmi
vlhké, postupne chladnejšie počasie.

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 5. 11. - 11. 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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Polícia odhalila podvodnú
zbierkuPríchodom zimy, keď je na vozovke

sneh a ľad, dochádza k zvýšenému
počtu dopravných nehôd. Hmla, husté
sneženie, teploty pod nulou a klzké cesty
sa podieľajú na vzniku kolíznych situácií.
Málokto si však uvedomuje finančné dô-
sledky nehôd a kolízií, nehovoriac o trva-
lých zdravotných následkoch či stratách
na životoch. Veď zaplatiť pokutu je v ta-
kýchto prípadoch to najmenej, kým po-
platky za zdravotné následky iného
účastníka nehody sa môžu vyšplhať na ti-
sícky eur.

Včasnou kontrolou auta ušetríte 
mnoho eur

Teraz je práve obdobie ideálne na se-
zónnu kontrolu vozidiel. Čas ušetrí spojenie
takejto kontroly spolu s výmenou pneumatík.
Netreba to podceňovať, veď takáto sezónna
prehliadka vyjde v konečnom dôsledku na
menej ako platenie pokút. Za nepoužitie zim-
ných pneumatík je možné uložiť pokutu 60
eur. Neodstránenie ľadu a snehu, ktorý by sa
mohol počas jazdy uvoľniť vyjde vodiča tiež
na 60 eur. Nepoužitie svetiel za zníženej vi-
diteľnosti ďalších 60 eur a nepoužitie svetiel
do hmly 30 eur. Ak je vozidlo technicky ne-
spôsobilé na cestnú premávku, policajt je
oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii
vozidla. K bezpečnej jazde prispieva aj kon-
trola bŕzd a batérie. Skontrolovať odporú-
čame aj osvetlenie, funkčnosť stieračov a
doplniť nemrznúcu kvapalinu. Jednoducho,
treba pripraviť svojho tátoša na jazdu v sťa-
žených, zimných podmienkach.

Polícia radí
Na šoférovanie sa treba sústrediť a ne-

rozptyľovať sa inými činnosťami. Na dlhé
trasy sa púšťať oddýchnutý a nepreceňovať
svoje schopnosti. Ak jazdí niekoľko vozidiel
za sebou, v prípade použitia svetiel do hmly
odporúčame, aby ich použili vodiči jazdiaci
prví a poslední v kolóne. Predíde sa tým
zbytočnému oslepovaniu ďalších vodičov.
Hmlové svetlá smie vodič použiť za hmly,
dažďa alebo sneženia. K bezpečnosti v ta-
kýchto prípadoch prispieva aj zníženie rých -
losti na klzkom povrchu vozovky na potrebnú
mieru. Dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi
vozidlami, aby bolo možné včas zareagovať
a predísť kolíznym situáciám. Je otázkou
niekoľkých dní, kedy padne prvý sneh. Ne-
nechajme sa ním prekvapiť, už teraz treba
myslieť na použitie vhodných zimných pneu-
matík. Zákon totiž hovorí, že ak sa na vo-
zovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad,
alebo námraza, vodič osobného auta môže
takéto vozidlo použiť v cestnej premávke len
ak má na všetkých nápravách zimné pneu-
matiky. Nákladné vozidlá a autobusy musia
byť vybavené zimnými pneumatikami aspoň
na jednej z hnacích náprav, v čase od 15. no-
vembra do 31.marca a mimo tohto obdobia v
prípadoch, ak sa na vozovke nachádza sú-
vislá snehová vrstva, ľad, alebo námraza.

Rýchlosť, jedna z príčin vzniku nehôd
Keďže rýchlosť je spolu s ďalšími faktormi

jednou z hlavných príčin dopravných nehôd,
vodičov upozorňujeme na povinnosti súvi-
siace s jej dodržiavaním. Vodič je povinný
rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a ná-
kladu, poveternostným podmienkam, stavu a

povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré
možno predvídať. Taktiež podľa zákona o
cestnej premávke vodič smie jazdiť len pri-
meranou rýchlosťou, aby bol schopný za-
staviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má
rozhľad. Jazda primeranou rýchlosťou má
prednosť pred ustanovením o najvyšších po-
volených rýchlostiach, prípadne pred rých -
losťou ustanovenou dopravnou značkou. Vo-
diči sú povinní znížiť rýchlosť jazdy napríklad
na neprehľadných miestach, pri zníženej vi-
diteľnosti. Teda všade tam,  kde je vzdiale-
nosť na ktorú majú rozhľad, obmedzená do-
sahom svetlometov vozidla. To znamená, že
zákonom, respektíve dopravnou značkou po-
volené rýchlosti sú najvyššie, ktoré zákon
alebo značka povoľuje. Pre vodičov z toho
vyplýva, že pokiaľ mu to vyššie popísané
okolnosti nedovoľujú, musí znížiť rýchlosť
jazdy.

Pripomíname vodičom, ak sa chcú vyhnúť
pokute, v obci treba dodržiavať rýchlosť 50
km/h, mimo obce 90 km/h a na diaľnici platí
rýchlosť 130 km/h. Všetci pasažieri vozidla
musia byť pripútaní vpredu aj vzadu bez-
pečnostnými pásmi. Netreba zabúdať ani na
deti, tie musia sedieť pripútané v detských
sedačkách. Pitný režim vodičov nielen v let-
ných mesiacoch by nemal obsahovať alko-
holické nápoje. Rovnako svoje schopnosti
by vodiči za volantom nemali znižovať
omamnými látkami. Pred cestou si treba
skontrolovať doklady od vozidla - zákonné,
alebo aj havarijné poistenie.

Aj nepovinná výbava môže prísť vhod
Polícia ďalej odporúča mať v aute naprík-

lad ťažné lano, štartovacie káble, ale aj ná-
hradné žiarovky a nemrznúcu vodu do ostre-
kovačov. Síce nie sú povinnou výbavou vo-
zidla, ale môžu prísť vhod práve v najneo-
čakávanejšej chvíli. Najmä v zimnom ob-
dobí, keď sa vodiči chystajú na dlhšiu cestu,
je dobré mať v aute deku alebo teplejšie ob-
lečenie pre prípad, ak by sa dostali do ko-
lóny.

Sneh, ľad a námraza sa podpisujú pod
mnoho „ťukancov“ na vozidlách. Ide o ško-
dové udalosti, ku ktorým nie je potrebné vo-
lať políciu. Vodičom preto odporúčame mať
v aute tlačivo Správu o nehode. Je dobré ju
už vopred vyplniť. Stáva sa, že keď naozaj
dôjde ku vzniku škodovej udalosti, človek je
v strese alebo v šoku a nepodarí sa mu vy-
plniť tlačivo presne, prípadne niektoré údaje
zabudne vyplniť.

Tieto, ale i mnoho ďalších rád môže pri-
spieť k bezpečnej jazde nás všetkých. Úlo-
hou polície je pomáhať a chrániť, no každý
jeden účastník cestnej premávky by mal pri-
spieť svojim zodpovedným konaním. Veď
každý z nás chce prísť do cieľa svojej cesty
živý a zdravý. d

Bezpečná jazda, zima bez nehôd

Dunajskostredská policajtka počas
návštevy lekára odhalila podvodnú

zbierku. V areáli Nemocnice s poliklinikou
v Dunajskej Strede si v utorok (23.10.) do-
poludnia všimla trojčlennú skupinu Ru-
munov vyberajúcich peniaze. Zdalo sa jej
to podozrivé a preto skutočnosť oznámila
na operačné stredisko.

Vyslaná hliadka okolnosti preverila a nás-
ledne dospelého z trojice obmedzila na osob-
nej slobode. Po predvedení na útvar polície v
Dunajskej Strede a následnom vykonaní pro-
cesných úkonov vyšlo najavo, že 36 ročný ob-
čan Rumunska je podozrivý z podvodu. Naj-
menej od 52 ľudí mal vylákať, pod zámienkou
zbierky pre postihnutých, 533,-€. Ľuďom mal
predkladať falošné listiny s oficiálnymi logami
rôznych charitatívnych organizácií,  ako je Čer-
vený kríž, Unicef, Spolok pre hluchonemých a
pod. Sumu, ktorú mal od občanov vyzbierať,
použil pre vlastnú potrebu. Polícia muža na
základe zhromaždených dôkazov obvinila z
prečinu podvodu a zároveň prokurátor udelil
súhlas na zadržanie osoby v „superrýchlom“
konaní. Obvinený je umiestnený v cele poli-
cajného zaistenia a čaká na rozhodnutie
sudcu, či bude daný do väzby. V prípade uz-
nania viny mu hrozí dvojročné väzenie.

Polícia upozorňuje občanov, aby dôkladne

zvážili komu dávajú svoje peniaze. Ak sa koná
oficiálna zbierka, zväčša jej predchádza infor-
matívna kampaň prostredníctvom  médií a ob-
čanom býva predstavený aj spôsob označenia
vyberajúcich. Listiny označené logami
známych organizácií je možné vyrobiť veľmi
ľahko a takto môžu byť zneužité na výber pe-
ňazí.

d

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

28. november 

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

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

035/7726



Programajánló
ÉSZAK-KoMÁRoM:

Duna Menti Múzeum díszterme:
November 10-én, 15.00 órakor Illyés
Gyula  születésének 110. évfordulója tisz-
teletére ünnepi verses-zenés emlékestet
szervez a Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület  Lélekharang Polgári
Társulás. Az emlékest díszvendége: 
Illyés Mária, a költő lánya.
Városi Művelődési Központ: Novem-
ber 16-án L´art pour l´art - belépődíj: 13
€. November 19-én Tamás Gábor, belé-
pődíj: 10 €.
Shopping center:
Jóba Lilla grafikái megtekinthetők a 3. eme-
leten a játszóházban. Nyitva tartás: hétfő-
péntek 9.00-18.00, szombat 9.00-14.00. 
Jókai Színház: November 8., 11.00 és
15.00 Revizor. November 12., 19.00 Kde
je tu riaditeľ? A nyitrai DAB előadása

16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján.
9.00 Az Andok országai. 10.10 Család-barát 10.30 Napirend előtt
12.01 Híradó délben 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Jel-
fák 13.40 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.35 Édes élet olasz
módra. 15.25 A korona hercege. 16.35 MM – a megoldások maga-
zinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland III.  18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve. 21.10
Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Átok III. 23.15 KorTárs

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 Beavatás 8.30 Haj-
nali párbeszéd. 9.50 Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.20 Minden-
tudás Egyeteme 2.0 11.30 Hol élsz te? 12.01 Híradó 12.25 Magyar
rock 14.55 Grönland. 15.25 Beavatás 15.40 Klipperek 2.0. 16.05
Drága doktor úr II. 16.55 Elit gimi. 17.50 Felfedező úton a Robinson
család. 18.20 A Nyereg Klub. 18.45 Esti mese 18.55 Kérem a követ-
kezőt! 19.10 Édes élet olasz módra. 20.00 Híradó 20.35 Bözsi és a
többiek. 22.05 Maradj talpon!

DUNA

6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 7.35 A tudomány műhelyében.
8.05 Virágzó Magyarország. 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 10.00
Isten kezében 10.30 Ezer év szentjei. 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó
12.10 Vers 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament ülé-
séről 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó
18.25 Sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Mint oldott kéve. 20.05 Hírek
20.05 Sport 20.15 „Népek Krisztusa, Magyarország“ 21.40 Kultikon
22.00 Sportaréna

6.00 Aktív extra 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00 EZO.TV 12.05 Telitalálat. 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 II. 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-rosszban. 21.20 NCIS 22.20 NCIS: Los Angeles 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 112 – Életmentők. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50
Fókusz plusz 13.25 Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10
Bűnös szerelem. 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú ár-
nyékában. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. 20.05 Fókusz 20.50 Bará-
tok közt. 21.25 Dr. Csont. 22.30 Showder Klub

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Váratlan utazás. 14.55 A farm, ahol
élünk. 17.00 Poirot novellák. 18.00 Dallas. 19.05 Columbo: Ölj meg,
ölelj meg. 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei. 22.00 NCIS

13.45 Folytassa, nem számít! 15.30 Tucatjával olcsóbb 2. 17.15 Cápa
2. 19.15 Rejtőzködők. 21.00 Éjszakai őrség. 

VIASAT

6.10 Zsírégetők 7.05 Tuti gimi. 7.55 Harmadik műszak 9.40 Szívek
szállodája 11.30 A nagy házalakítás 12.25 Monk – Flúgos nyomozó
12.55 Billy Madison – A dilidiák. 14.20 A főnök 15.15 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék. 18.05 Nyerd, ha mered. 18.40 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Lány a vízben. 23.40 Argo. 

STV :1
8.20 Párbaj. 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Mosolyogni! 10.05 Dempsey
és Makepeace. 10.55 Viharos szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.10 Kachora – Az ártatlan
szökevény. 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos
szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 20.10 Élet vagy valami hasonló. 21.50 Riporterek 22.20
Első számú gyanúsított: New York-i esetek.

STV :2
9.00 Nők klubja 10.30 Egy másik 1945. május 8. 11.25 Fókusz 11.55
Szemtől szemben 12.30 Élő körkép 13.05 Kulturális körkép 13.10
Folklórműsor 13.45 Autószalon 14.15 Lefújva. 14.50 Sportvisszhang
15.30 Bajnokok Ligája magazin 15.55 Nemzetiségi magazin 16.30
Fókusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradó 18.00 A
halak élete. 18.30 Esti mese 18.45 Eurovirtuál 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 19.55 Gyógyászat 20.55 Egy
nap.21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Euromozi. 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11. 11.15 A farm 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás
20.20 A farm 21.30 A mesterszakács 22.50 Két pasi – meg egy kicsi
23.10 Éjszakai hírek 23.35 Doktor House 

JOJ

6.20 Krimihírek 6.55 Híradó 7.55 Bírósági akták 10.00 Szép lakások.
11.00 Igen, főnök. 12.00 Híradó 12.55 Börtönpalota. 15.00 Cseh-szlo-
vák tehetségkutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.10 A
gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek. 21.35 Dr. Tökéle-
tes. 22.30 A nagy házalakítás

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján.
9.05 Hacktion Újratöltve. 10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30
Calád-barát 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55
Unser Bildschirm 13.25 Jelfák 13.40 Retró kabaré 14.35 Édes élet
olasz módra. 15.25 A korona hercege. 16.35 MM – a megoldások ma-
gazinja 17.40 Heartland 19.30 Híradó este, sport 20.15 Párizsi hely-
színelők. 21.05 Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák.

M2

8.30 Szép otthonok, remek házak 8.55 Baba TV 10.10 Az Örök Szöves-
tég 10.40 Mindentudás Egyeteme 11.30 Most a Buday! 12.01 Híradó
délben 12.25 Magyar pop 13.20 Bözsi és a többiek. 14.45 Magyar elsők
15.00 A magyar puszta. 15.25 Beavatás 15.40 Klipperek 16.05 Drága
doktor úr 17.00 Elit gimi. 17.55 Felfedező úton a Robinson család. 18.20
A Nyereg Klub. 18.45 Mese 18.55 Kérem a következőt! 19.10 Édes élet
olasz módra 20.00 Híradó 20.35 Születésnap 22.30 Maradj talpon

DUNA

6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina
7.30 Híradó 7.35 A tudomány műhelyében. 8.10 Kultikon 8.30 Haza-
járó 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák.
16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó 18.25
Sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Tálentum 19.40 Helló, Doki! 20.30 Hírek
20.35 Sport 21.00 Aviátor.

6.25 Tények Reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babaper-
cek 9.50 TeleShop 10.55 EZO.TV 12.00 A nagy Waldo Pepper.v14.00
Tények 15.00 Marina. 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Hal a tortán
17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-rosszban. 21.20 Mission: Impossible 2. 

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15
Reggeli 9.00 112 – Életmentők. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Törzsutas 13.25 Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10
Bűnös szerelem. 16.15 Marichuy – A szerelem diadala. 16.45 Riváli-
sok. 17.15 A gyanú árnyékában. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. 20.10
Fókusz 20.50 Barátok közt. 21.30 Castle. 22.30 Döglött akták

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Váratlan utazás. 14.55 A farm, ahol
élünk. 17.00 Poirot-novellák. 18.00 Dallas. 19.05 Columbo: Columbo a
guillotine alatt. 21.00 NCIS. 

13.45 Jó tanácsok bankrablóknak. 15.15 Kemping. 17.10 Törvényszéki
héják. 19.20 Az elnök zsoldosa. 21.00 A tűzben edzett férfi . 

VIASAT

6.55 Tuti gimi. 7.50 Harmadik műszak. 9.30 Gyerekes szerelem. 11.30
Gordon Ramsay – A pokol konyhája 12.25 Monk 14.20 A főnök 15.15
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05 A főnök I.  18.05 Nyered, ha
mered. 18.40 Gordon Ramsay 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 A titkok kulcs. 23.35 Reklám-barátok

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj. 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Galileo
10.10 Dempsey és Makepeace. 11.00 Viharos szerelem 11.50 Munka-
piac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Építs házat, ültess fát! 14.05
Kachora 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem
17.15 Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 A hegyi doktor 20.55 Tisztelet kér-
dése 22.45 Éjszakai hírek. 22.58 Sport 23.05 Luther.

STV :2
8.35 Óvodások műsora 10.40 A halak élete. 11.05 Fókusz 11.35 Nem-
zetiségi magazin 12.05 Hírek magyar nyelven 12.10 Élő körkép 14.15
Doktor Bencúr. 15.15 Sportvisszhang 15.40 Eurovirtuál 15.55 Ruszin
magazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac 17.20 Teleantikvárium 17.30
Híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40 Önkéntes aktivisták tör-
ténetei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Barack Obama. 21.00
A tudomány spektruma 21.30 Kommentárok 22.00 Szó szerint. 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11. 10.20 Apja lánya.
12.25 A bűn árnyékában 13.20 A mentalista. 14.20 Hírek 14.20 A
farm – az első nap 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor
House. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sport 20.20 A farm 21.40 Forró vér. 23.00 Éjszakai híradó

JOJ

6.15 Hírek 7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek. 10.00 Szép
lakások. 11.00 Igen, főnök. 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek. 15.00 Szép lakások. 16.00 Dr. Tökéletes. 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 A világ legszigorúbb szülői. 

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján.
9.00 Párizsi helyszínelők. 9.55 Zöld Tea 10.25 Calád-barát 11.30 Át-
járó 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ec-
ranul Nostru 13.25 Jelfák 13.40 Borvacsora 14.35 Édes élet olasz
módra. 15.25 A korona hercege. 16.40 MM – a megoldások maga-
zinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú. 21.00 Becsengetünk és
elfutunk 22.00 Az ESTE 22.35 Zöld Tea

M2

9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Hagyományok Háza 10.40 Minden-
tudás Egyeteme 11.30 Az étel orvosság...?! 12.01 Hírek 12.25 Ma-
gyar válogatott 13.20 Születésnap 15.15 Motorsport magazin 15.40
Klipperek. 16.05 Drága doktor úr. 17.00 Elit gimi. 17.50 Felfedező
úton a Robinson család. 18.20 A Nyereg Klub. 18.45 Esti mese 19.10
Édes élet olasz módra. 20.00 Híradó, sport, időjárás 20.35 Szüle-
tésnap 22.25 Maradj talpon!

DUNA

7.30 Híradó 7.35 A tudomány műhelyében 8.30 Híradó 10.30 Volt
egyszer egy regényhős 11.00 A Diabolik nővérek. 12.00 Híradó 12.25
Éretlenek. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Múzeumtúra 15.25 „Szállj, ra-
gyogj, te mennyei fény“ 16.00 ARCpoétika 16.30 Térkép 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.40 Közbeszéd
19.05 Tálentum 19.45 T.I.R.20.45 Hírek 20.50 Sport 21.00 Egerek és
emberek. 22.45 Kultikon 23.00 Koncertek az A38 Hajón

6.25 Tények Reggel 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babaper-
cek 10.00 TeleShop 11.05 EZO.TV 12.10 A Russell lány. 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Hal a tortán 17.25
Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-rosszban. 21.20 Doktor House. 22.20 Született feleségek.
23.20 Én is szép vagyok 

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentők. 10.05 Top Shop
11.45 ASZTRO Show 12.50 Trendmánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik!
14.40 Gálvölgyi-show. 15.10 Bűnös szerelem. 16.15 Marichuy – A sze-
relem diadala. 16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú árnyékában. 18.30 RTL
híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt. 21.30 Háza-
sodna a gazda. 22.45 Reflektor

STORY TV

12.55 Váratlan utazás. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Poirotnovel-
lák. 18.00 Dallas. 19.05 Columbo: Összeesküvés. 21.00 Szárnyát vagy
combját. 23.05 A sebhelyesarcú.

14.10 Feledni fáj. 15.55 Az elnök zsoldosa. 17.35 Jackie Chan: Tűz-
sziget. 19.15 Sárkányölő lovagok. 21.00 Tisztítótűz. 22.45 Az ügyfél.

VIASAT

7.05 Tuti gimi 8.00 Harmadik műszak 9.45 Repülők, vonatok, autók.
11.30 Gordon Ramsay – A pokol konyhája 12.25 Monk – Flúgos nyo-
mozó. 14.20 A főnök  15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05
A főnök 18.05 Nyered, ha mered. 18.40 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A
sejt. 23.45 Lány a vízben.

STV :1
7.05 Híradó, sport 8.00 Szakácspárbaj 8.25 Párharc. 8.55 Családi ve-
télkedő 9.40 Galileo 10.15 Dempsey és Makepeace. 11.00 Viharos
szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Taxi
14.05 Kachora. 15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek,
sport 16.25 Viharos szerelem. 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.55 Éjszakai hírek 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.40 La-
káskultúra 11.05 Fókusz 11.35 Ruszin magazin  12.00 Hírek magyar
nyelven  12.10 Élő körkép 12.45 Kulturális körkép 12.50 Folklórmű-
sor 13.15 Barack Obama. 14.15 Szó szerint 15.20 Szlovákok a nagy-
világban 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Idősebbek
klubja 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet. 18.30 Esti mese 18.50
Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55
Apám, a Gulag. 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentá-
rok 21.55 Munkapiac 22.00 Eperbor.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.15 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11. 10.15 Jesse Stone:
Tökéletes gyilkosság. 12.10 Forró vér. 13.20 A mentalista 14.20 A
farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10
Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb vágyát 22.30 Éjszakai hírek
22.55 Doktor House 

JOJ

5.55 Krimihíradó 6.30 Híradó 7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi tör-
ténetek. 10.00 Szép lakások. 11.00 Igen, főnök. 12.00 Híradó 12.55
Bírósági akták 14.00 Panelházi történetek. 15.00 Szép lakások. 16.00
Dr. Csont. 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20
Dr. Csont 22.30 Castle. 23.30 Dr. Csont

KEdd, november 6 SZERda, november 7

Az I. világháborút követően a háborúban
megedzett pilótáknak sokkal prózaibb
mesterség után kellett nézniük. A Re-
pülő cirkusz mutatványosaiként kerestek
életüknek új értelmet. 
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Horoszkóp

HÉTfő, november 5

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

BIKA
Makacs hangulatban vagy, ha vitád
adódik valamelyik családtagoddal,
akkor hajlamos vagy rá, hogy csak a
saját álláspontodat tartsd szem előtt.

IKREK
A szíved csordultig van szeretettel
kedvesed iránt, mégsem tudsz elég
időt szakítani rá.

RáK
Ne azt keresd, ami elválaszt azoktól,
akik egyébként fontosak számodra,
hanem arra helyezd a hangsúlyt, ami
összeköt.

OROSzLán
Segíts a ház körüli teendőkben, vedd
ki te is a részed a munkából, ne csak
parancsokat osztogass.

Szűz
Ha nem azt kapod másoktól, amit
szeretnél, jó lenne megvizsgálni, te
vajon mit adtál ahhoz, hogy érzel-
meidet úgy viszonozzák, ahogyan
szeretnéd.

MéRLEg
Folyton fáradtnak érzed magad, ilyen
tempó mellett nem is csoda. Vigyázz
az idegrendszeredre, ne ragadjon el
a folytonos hajtás.

SKORPIó
Végre kamatoztathatod a munkád-
ban a kreativitásodat, sok új és ráa-
dásul érdekes feladatod lehet.

nyILAS
Pihenésre vágysz, hiszen régen volt
már részed benne! Szerelmi életed-
nek jót tehetnek hétköznapi, apró kis
meglepetések.

BAK
A magánéletedben fontos, hogy ne törj
bele a hétköznapok robotjába, hiszen
ebben az esetben indulatos leszel és
könnyebben robbannak ki a viták.

VízönTő
Szinte egy perc nyugtod sem lesz a
munkahelyeden, minden kis apró-
sággal téged zaklatnak a többiek.

HALAK
Egészségedre, testi épségedre vi-
gyáznod kell. Ha most betegséget
szerzel, az krónikus lehet, ráadásul
hosszú lábadozásra kell felkészülnöd.

A kommunizmus bűntetteit bemutató
múzeum nyílik Pozsonyban

Heti egy alkalommal már november második felétől meg-
tekinthető Pozsonyban a kommunizmus bűntetteinek és ál-
dozatainak múzeuma. A kiállítás anyagát különböző tár-
gyak, fotók és könyvdokumentáció, valamint egykori sza-
mizdat kiadványok képezik. Közülük sokat a kommunista
rendszer által bebörtönzött vagy más módon üldözött áldo-
zatoktól kapták. Az állandó tárlaton bemutatott anyagok so-
rát folyamatosan bővíteni szeretnék, de egyelőre azt tartják
a legfontosabbnak, hogy - a kelet-közép-európai országok
közül utolsóként - Pozsonyban is sikerült létrehozni egy ilyen
múzeumot. az állandó tárlat a Szent Erzsébet Egészségügyi
Magánfőiskola épületében, a pozsonyi elnöki palota tő-
szomszédságában kapott helyet az intézmény felajánlásá-
nak köszönhetően, amely szimbolikus egy euróért adja
bérbe az épület egy részét. mti

november 5 - november 11TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Küldje el a helyes választ és nyerjen belépőjegyet
TAMÁS GÁBoR koncertjére.
írjon egy slágert Tamás Gábor előadásában!
A helyes megfejtéseket  november 8-ig várjuk a szer-
kesztőségünk címére: DELTA, Františkánov 22., Ko-
márno 945 01, vagy a deltakn@gmail.com email címre.
A nyertesek neveit a DELTA 46. számában olvashatják. 

J
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Art mozi lett a Jókai
November 1-től a Jókai mozi minden héten minimum 6 napon át várja a vendégeket, csü-

törtöktől szerdáig többségében magyar, európai és más art támogatással rendelkező filmet
tűzünk műsorra. Csütörtöktől szombatig lesznek sikeres közönségfilmek is kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. Sajnos a jelenlegi 35 mm-es vetítési technikával egyre kevesebb filmet
tudunk a közönség számára biztosítani, hiszen a most megjelenő filmek 90 %-a digitális (2D
vagy 3D) formátumban kerül forgalmazásra. Jó hír viszont, hogy az önkormányzat jelenleg
pályázik egy digitális vetítést is lehetővé tevő rendszerre. Pozitív elbírálás esetén így pre-
mierfilmeket is tudunk majd vetíteni a moziban – mondta Tonomár István. A mozi jegyárai
továbbra is kedvezményesek: a felnőtt 800 Ft, a diák, a nyugdíjas és a gyermek pedig 600-
Ft-ba kerül. A csütörtöki első előadás ára 500 Ft. Az előadások kezdése csütörtök-szombat
17.00 és 19.00 óra, vasárnap-szerda 17.00 óra.

Műsor: November 5-7. Tüskevár (családi film), november 8-14, Magic Boys ( vígjáték), 8-
10 Jackpot (norvég vígjáték) 

Augusztus elején egy szörnyű tragédia híre rázta meg Dél-Komáromot.
A nyaralásból hazatérő Kovács család súlyos balesetet szenvedett, mely-
ben a családfő és az egyik kislány életét vesztette. Az édesanyát súlyos
sérülésekkel szállították kórházba, sokáig válságos volt az állapota, de
szerencsére már elindult a gyógyulás útján. A koncertjegyekből származó
bevétellel az ő rehabilitációjához és lánya gyógyulásához lehet hozzájá-
rulni. A november 17-i eseményen a Komáromi Sportcsarnokban helyi fel-
lépők mellett a budapesti Operett Színház neves művészei is vállalták a
szereplést. A koncert első felében 16:30-tól helyi fellépők adnak műsort. Színpadra állnak
a László testvérek, a Feszty Árpád Általános Iskola egyik csoportja, illetve a Dózsa Iskola
alsó tagozatosai, akik közül sokan egykor Ildikó óvodásai voltak. Énekelnek a Magyarock Dal-
színház tagjai és lesz egy meglepetés fellépők is. 18 órától pedig a budapesti Operett Szín-
ház művészei adnak egy kétórás koncertet . Itt lesz Peller Anna, Janza Kata, Csonka And-
rás, Nagy Sándor és Szerényi László. A koncertre kétféle jegyet lehet vásárolni. Az 500 Ft-
os támogatói jegy belépésre nem jogosít, viszont akik megveszik, hozzájárulnak a család
megsegítéséhez. A másik támogató jegy 1500 Ft-ba kerül, ez belépésre is jogosít.

Jótékonysági est a Kovács családért

Dél-Komárom

BÚCS
XIII. Katona Mihály napok

November 7. 17.00 Találkozó Gyimóthy Gábor
svájci költővel. Szerelme a magyar nyelv iránt
örökérvényű, hiszen verseiben vissza-vissza-
térő motívum anyanyelvének dicsérete. Ezt kö-
veti Sidó Emese kiállítása. A kiállítást méltatja:
Kocsis Ernő festő, a megnyitón közreműködik:
Csűr Blues Band
November 9. 9.00 Emléknap - Megújuló ener-
giaforrások: Az Ipari Szakközépiskola diákjai-
nak bemutatója.
10.30 Megemlékezés - Szénási Szilárd martosi lelkész
13.00 - Játsszunk lakodalmast! A búcsi Szivárvány
Óvoda műsora
13.30 - Szól a kakas, szól - Korpás Éva koncertje
November 10. 9.00 Műveltségi vetélkedő. A szü-
netben találkozó Gál Sándor íróval.
2012. nov. 11. 14. 00 Ünnepi istentisztelet Dobai Sán-
dor esperes igehirdetésével
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M1

6:30 Család-barát Hétvége 9:00 Kerékpártúra 9:30 Pecatúra 10:00
Noé barátai 10:30 Aranymetszés 11:25 KorT 12:01 Hírek 12:05 Tör-
ténetek a nagyvilágból 12:35 Zöld Tea 13:05 Tetőtől talpig 13:35 Úti-
célok 13:55 Telesport 15:55 Séf 16:10 Így készült 16:40 Doc Martin
17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó 20:00
Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Kalifornia királya 21:50 Szeretettel
Hollywoodból 22:20 MR2 Akusztik+ a Müpából - Kiscsillag 23:35 Gyúj-
tóbomba angol rom. dráma

M2

6:55 A Nyereg Klub 9:00 Veszélyeztetett állatok 9:30 Mesék gyere-
keknek 10:10 Micimackó klub 10:30 Utánam, srácok! 11:00 Játékos
bestiárium A-Z-ig 11:20 Szimat Szörény 11:45 Képzőbűvészet 12:02
Nyílik a rózsa 12:30 Könyvkalauz 12:45 "Írónak, semmi másnak...“
13:15 A hírlapíró és a halál 14:15 Krúdy Gyula: Szinbád 14:20  Szerel-
mes földrajz 14:50 Zöld Tea 15:15 Ízőrzők 15:45 II. János Pál 16:30  A
templomos lovagok kincse 16:55 Visszatérés a Kincses-szigetre
18:30 Esti mese 18:55 Elisa lánya 20:00 Híradó 20:29 Sport 20:34
Időjárás 20:35 Rocca parancsnok 21:25 Négy pasi meg egy seprű
23:10 Szülestésnap - Vitray Tamás

DUNA

7:40 Duna anzix 8:00 És még egymillió lépés 8:45 Élő egyház 9:15 
Isten kezében 9:45 Herend, az más 10:40 Székely kapu 11:10 Daktari
12:02 Híradó 12:15 Cyrano de Bergerac 14:15 Hagyaték 14:45 Tánc-
varázs 15:35 Önök kérték! 16:35 Pesti mese vígjáték 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Fölszállott a páva 20:40 Hogy
volt!? 21:35 Színház az egész... - Komédiások 22:30 Napok, évek, szá-
zadok 23:25 Dunasport 23:40 MüpArt - Balkán Fanatik 

7:25 Kölyökklub 10:00 Lego Ninjago 10:25 Asztro Show 11:20 XXI.
század - a legendák velünk élnek 11:50 Házon kívül 12:20  Autómá-
nia 13:00 112 - Életmentők  14:10 Tengeri farkasok 16:35 Sötét vihar
18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz Plusz 19:30 X-Faktor  22:05 Mell-
bedobás 0:00 Kéjutazás, horror

6:25 Tv2 matiné 9:30 EZO.TV 10:00 Babavilág 10:30 9 hónap 11:00 Tű-
sarok 11:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12:30 Duval és Mo-
retti 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 Made in
Hungaria 21:50 Collateral - A halál záloga 0:00 Holdtölte am. filmdráma

STORY TV

10:30 Jim szerint a világ 13:00 Autogram 13:35 Columbo: Kapj el, ha
tudsz! 15:05 Túrakommandó 15:35 Álomhajó 17:30 Szerencsekerék
18:30 Rex felügyelő 19:30 Rex felügyelő 20:30 Miss Marple történe-
tei - Miért nem szóltak Evansnek? 22:30 Veszedelmes emlékek (Sötét
láthatár)(16) 

10:10 A kis Dodo 11:40 Mikulás szabadságon 13:20 Esernyőtrükk 15:05
Beethoven nagy áttörése 17:00 Apja lánya 18:55 Túl közeli rokon 21:00
Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. 23:15 Borzalmak városa 1. 

VIASAT
6:40 Legénylakás 9:10 Star Trek 6. - A nem ismert tartomány 11:10
Szex és New York light 12:10 Szívek szállodája 14:05 Két pasi - meg
egy kicsi 14:55 Rózsaágy am. rom. film 16:45 Extralarge: Gyémán-
tok 18:40 Szerelem a Fehér Házban 21:00 Tibor vagyok, de hódítani
akarok 22:45 A szellemhajó

STV :1
8:10 Fidlibumove rozprávky 8:35 Superchyty 9:10 Hádaj, kto nás
pozval 9:40 Dom plný zvieratiek 10:10 Bud Bindi 10:40 Legendy popu
12:45 Autosalón 13:15 On air 13:40 Rossella 15:25 Shane, western
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 Cesta k ľadu 22:40 Góly, body, sekundy 22:55
Druhá žena

STV :2
8:40 Televíkend 9:05 Let okolo Zeme 10:00 Občan za dverami 10:25
Cesta 10:55 Senior klub  11:25 Spomíname na Alexandra Dubčeka
12:05 5 minút po dvanástej 13:05 Som závislý? 13:30 A3UM 13:55
Zurvalec 15:35 Kapura 16:20 Farmárska revue16:35 Med 16:45 Na
stope zločinu 18:28  Ovce.sk 18:30 Večerníček 18:45 Košice 18:50
Jeden deň - Novousadlíci 19:15 Národnostné správy 19:30 Hokej: Ne-
mecký pohár Slovensko - Kanada Priamy prenos 22:15 Zbohom, súd-
ruhovia 23:10 Festivalové minúty z MFF

MARKÍZA

8:45 Priatelia 9:15 Škola zvádzania 11:20 MasterChef 13:50 Modrý
blesk 15:50 Pán včielka 17:35 Partička 18:20 Smotánka 19:00 Tele-
vízne noviny 20:00 Športové noviny 20:10 Počasie 20:20 Farma
22:15 Partička 23:00 8 MM thriller

JOJ

8:10 Ninjago  8:40 Beyblade Metal Fusion 9:05 Bakugan 9:30 Na ost-
rie noža 12:00 Panelák 13:00 Dom snov14:00 Kde bolo, tam bolo
16:00 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
Múmia: Hrob Dračieho cisára 23:00 Farmár hľadá ženu

M1

6:30 Család-barát Hétvége 9:00 "Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre" 9:15 A sokszínű vallás 9:25 Református magazin 10:05 Huszár
Gál 10:20 Katolikus krónika 11:00 Római katolikus szentmise 12:01
Hírek 12:05 Világ+Kép 12:35 Angi jelenti 13:05 Zegzugos történetek
13:35 Múlt-kor 14:05 Telesport 14:45 Nulladik óra 16:25  Telesport
18:50  A Lényeg 19:30 Híradó 20:00 Sport 20:05 Időjárás 20:15 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:30 Egyszer volt, hol nem volt 22:15
A harcos

M2

7:10 Felfedező úton a Robinson család 9:20 Noé barátai 9:50 Veszé-
lyeztetett állatok 10:15 Visszatérés a Kincses-szigetre 11:45 Gyerek-
játék a számítógép 12:01 "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"
12:10 A sokszínű vallás 12:25 Református magazin 12:50 Reformá-
tus ifjúsági műsor 13:00 Huszár Gál 13:15 Katolikus krónika 13:55
Római katolikus szentmise 15:00 Híres magyar könyvtárak  15:45
Üveghegy 15:46 Misi mókus kalandjai 15:55 A kockásfülű nyúl 16:00
Vízipók-csodapók 16:05 Frakk, a macskák réme 16:15 A nagy ho-ho-
horgász 16:20 Micimackó klub 16:40 Utánam, srácok! 17:10 Játékos
bestiárium A-Z-ig 17:30 Szimat Szörény 18:00 Képzőbűvészet 18:15
Mi micsoda18:40 A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai 19:10 4 ösz-
szeesküvő és 1 temetés  20:00 Híradó 20:25 Sporthírek 20:30 Időjá-
rás 20:35 Doc Martin 21:25 Gyújtóbomba 23:05 Születésnap
Válogatás Vitray Tamás

DUNA

8:30 Élő világegyház 9:05 Hagyaték 9:35 Felelet az életnek 10:00
Száműzött magyar irodalom 10:30 Határtalanul magyar 11:00 Az új-
jászületett Pannonhalmi Bazilika 12:02 Híradó 12:15 Ízőrzők: Öskü
12:50 A pénzcsináló 14:20 Magyar elsők 14:35 Talpalatnyi zöld 15:05
Hazajáró 15:35 Hogy volt!? 16:30 Hintónjáró szerelem 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Heti Hírmondó 19:05 Önök kér-
ték! 20:00 Rózsa Sándor 20:50 Klubszoba 21:45 Dunasport 22:00  Par-
füm: Egy gyilkos története

7:00 Kölyökklub 10:00 Trendmánia 10:40 Teleshop 11:40 Törzsutas
12:15 Theodora Vízilabda Magyar Kupa - Döntő mérkőzés 13:55 112
- Életmentők 15:05 Tru Calling - Az őrangyal 16:10 Isten megbocsát,
én nem! 18:30  Híradó 19:00 Cobra 11 20:00 Harry Potter és a Főnix
Rendje 22:40 A 23-as szám

8:45 Nagy Vagy! 9:40 EZO.TV 10:15 EgészségMánia 10:45 Kalandjárat
11:15 Borkultusz 11:45 Stahl konyhája 12:15 Én is szép vagyok 12:45
Több mint TestŐr 13:15 A kiválasztott - Az amerikai látnok 14:15
Monk - Flúgos nyomozó 15:15 Bűbájos boszorkák 16:15 Made in Hun-
garia 18:30 Tények 19:00 Napló 20:05 Johnny English 21:50 Frizbi
Hajdú Péterrel

STORY TV

8:00 Sherlock Holmes 9:00 Televíziós vásárlás 10:30 Dallas 15.25
Álomhajó 17.30 Szerencskerék 18:30 Columbo 20:00 Poirot 22:10
Késő bosszú 

10:10 Túl közeli rokon 12:15 Beethoven nagy áttörése 14:10 Jack Hun-
ter - Ugarit elveszett kincse 16:05 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2.
18:20 Magyar vándor 20:30 A sziget 23:05 Leszámolás Tokióban

VIASAT
9:40 Újonc 10:10 Édes kísértés 10:40 Utazóna 11:10 Trendközelben
11:40 A nagy házalakítás 12:40 Tibor vagyok, de hódítani akarok 14:20
Szerelem a Fehér Házban 16:45 Annam18:55 Fátylat rá! 20:10 
CSI: A helyszínelők 21:05 A célszemély 22:05 Ami sok, az sokk

STV :1
8:00 Garfield 8:15 Maškrtníček 8:45 Góóól 9:15 S Jakubom na rybách
9:40 Dom plný zvieratiek 10:10 Ushuaia-expedície do prírody 11:00
Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55  O 5 minút 12
13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Nevidieť pre oči 14:45 Dre-
vená dedina 16:25 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár 18:15 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:00 Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy
20:10 Assunta Spina 23:35 Góly, body, sekundy 23:45 Odpískané

STV :2
8:35 Kapura 9:20 Farmárska revue 9:35 test magazín 9:50 Noc v ar-
chíve 10:50 Zbohom, súdruhovia 11:45 On Air 12:10 Klamstvo do-
času- pravda naveky 13:15 Orientácie 13:40 Slovo 13:55 ritro slovak
Open - tenis 16:30 Hokej Hokej: Nemecký pohár Slovensko - Nemecko
Priamy prenos 19:15 Fotografi  19:40 Artspektrum 19:50Počasie
19:55 Záhadný svet peňazí 21:35 A3UM 22:00 Festivalové minúty z
MFF 22:05 Umenie 2012 22:35 Pozvánka do národnostného divadla

MARKÍZA

8:00 Perfektné skóre 9:55 Priatelia 10:55 Pán včielka 12:40 Zo záku-
lisia Markízy 13:00 Na telo  13:40 Lampáreň 14:20 Medzi vlkmi 16:20
V mene kráľa 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:10
Počasie 20:20 Pangharti 22:30 Utečenec

JOJ

8:00 Žraloky na súš(h)i 10:00 Najlepšie torty 11:00 Bez syna neodídem
12:00 Deväť životov 13:00 Recept na bohatstvo 14:30 Múmia - Hrob
dračieho cisara 17:00 Top star 18:20 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30
Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Počasie 20:20Česko Slovensko má
talent 22:30 Bournov mýtus

CSüTöRTöK, november 8 SZomBaT, november 10 VaSÁRnaP, november 11PÉnTEK, november 9
M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján.
9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Calád-barát 11.40 Útra-
való 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett
13.25 Jelfák 13.40 Mindenből egy van 14.35 Édes élet olasz módra.
15.25 A korona hercege. 16.40 MM 17.25 Szerencsehíradó 17.40 He-
artland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sport 20.05 Időjárás
20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek 22.05 Az ESTE 22.40 Négy szellem

M2

9.45 Retrock. 9.55 Szalon. 10.35 Mindentudás Egyeteme 11.30 Nem
csak zöldség 12.01 Hírek 13.20 Születésnap 15.05 Csavargások Afri-
kában dr. Livingstone ürügyén. 15.30 Beavatás 15.45 Klipperek. 16.10
Drága doktor úr. 17.05 Elit gimi. 17.55 Felfedező úton a Robinson csa-
lád. 18.20 A Nyereg klub. 18.45 Esti mese 19.00 Kérem a következőt!
19.10 Édes élet olasz módra. 20.00 Híradó, sport, időjárás 20.35 Szü-
letésnap 22.25 Maradj talpon!

DUNA

6.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 A tudomány műhelyében 8.10
Kultikon 9.30 Gondolatok a Spanyol Lovasiskoláról. 10.00 Civilizált va-
donok 11.00 Híres zeneszerzők nyomában. 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.25 Éretlenek. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari. 15.30 Az iszlám
Európában. 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek. 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Tálentum 19.40 Irgalom. 20.40 Hírek 20.45 Sport 21.00 Sziget a szá-
razföldön. 22.10 Kultikon 22.30 MüpArt classic.

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50
TeleShop 10.55 EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 15.00 Ma-
rina. 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update
konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-
rosszban. 21.20 Üvegtigris. 23.25 Aktív 

8.15 Reggeli  9.00 112 – Életmentők. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO
Show 12.50 Autómánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-
show. 15.10 Bűnös szerelem. 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok. 17.15 A
gyanú árnyékában. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. 20.10 Fókusz 20.50
Barátok közt. 21.30 A szállító 3. 23.35 Brandmánia

STORY TV

12.55 Columbo: Összeeskü vés. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Poi-
rotnovellák. 18.00 Dallas. 19.05 Columbo: Gyilkosság telefonhívásra.
20.45 FC Basel 1893–Videoton FC labdarúgó Európa liga

13.50 Káoszelmélet. 15.25 Az ügyfé. 17.40 Nick Fury – Zűrös csoda-
ügynök. 19.25 Paparazzi. 21.00 Golyózápor. 22.35 Bosszú mindhalálig

VIASAT

7.00 Tuti gimi 7.55 Harmadik műszak 9.40 Anna. 11.30 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája 12.25 Monk – Flúgos nyomozó 14.20 A főnök
15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05 A főnök 18.05 Nyered,
ha mered. 18.40 Gordon Ramsay – A pokol konyhája 19.35 Jóbarátok
20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Végső állomás. 23.30 A sejt.

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.15 Párbaj. 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Galileo
10.10 Dempsey és Makepeace. 11.00 Viharos szerelem 11.50 Munka-
piac 12.00 Hírek 13.35 Életöröm. 14.05 Kachora 15.00 Quinn dok-
tornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
17.15 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Rossella. 21.50 Élet-
ben maradni. 22.40 Éjszakai hírek, sport 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.05 Munkapiac 11.40 Ma-
gyar magazin 12.10 Hírek magyar nyelven 12.15 Élő körkép 12.45 Kul-
turális körkép 12.50 Folklórműsor 13.15 Apám, a Gulag. 14.25
Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés a hivatalokban 15.30 Hallás-
sérültek tévéklubja 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Ökológiai
magazin 17.30 Körzeti híradó 18.00 A világ folyói. 18.30 Esti mese
18.45 Vidékfejlesztés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50
Időjárás 19.55 Ferenc József császár és az első világháború. 20.45
Európa Liga labdarúgó- mérkőzés 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Az elátkozott
kincs. 12.10 A bűn árnyékában 14.05 A mentalista 15.00 Jóbarátok
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25
Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás
20.20 A farm 21.40 Forró vér. 23.00 Éjszakai híradó 

JOJ

5.45 Krimihíradó 6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 8.55 Panelházi tör-
ténetek. 10.00 Szép lakások. 11.00 Igen, főnök. 12.00 Híradó 12.55 Bí-
rósági akták 14.00 Panelházi történetek. 15.00 Szép lakások 16.00
Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek. 21.30 A
felszín alatt. 22.45 A világ legszigorúbb szülői

Az Üvegtigris hat lúzer haver né-
hány eseménytelen napjának mu-
latságos története, az Üvegtigris
nevű rozoga, útszéli büfékocsi "fő-
szereplésével". Rudolf Péter és Ka-
pitány Iván filmje.

ÜVEgTIgRIS • 21.20 • TV 2

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján.
9.05 Fábry 10.20 Család-barát 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Jelfák 13.40 Négy szellem 14.35 Édes
élet olasz módra. 15.25 A korona hercege. 16.35 MM 17.30 Jövő-idő-
ben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport
20.05 Időjárás 20.15 Van képünk hozzá 21.10 Mindenből egy van
22.10 Az ESTE 22.45 Sikersorozat

M2

9.20 Világokon át. 10.35 Mindentudás Egyeteme 11.25 Ízőrzők 12.25
Magyar bulizene 13.20 Születésnap 15.10 Csavargások Afrikában dr. Li-
vingstone ürügyén 15.35 Vers mindenkinek 15.40 Klipperek. 16.05 Drága
doktor úr 17.00 Elit gimi. 17.55 Felfedező úton a Robinson család. 18.20
A Nyereg klub. 18.45 Esti mese 18.55 Kérem a következőt! 19.10 Édes
élet olasz módra. 20.00 Híradó 20.40 Születésnap 22.35 Maradj talpon!  

DUNA

7.30 Híradó 7.40 A tudomány műhelyében 8.10 Kultikon 8.30 Híradó
9.35 Fény és innováció 10.05 Látni vagy nem látni. 11.00 India és Nepál
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.25 Éretlenek. 13.00 Kívánságkosár 15.00
Az állatok világa. 15.30 Univerzum. 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20
Életképek18.00 Híradó 18.25 Sport 18.35 Közbeszéd 19.00 FGSZ Sió-
fok–Lombard Pápa Termál FC 21.05 Aranypálca. 22.55 Hírek

5.25 Tele Shop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55 EZO.TV 12.00 Rex
felügyelő 14.00 Tények 15.00 Marina. 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30
Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények
19.35 Jóban-rosszban 20.30 The Voice 22.05 Haláli zsaruk. 23.15 Grimm.

7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Élet-
mentők. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Brandmánia
13.25 Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show. 15.10 Bűnös szere-
lem. 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú árnyékában. 18.30
Híradó 19.10 A Kód. 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt. 21.30 CSI: A
helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék

STORY TV

12.55 Columbo: Gyilkosság telefonhívásra. 14.55 A farm, ahol élünk.
17.00 Poirot-novellák. 18.00 Dallas. 19.05 Columbo: Gyilkosság, füst
és árnyak. 21.00 Született feleségek 

13.50 A kis Dodo. 15.20 Egy baleset anatómiája. 17.05 Élve vagy
halva. 18.40 Az ítélet eladó. 21.00 Leszámolás Tokióban

VIASAT

6.40 Tuti gimi 7.30 Harmadik műszak 9.15 Legénylakás. 11.40 Godon
Ramsay – A pokol konyhája 12.30 Monk – Flúgos nyo mozó 14.20 A
főnök 15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05 A főnök 18.05
Két pasi – meg egy kicsi 18.40 Godon Ramsay – A pokol konyhája
19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A szellemhajó.
23.20 Végső állomás

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.10 Párbaj. 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Galileo
10.05 Dempsey és Makepeace. 11.00 Viharos szerelem 11.50 Mun-
kapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz 14.10
Kachora 15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák.
22.00 Éjszakai hírek 22.15 Sport 22.25 Hajsza. 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 A világ folyói. Niger.
11.05 Fókusz 11.35 Romamagazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10
Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.45 Örökzöld melódiák 13.10 Fe-
renc József császár és az első világháború 14.00 Egyházi magazin
15.15 Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló 15.45 Svájc–Szlovákia
jégkorong Német Kupa. 18.25 Munkapiac 18.30 Esti mese 18.45 A
nemzedékek közti szolidaritás éve 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Utazás a Föld körül. Ázsia és Ausztrália. 21.00 Família.
21.30 Kommentárok 22.00 Angyal és bandita. 23.45 25 éves a Me-
talinda  

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.15 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11 10.10 Protokoll.
12.10 Forró vér. 13.20 A mentalista 14.20 A farm 15.30 Két pasi meg
egy kicsi 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 A farm
21.30 A mesterszakács. 22.50 Állj, vagy jövök! 

JOJ

6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek. 10.00 Szép
házalakítás. 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek. 15.00 Szép lakások. 16.00 Dr. Csont 17.00 Hír-
adó 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 Egyszer volt, hol nem volt. 23.30 A nagy házalakítás 

édes élet olasz módra 
• 19.10 • M2

Lydia végre letesz Dr. Hackett-ről, aki egyébként
már időközben a barátnőjével jár. Lassan aztán
felfedezi, hogy beleszeretett Mack-be, az öccse
kollégájába. Ám ez sem a szülőknek, sem
Lydia ...

Johnny English • 20.05 • TV 2
Anglia végső reménye Johnny English (Rowan
Atkinson), az utolsó, még életben lévő brit kém.
Pedig kétbalkezes, ügyetlen, nem ért semmi-
hez és nem tud semmit. Valahogy mégis képes
nyomokra bukkanni.

Kalifornia királya • 20.15 •M1

Miranda apját, Charlie-t (Michael Douglas) épp
most engedték ki az elmegyógyintézetből. A
férfi meg van róla győződve, hogy a környé-
kükön kell keresni Juan Florismarte Garces
atya rég elásott kincsét.

Ismét Budapestre jön a Depeche Mode
Budapestet is érinti a Depeche Mode 2013 tavaszán kezdődő vi-

lágkörüli turnéja: az elektronikus zenét játszó világhírű brit
csapat május 21-én ad koncertet a Puskás Ferenc Stadionban. A
Depeche Mode új, sorrendben tizenharmadik stúdióalbuma 2013
áprilisában jelenik meg. A szintipop/elektronikus zene egyik leg-
nagyobb hatású formációja 1980 óta működik, azóta több mint
százmillió albumot adott el. Az együttest jelenleg is három alapító
tag - a billentyűs hangszereken, gitáron játszó és vokálozó Mar-
tin Gore, az énekes Dave Gahan, valamint a billentyűs Andy Flet-
cher - alkotja. 

Harmincegy évvel 
fiatalabb nőt vesz el
Ronnie Wood a Rolling Stones gitárosa és Sally már jó

ideje ismerik egymást, de a rocklegenda soha nem tett
ajánlatot jelenlegi párjának, hiába tetszett neki, a nő ugyanis
mindig kapcsolatban élt. Ám amikor tavaly, Wood önálló
koncertjén együtt dolgoztak, és Humphries éppen szerelmi
válságban volt, a gitáros megérezte a lehetőséget. Az ud-
varlása pedig bejött, bár csak idén tavasszal lettek egy pár.

Azóta viszont óriási a szenvedély kettejük között. Sallyt a rocker gyerekei is elfogadták, és mind a
négyen tökéletes feleségnek tartják apjuk számára.

Balogh Edina babát vár
és távozik a sorozatból
ABarátok közt Nádor Kingája hét év után egy időre távozik

a sorozatból, ugyanis szülési szabadságra megy. Balogh
Edina és Som Krisztián még májusban mondták ki a boldo-
gító igent, most egy kisbabával pecsételik meg szerelmüket.
A színésznő karakterét tavaszig még láthatják a nézők a Má-
tyás király téren.

A gyilkos hurrikán előtt ő nyugodtan
sétálgatott az utcán 
Alec Baldwin acélidegzetű férfi. Az 54 éves színészről már idáig is sok-

szor hallhattuk, hogy nincs híján a bátorságnak. Más kérdés, hogy
mostani lépését bátor tettnek vagy épp őrültségnek minősítjük. Baldwin
ugyanis a Sandy hurrikán lecsapása előtt nem sokkal még kimerészkedett
New York utcáira. Halaszthatatlan dolga volt ugyanis: meg kellett sétál-
tatnia két kutyáját. Miközben körülötte az emberek esőkabátban, arcukba
húzott kapucnival igyekeztek céljuk felé, a színész viszonylag nyugodt tem-
póban sétálgatott az ebekkel. Sem az áldatlan időjárás, sem más zavaró
körülmény nem rettentette meg: még kabátot sem húzott, egy szál puló-
verben, bőrcipőben, farmerban, esernyő nélkül járta az utcákat.

Lehet húsos, vegetáriánus, reggeli, ebéd, va-
csora vagy desszert. A lényeg, hogy olvasóink

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

Várjuk olvasóink 
receptjeit! 

írjuk együtt a DELTA 2013-as receptnaptárát!

bULVÁR



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 kérjük: 035 790 85 00. Az étlapot megtalálja a www.wellnesspatince.sk oldalon.
Az ajánlat 2012. november 30-ig érvényes.



Ökölvívás

Atlétika

SPORT
Csak két hét telt el és máris ne-

kiindultam újabb maratoni hó-
dításomnak. Ezúttal Szlovénia fő-
városába, Ljubljanába utaztunk
Zsélyi Zoltán, Zsélyi Katalin és
Hodossy Péter futók társaságá-
ban. 

Szlovénia egy kis ország. Sokan
„kis Nyugat”- ként is emlegetik. Há-
borút nem viselt, annak idején idő-
ben kivált a nagy Jugoszláviából. La-
kosainak száma 2 millió körül van, a
főváros Ljubljana 270 ezer lakosú.
(Szlovéniát kb. 5 ezer magyar lakja.)
Ljubljana az Alpok lábánál terül el, és
szinte pont olyan távolra van tőlünk,
mint Újvidék, az előző maratonim
helyszíne (480 km).

A magyar határt átlépve Lentinél,
egy más világ tárul elénk. Egy ren-
dezett, tiszta, takaros táj. A fű min-
denütt szépen lenyírva, gyom sehol,
ápolt környezet, tiszta faluk, szép fő-
terek.  Túl sok embert nem láttunk az
utcákon, hiszen szombat kora reggel
volt. Az eső pedig szüntelenül öm-
lött, az előrejelzés szerint esős hét-
vége várt ránk. 

Ljubljanába érve, egy szokványos
nagyvárosi kavalkád fogadott ben-
nünket a maga hangulatával. Mo-
dern irodaházak, nyugati cégek rek-
lámjai, csillogás-villogás. A másnapi
maratoni verseny miatt sok helyen
útlezárás volt a városban. Ez ben-
nünket futókat is bosszantott. Nem
szokványos előző nap lezárni az uta-
kat, de úgy látszik itt semmit nem
hagytak az utolsó pillanatra. A for-
galmat irányító rendőrök viszont ud-
variasan eligazítottak, így ügyesen
megtaláltuk az Alibi Hotelt, ahol a
szállásunk volt. A szlovén nyelv
meglepően szlávos, de ennek elle-
nére, nekem úgy tűnt, kevésbé ér-
tettem, mint a szerb vagy horvát
nyelvet. Szállásunk a belvárosban a
Ljubljanica patak partján volt. Az
egész belváros egy nagy  sétáló-
utca. Autóval behajtani nem lehet,
így mi is kb. háromszáz métert gya-
logoltunk a parkolótól csomagjaink-
kal.  Elhelyezkedtünk. A szobánk az
interneten sokkal jobban nézett ki
mint a valóságban, de tudván a többi
szállodai árat, elfogadható volt. Köz-
ben az eső alábbhagyott. Irány a vá-
ros. Mindenhol kávézó, teázó, étter-
mek. És rengeteg sétáló ember. Ké-
zen fogva szerelmes párok, turisták
sokasága mindenhol. Szokatlan ez a
látvány! A kinti nyári teraszokat ha-
talmas hősugárzókkal fűtik, így hi-
degebb időben is kényelmesen lehet
a jó levegőn ücsörögni. Körös-körül
pedig műemlékek kis hidacskák át a
patakon. Egy igazi nászutas hely,

egy igazi gyöngyszem a belváros!
De ránk másnap egy maratoni futás
várt, ami itt is 42 kilométer.

Elindultunk benevezni a ver-
senyre. Egy hatalmas kiállítási pavi-
lonban volt a nevezési iroda és a
Maraton Expo. Érkezésünkkor a
díszpáholyban éppen a verseny le-
gesélyesebb afrikai atlétáit mutatták
be a nagyközönségnek. Szóltak is
pár szót a közönséghez - angolul.
Igen, más országban járva az az ér-
zésem angolul mindenki tud már.
Még az afrikaiak is. Tanuljon hát, aki
teheti!

Beneveztünk. A tömeg ellenére 5
perc alatt végeztünk. Megkaptuk a
rajtszámot, a „mikrochipet”, valamint
emléktárgyakat a verseny logójával
ellátott utazótáskát és két márkás
technikai pólót. Igencsak gazdag
csomag ez a 30 eurós nevezési díj
ellenében. Közben a nézelődők vá-
sárolhattak is, hiszen szinte vala-
mennyi sportmárka képviseltette ma-
gát  a kiállításon. Harminc százalé-
kos kedvezményt is nyújtottak, de az
árak még így is sokkal magasabbak
voltak, mint nálunk odahaza. Lehet-
tek, hiszen az átlagkereset Szlové-
niában 2000 euró körül van.  A bő-
séges tésztaparti vacsorából kísérő-
inknek is jutott bőven. Futóversenyek
előtt mindig tésztát fogyasztunk,
mert ettől van az igazi erő a verse-
nyen. Ezt szénhidrát feltöltésnek ne-
vezik. Végül, egy korsó szlovén sö-
röcske, és jöhetett a jól megérde-
melt alvás.

Reggel korán keltem. Kinéztem az
ablakon. Szinte nem hittem a sze-
memnek! Mindent hó borított és csak
úgy szakadt a hó. Na, a mai mara-
toni is egy érdekes versenynek ígér-
kezik, gondoltam. 

A rajt 10:30 –kor volt, addig viszont
még rengeteg időnk volt. Reggeli-
zés, hógolyózás a friss hóban majd
elkezdtük a versenyre való készülő-
dést. A táskámból előkerült minden
lehetséges téli futóholmi. De hóval,
latyakkal és kemény nulla fokkal nem
számoltunk. Kiballagtunk a főtérre,
ahol a futók, valamint családtagjaik
és kísérőik gyülekeztek. Tízezer em-
ber várta a rajtot. Hatalmas tömeg! A
hangulat nagyon jó volt, DJ szolgál-
tatta a  talp alá valót. A maratoni tá-
vot kétezren választották.

Rajt! Elindul a maratoni! Negyven-
két kilométer áll előtted, nincs visz-
szaút! Leírhatatlan pillanat ez, ami-
kor a rajtpisztoly eldördül és megin-
dul a tízezres tömeg. Ezt ki kell pró-
bálni, hogy átérezd. Két 21 kilomé-
teres kör várt ránk a városban és a
város közeli erdős sétányon. Nagyon
kellemes volt a táv végig. Igaz, a ci-

pőm már az első kilométeren tejesen
átázott az olvadó hótól. Közben a
havas eső is megtette magáét, egy
szem száraz ruha nem volt rajtunk,
technikai ruházat ide vagy oda, min-
den átázott. A városban végig szur-
koltak a futóknak. A barátságtalan
idő ellenére esernyőkkel álltak az út
mentén, és kiabálták: „Demo, Demo,
Demo Maratonci!” Mekkora különb-
ség ez, ha Újvidékhez hasonlítom a
szurkolást, ahol a nagy közöny volt a
jellemző…. Na és itt nem voltak kó-
bor kutyák sem, csak a pórázon tar-
tott luxus kutyák gazdáikkal.

Tervem a versenyen, egy jóleső
egyenletes tempó tartása volt. Hi-
szen ebben a hónapban már har-
madik maratonimat futottam és fá-
radtnak éreztem magam. Jól is ment
az 5:30 -as tempó/km, ami  kb. 11
km/órás sebességnek felel meg. Egy
félórányi futás után már nem fáztunk
és a csuromvizes ruha sem számí-
tott. Frissítettem minden 5 kilométe-
ren, sajnos, csak jéghideg ital állt
rendelkezésre. De a frissítő állomá-
sok kínálata világszínvonalú volt.
Minden, amit csak kívánhat egy futó:
banán, narancs, csoki, keksz, só,
alma, szőlőcukor és egyebek. 

Végig egyedül futottam. Hideg volt.

Nem volt kedvem sem ismerkedni,
sem beszélgetni. A főváros szépsé-
geiben gyönyörködtem és néha inte-
gettem az utat szegélyező  szurko-
lóknak, amit többször vastapssal ju-
talmaztak. A célegyenes egy 3 kilo-
méteres sugárút végén, a főtéren
volt. Szlovén népi zene fogadott, és
minden befutónak bemondták a ne-
vét, valamint az ország és a helység
nevét ahonnan érkezett. Időm 3 óra
55 perc volt. Ebben a hideg időben
elégedett voltam teljesítményemmel,
legfontosabb volt számomra az,
hogy mosolyogva tudtam befutni a
célba 42 kilométer futás után. To-
vábbá, hogy megvan egy újabb tró-
feám, a 99. sikeres maratoni verse-
nyem!

Barátaim szintén sikeresen telje-
sítették a távot.  Zsélyi Zoltán Gúta
3:35,  Hodossy Péter Dunaszerda-
hely 3:52 és Zsélyi Katalin Szímő
/Gúta/ félmaratoni távon 2:08 idők-
kel.

Egy újabb nagyon jó és hangulatos
futóhétvége volt mögöttünk teli élmé-
nyekkel. Indultunk haza. A szakadó
hóban a hazautat viszont szeretném
hamar elfelejteni, mert nem minden-
napi nyolc órás vezetés várt rám Du-
namocsig. De ha Alpok alatti or-
szágba utazunk október végén, a hó
ne lepjen meg bennünket. Még jó,
hogy időben felrakattam a téli gumi-
kat… 

…Ám rendben hazaértünk, és
másnap már azon töprengtem a reg-
geli kocogásom alatt, hogy hol is fo-
gom futni életem jubileumi 100. ma-
ratoni versenyét.

Balkáni MARATONI élményeimet
összefoglalva és összehasonlítva el-
mondhatom, hogy a papírforma ér-
vényesült. Az első helyen a legszín-
vonalasabb verseny Szlovéniában
Ljubljanában volt. Második a horvát-
országi Plitvice, harmadik  pedig  a
szerbiai Újvidék.

Kele Géza

A balkáni körút folytatódik – II. 

Szlovénia – a Balkán gyöngyszeme
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RÉGIÓbAJNOKSÁG

1. P. Bystrica 14 10 3 1 35:15 33
2. Šúrovce 14 10 2 2 30:19 32
3. Komárno 14 7 5 2 28:15 26
4. L. Rovne 13 6 3 4 25:14 21
5. Palárikovo 14 5 6 3 19:16 21
6. V. Ludince 14 6 3 5 19:19 21
7. Skalica 14 5 5 4 24:17 20
8. Bánovce n/B. 14 6 1 7 12:17 19
9. Topoľníky 14 6 1 7 15:28 19

10. Galanta 14 5 3 6 20:22 18
11. J. Bohunice 13 5 2 6 21:22 17
12. Gabčíkovo 14 5 2 7 17:21 17
13. Domaniža 14 5 1 8 17:28 16
14. Beluša 13 3 4 6 12:16 13
15. Nová Ves n/V. 13 1 4 8 6:15 7
16. Neded 14 1 3 10 14:30 6

IV. LIGA
1. Veľký Meder 14 9 3 2 43:17 30
2. ViOn B 14 8 5 1 40:16 29
3. Močenok 14 8 2 4 31:19 26
4. Vrakúň 14 7 4 3 26:15 25
5. Veľké Lovce 14 7 3 4 24:19 24
6. Nový Život 14 6 3 5 22:18 21
7. Štúrovo 14 6 3 5 24:21 21
8. Dvory n/Ž. 14 6 3 5 27:25 21
9. Želiezovce 14 6 3 5 14:20 21

10. Šurany 14 6 2 6 22:20 20
11. Kolárovo 14 6 2 6 16:15 20
12. ČFK Nitra 14 4 5 5 20:23 17
13. DAC „B“ 14 2 5 7 14:20 11
14. Váhovce 14 3 1 10 13:38 10
15. Imeľ 14 2 3 9 14:43 9
16. Hont.Vrbica 14 2 1 11 16:37 7

V. LIGA
1. Tvrdošovce 14 11 1 2 52:13 34
2. Kalná n/H. 14 10 0 4 37:11 30
3. Hurbanovo 14 8 2 4 31:17 26
4. Bánov 14 8 1 5 23:22 25
5. Dolný Oháj 14 6 4 4 22:23 22
6. Kozárovce 14 5 6 3 34:20 21
7. Nesvady 14 6 2 6 30:23 20
8. Komjatice 14 6 2 6 31:29 20
9. Marcelová 14 5 4 5 20:26 19

10. Čaka 14 4 5 5 25:29 17
11. Bešeňov 14 5 2 7 25:35 17
12. Tlmače 14 5 2 7 22:32 17
13. Zlatná na/o. 14 5 0 9 31:37 15
14. Podhájska 14 3 4 7 25:29 13
15. Šahy 14 3 2 9 22:37 11
16. Svätý Peter 14 3 1 10 20:67 10

TERüLETI bAJNOKSÁG
1. Ekel 13 12 1 0 54:8 37
2. Gúta “B“ 13 8 2 3 36:20 26
3. Dulovce 13 8 1 4 31:24 25
4. Perbete 13 6 5 2 26:16 23
5. Keszegfalva 13 6 2 5 29:21 20
6. Búcs 13 6 1 6 20:20 19
7. Šrobárová 13 6 1 6 24:27 19
8. Bátorkeszi 13 5 3 5 19:16 18
9. Dunamocs 13 5 2 6 33:39 17

10. Madar 13 5 1 7 20:29 16
11. Pat 13 4 2 7 21:39 14
12. Hetény 13 4 1 8 18:20 13
13. Izsa 13 3 4 6 17:23 13
14. Lakszakállas 13 4 1 8 22:35 13
15. Tany 13 4 1 8 22:37 13
16. FK Activ 13 3 2 8 21:39 11

TERüLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Nemesócsa 12 11 1 0 43:5 34
2. Marcelháza „B“ 12 10 1 1 48:14 31
3. Őrsújfalu 12 7 1 4 43:15 22
4. Dunaradvány 12 7 0 5 35:22 21
5. Nagykeszi 12 6 1 5 27:21 19
6. Bogya/Gellér 12 6 1 5 27:34 19
7. Megyercs 12 6 0 6 20:26 18
8. Csicsó 12 4 4 4 20:26 16
9. Nagysziget 12 4 3 5 17:21 15

10. Vágfüzes/Kava 12 3 1 8 27:30 10
11. Martos 12 2 3 7 18:42 9
12. Bogyarét 12 1 3 8 9:46 6
13. Ifjúságfalva 12 0 3 9 8:40 3

Nemesócsa a II. osztály őszi bajnoka 

RÉGIÓbAJNOKSÁG 
KFC – Lednické Rovne 3:0 (1:0),

Mészáros, Filipský, Bogyai
Élcsapatokhoz méltó mérkőzést ví-

vott a két csapat. A találkozó első
percétől rendesen egymásnak fe-
szültek, és mindkét oldalon akadtak
kecsegtető helyzetek is. Valamivel
ugyan több hazai részről, de amint te-
hették, a fürge vendég csatárok is
mentek előre nagy elánnal. Szórád
távoli próbálkozásaira, Mészáros Fa-
ragó és Antunovič helyzeteire Pre-
kop és Martinka válaszoltak gyors el-
lentámadásokból. A szurkolók élvez-
ték a mérkőzést, csak az a bizonyos
„játék borsa”, a gól hiányzott. Már-
már úgy nézett ki, hogy az első fél-
időben nem is fog megszületni, de
aztán… A találkozó 42. percében a
villámgyors Mészáros váltotta gólra
Antunovič beadását. A második fél-
időben alig négy percet játszottak a
csapatok, amikor Mészáros, egy
mérnökien pontos beívelésére Fi-
lipský érkezett óramű pontossággal a
jobb kapufa mellé, és védhetetlenül
fejelt a vendégek hálójába. A vendé-
gek még ekkor sem adták fel, sőt,
első félidei „sérülékenységük” is hir-
telen alábbhagyott. Aztán minden a
63. percben dőlt el, amikor a vendé-
gek csapatkapitánya Lukšík, a kiállí-
tás sorsára jutott. Érdekes módon, a
hazaiak ezt a lehetőséget nem lova-
golták meg, és egy rövid időre ugyan,
de ellaposodott a játék. Az utolsó 15
percben, azonban már ismét minden
a hazai forgatókönyv szerint zajlott.
Már a ráadás percei zajlottak, amikor
Faragó beadását a csereként beállt
Bogyai fejelte a kapuba, beállítva ez-
zel a végeredményt. Azt viszont tár-
gyilagosan el kell ismerni, hogy a
nagyszerű focit produkáló vendégek
nem voltak érettek egy ilyen arányú
vereségre. Ellenben, a liláknak már
nagyon kellett ez az önbizalomnö-
velő háromgólos győzelem. Mint min-
den mérkőzésen, most is kitettek ma-
gukért a KFC törzsszurkolói, a
Gruppo Porcaccioni szurkolói cso-
port tagjai, akik fáradhatatlanul haj-
tották előre kedvenceiket. 

További eredmények: P. Bystrica
– Skalica 3:2, Domaniža – Galanta
1:2, N. Ves n/V. – Topoľníky 0:1, V.
Ludince – Palárikovo 3:2, J. Bohu-
nice – Neded 4:2, Gabčíkovo – Be-
luša 1:0, Šúrovce – Bánovce n/B.
2:1. 

IV. LIGA
ímely – Nyékvárkony 0:4 (0:2)
A vendégek valamennyi helyzetü-

ket kihasználva, magabiztosnak lát-
szó győzelemmel távoztak Ímelyről.
A helyzet mégis az volt, hogy a ha-
zaiak szinte végig fölényben játszot-
tak, és a legordítóbb helyzeteiket is
kihagyták.  Márpedig, ez nem ma-
radhatott büntetlenül. 

Nagymegyer – Vága 12:0 (5:0),
Rózsa 3, Csápai 2, Kozmér 2 (1 – 11
m), Pisár, Dömötör, Belucz, Császár
és Horváth 1-1

Nagyon nekimentek ellenfelük-
nek a nagymegyeri zöldek, és már
néhány perc után érezhető volt,
hogy valami nagyszabású dolog
van készülőben. S lőn! Néhány
előző mérkőzéssel ellentétben,
most a hazai csatárok semmit nem
bíztak a véletlenre, és legtöbb lö-
vésük oda ment, ahova azt szánták.
Ezzel nemcsak vezető pozíciójukat
erősítették meg a tabella élén, de
gólarányuk is rendesen átrendező-
dött. 

Mocsonok – Gúta 2:0 (1:0)
A hazaiaknak már nagyon kellett

egy győzelem, így mindent ennek a
célnak elérésére vetettek alá. Igaz,
ehhez nagy segítségre volt szüksé-
gük „játékvezetőkéktől” , akik be is
váltották a hozzájuk fűzött „remé-
nyeket”. A gútaiak inkább csak arra
figyeltek, ha lehet, megússzák sárga
lapok nélkül… 

További eredmények: Želiezovce
– Šurany 1:0, V. Lovce – ČFK 2:1,
Štúrovo – Dvory n/Ž. 3:1, N. Život –
DAC „B” 1:0, H. Vrbica – ViOn „B”
1:10.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Podhájska – Szentpéter 6:0 (3:0)
Amikor 2:0 állásnál Lakatost kiállí-

totta a játékvezető, teljesen nyilván-
valóvá vált, hogy egy újabb zakó ve-

szi kezdetét. Ami még talán ettől is
rosszabb a szetnpéteriek szempont-
jából, hogy Vida és Paluska is be-
gyűjtötték negyedik sárga lapjukat,
ami a hétvégén esedékes, Csalló-
közaranyos elleni régió-rangadón
nem kecsegtet semmi jóval. 

Csallóközaranyos – Komjatice
4:0 (1:0), Turza és Berecz 2-2

Az első félidőben szinte végig csak
kóstolgatták egymást az ellenfelek, a
hazaiaknak azonban sikerült kihasz-
nálniuk addigi első helyzetüket. A
második játékrészben is a túlzott köl-
csönös tisztelet látszott a pályán, vé-
gül a 78. percben szerzett második
gól hozta meg a fordulatot. A haza-
iak nekilódultak, és bizony a vendé-
gek kapusának többször is mentenie
kellett gólhelyzetben.  

Kozárovce – Ógyalla 3:3 (1:1),
Cingel (11 m), Tárnok, Pasztorek 

Az ógyallaiak ezen a mérkőzésen
is bizonyították, hogy nem szabad
feladni még akkor sem, amikor… A
hazaiak a találkozó 69. percéig már
3:1 arányban vezettek, amikor egy
vendég góllal felcsillant azok remé-
nye, és elindultak a pontszerzési
csatába. A 81. percben ez sikerült
is, ami teljesen aláásta a hazaiak
harci kedvét. Igazságos döntetlen
született. 

Marcelháza – Naszvad 2:1 (1:0),
Nagy J., Németh – Czabány

Izgalmas, jó mérkőzést vívott régi-
ónk két csapata. Mindkét oldalon
adódtak gólt érdemlő helyzetek,
ezekből a hazaiaknak sikerült eggyel
többet gólra váltaniuk. És ez meg-
pecsételte a vendégek sorsát. 

További eredmények: Tvrdošovce
– D. Ohaj 4:0, Kalná n/Hr. – Bánov
2:1, Čaka – Bešeňov 5:2, Tlmače –
Šahy 1:0.  

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

szakállas 6:2 (3:1), Ledeczky I,
Göndör 

A most lelkesen küzdő vendégek
3:0 állásnál sem rezignáltak, és 3:2-
re szépítettek. Ekkor, egy – vélemé-
nyük szerint – igazságtalannak vélt

büntetőhöz jutottak a hazaiak, ami-
kor reklamálásért még Vöröst ki is ál-
lították. Ezt a váratlan fordulatot
azonban már nem tudták kezelni az
ekecsiek/apácaszakállasiak, pedig
addig egyenrangú ellenfelei voltak a
hazaiaknak.    

TERüLETI bAJNOKSÁG 
Lakszakállas – Hetény 1:0 (1:0),

Kovács
A kiegyensúlyozott első félidőben

sikerült vezetést szerezniük a hazai-
aknak, ami a végén döntőnek bizo-
nyult. Érdekes módon, a vendégek-
nél egy kiállításra volt szükség ah-
hoz, hogy elkezdjenek focizni, és bi-
zony nagyon sok borsot törtek a ha-
zaiak orra alá. Rendre hagyták ki a
jobbnáljobb helyzeteket, gólt azon-
ban nem sikerült elérniük. A hazaiak
elmondása szerint, a hetényiek he-
lyezése a tabellán messze nem tük-
rözi a csapat remek játékát, igazi tu-
dását, amit ezen a mérkőzésen is
bemutattak.

Keszegfalva – Tany 4:3 (1:2), Bu-
dai 2, Untermayer P., Csepreghy –
Koton, Bódis, Halász G.

Az első félidőben a vendégek szi-
gorúan büntették a hazaiak lezser
játékát. Tulajdonképpen akkor dőlt el
minden, amikor 1:2 állásnál, a ven-
dég Kósa egyedül robogott a kapu
felé, de remek helyzetét kihagyta.
Innen a hazaiak már nem tudtak
volna felállni.  

FK Activ – Gúta „B” 1:4 (1:1),
Blaškovič (11 m) – Ferencz, Szlatky,
Izsák, Krnáč (11 m)

Az öt alapjátékosukat nélkülöző
hazaiak ugyan vezetést szereztek,
de mindössze fél órán át bírták állni
az egyre növekedő vendég rohamo-
kat. Bár ezután is voltak helyzetek
mindkét oldalon, ezeket viszont már
csak a rutinosabb vendégek tudták
értékesíteni. Győzelmük megérde-
melt.

Bátorkeszi – Búcs 1:0 (1:0) Keč-
kéš

Mindkét csapat egyforma arány-
ban járult hozzá a szomszédok ran-
gadójának magas színvonalához.  A

A Régióbajnokság utolsó őszi hazai mérkőzésén a lilák méltó búcsút
vettek szurkolóiktól, egy sima, talán nem is várt arányú győzelem for-
májában. A negyedik ligában csúcsot állítottak be a nagymegyeriek , akik
egy tucatnyi góllal küldték haza ellenfelüket. Igaz, az aranyosmaróti
fakó sem sokkal maradt el góllövésben, így természetszerűen ez a két
csapat áll a tabella első két helyén.  Az ímelyiek újabb fájó vereséget
szenvedtek, és talán nincs más csapat, amelyik jobban várná az őszi
idény végét, mint éppen az ímelyi. Az ötödik ligában rangadót játszottak,
a marcelháziak kihasználták a hazai pálya előnyét, és szoros mérkőzé-
sen legyőzték naszvadi ellenfelüket. Szépen menetelnek az ógyallaiak,
akik a dobogón várják az utolsó őszi fordulót. A Területi Bajnokságban
kezd megjönni a csapatok étvágya, hiszen több helyszínről is remek mér-
kőzésekről számoltak be tudósítóink. És ami nem kevésbé fontos, a ha-
zai tudósítóktól most bőven kijutott dicséretből a vendégcsapatok felé
is, ami egy kis reménysugara lehet a klubok egyre jobb együttműködé-
sének. Szeretnénk hinni, hogy erről van szó. A területi kettőben őszi baj-
nok lett a Nemesócsa, így minden bizonnyal a nagyközség csapata ko-
molyan gondolja visszatérését  az első osztályba.  

hazai csapat mindenképpen szeren-
csésnek mondható győzelmet aratott,
mivel a búcsiak legalább annyi hely-
zetet elpuskáztak, mint vendéglátóik.
Remek hangulatú rangadó volt. 

Ekel – Perbete 2:0 (2:0), Blaho,
Meleg

Az ekeli játékosok szinte verseng-
tek a helyzetek kihagyásában. Már a
találkozó 2. percében kihagytak egy
büntetőt, de szerencséjükre, a sok
helyzetből legalább kettőt sikerült ki-
használniuk. A mérkőzés csak azért
nem vált drámaivá, mert a vendégek
nem különösebben voltak veszélye-
sek az egyébként szépen focizó ha-
zaiakra.  

Dulovce – Izsa 3:2 (2:1), Holub,
Rigó, Habara L. – Krajmer, Pavlík 

Színvonalában és drámaiságában
egyaránt, egy egészen kiváló mér-
kőzést látott a szép számú közön-
ség. Az izsaiak már az 1. percben

gólt szereztek egy jogosan megítélt
büntetőből, és bizony rendesen fel-
adták a leckét vendéglátóiknak. Azok
a találkozó 86.percében szerezték
meg a győzelmet, Habara L. remek-
beszabott lövésével.  

Pat – Šrobárová 4:4 (2:3), lakatos
Kr. És Markovics 2-2 – Cabada 3,
Gažo J.

A vendégek 1:0-ról tudtak fordítani
1:3-ra, majd a hazainak sikerült 4:3-
ra alakítani az eredményt, de végül
igazságos döntetlen született.  

Dunamocs – Madar 2:0 (1:0), La-
jos T., Bábi

A vendégek nagy erővel mentek
neki a hazaiaknak, akik sokáig nem
tudtak kitörni a szorításból. Amit vi-
szont jól csináltak, azok a kontrák
voltak, hiszen ezzel sikerült kétszer is
bevenniük ellenfelük kapuját. A ven-
dégekről mindenképpen el kell mon-
dani, hogy remek csapattal rendel-

keznek, szinte végig uralták a játékot,
de most ez kevésnek bizonyult.   

TERüLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLY 
Bogya/Gellér – Megyercs 4:0

(2:0), Boros 3, Ledeczky V. (11 m)
Martos – Bogyarét 6:0 (3:0),

György és Pecko 2-2, Szabadszál-
lási, Jóba

Ifjúságfalva – Dunaradvány 0:2
(0:0), Pivoda, Balogh 

Őrsújfalu – Nagykeszi 7:1 (3:0),
Molnár R. 3, Molnár Cs., Boros T.,
Kovács, Klimčík – Boros G. (öngól)

Vágfüzes/Kava – Csicsó 2:2
(1:1), Bučai, Varga Z. – Cseh, Nagy

Nemesócsa – Nagysziget 5:0
(2:0), Cseh J. 2, Molnár, Simon, Bog-
nár 

Marcelháza „B” – szabadnapos
volt.  

A 10. fordulóból: 
Ifjúságfalva – Nagysziget 0:1

(0:0), Rohoška

FELNŐTTEK
2012. november 10. (szombat) 13.30 órakor: Gúta – ímely (IV. liga), Perbete – Dulovce (Területi Bajnokság),

2012. november 11. (vasárnap) 13.30 órakor: Naszvad – Cseke, Szentpéter – Csallóközaranyos (V. liga –
Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Felsőkirályi (V. liga – Déli csoport), Hetény – Madar, Šrobárová – Du-
namocs, Izsa – Pat, Búcs – Ekel, Gúta „B” – Bátorkeszi, Tany – FK Activ, Lakszakállas – Keszegfalva. 

Ligásaink idegenben: Nyárasd – KFC (Régióbajnokság), Nyékvárkony – Nagymegyer (IV. liga), Garamkálna
– Ógyalla – pályacsere, Bánov – Marcelháza (V. liga – Keleti csoport). 

Hétvégi focimenü

Nem kis fegyvertényt hajtottak
végre régiónk birkózó tehet-

ségei a Madaron megrendezett
diák kötöttfogású egyéni orszá-
gos birkózó-bajnokságon. A 18
klubot képviselő 104 versenyző
között, együtt 12 érmet harcoltak
ki, ebből két országos bajnoki cí-
met érő aranyat, hét ezüst- és há-
rom bronzérmet. Két oknál fogva
sem meglepő ez a kiváló szerep-
lés. Egyik, hogy az országban
egyedülálló a komáromi régió bir-
kózóklubjainak száma (6), másik,
hogy ezek a klubok olyan lelkes
és szakavatott vezetőkkel, edzők-
kel rendelkeznek, amit sok más
sportág csak irigyelve figyelhet. 

Eredmények:
29 kg: 2. Tóth Dávid (Madar)

3. Sebők Karol (Spartacus)
31 kg: 2. Kürthy Adrian (Gúta)

3. Kürthy Krisztián (Gúta)
33 kg: 1. Kürthy Márió (Gúta) 

– országos bajnok  
2. Keszi Bálint (Naszvad)
5. Brand Alex (Madar)
6. Rigó Kevin (Spartacus) 

35 kg: 2. Parádi József (Marcelháza)
6. Liďák Tomáš (Gúta)

37 kg: 1. Megály Zoltán (Marcelháza)
– országos bajnok

2. Kajtár Sándor (Madar)
6. Rafael Krisztián (Spartacus)

40 kg: 
4. Nagy Arnold (Spartacus)
5. Hulman Nikolas  (Spartacus)
6. Lengyel Tamás (Spartacus)
7. Kálmán Krisztián (Marcelháza)
8. Parádi Frederik (Marcelháza)

11. Kálmán Marcel (Marcelháza)

44 kg: 13. Várady Karol (Spartacus)
48 kg: 2. Takács Máté (Naszvad)
52 kg: 2. Sluka Ádám (Madar)

9. Horváth Bence (Marcelháza)
62 kg: 

3. Csorosz Levente (Spartacus) 
4. Rigó Rudolf (Spartacus)

85 kg:
4. Uhlík Krisztián (Madar)

Tizenkét érem az országos bajnokságon

Régiónk érmes birkózói edzőikkel, és akik a díjakat átadták: Dibusz Mag-
daléna, Madar Község alpolgármestere (balra) és Lengyel Ferenc (jobbra),
a Szlovák Birkózó Szövetség elnöke

KFC -  Lednické Rovne 3:0
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kosárlabda

Röplabda Kézilabda

Az MBK kosarasai szépen kezdik hozni
előző idénybeli formájukat. Ezt érzi a lel-

kes komáromi közönség is, hiszen mérkő-
zésről mérkőzésre nő a nézőszám. Most sem
kellett csalódniuk, mert a csapat remek tel-
jesítményt nyújtva biztosnak nevezhető győ-
zelmet aratott az egyébként kiváló svitiek el-
len. 

A kilencpontos különbséggel megnyert első
negyed után, ugyan kissé feljöttek a vendégek,
de így is hétpontos különbséggel vonultak félidei
pihenőre a csapatok. A harmadik negyedben
nemcsak tartani tudta előnyét a hazai csapat, de
rá is tett „egy lapáttal”, így az utolsó felvonást
már 21 pontos előnnyel kezdhette. Sőt, a 34.
percben már 75:50 világított az eredményjelzőn.
Aki netán azt gondolta volna ennél az ered-
ménynél, hogy „kész a kocsi”, annak be kellett
látnia, hogy téved. A tovább is lelkesen küzdő
vendégek zsinórban szereztek tíz pontot, és ek-
kor Rón edző kénytelen volt időt kérni, rendet
rakni a fejekben. Valószínűleg jó tanácsokkal
látta el csapatát, mert két perccel a vége előtt
már ismét húszpontos előnynek örülhettek a ha-
zai szurkolók (80:60). Ekkor újabb hatpontos
vendég zsinór következett, de ez már nem ve-
szélyeztette a piros-fehérek biztos győzelmét. 

MBK Rieker – Svit 86:74 (27:16, 20:24, 24:10,
15:24)

Pontszerzők: Lowe és Thompson 22-22,
Šoška 10, Robinson 8, Bílik 7, Kratochvíl 6, Du-
bovský 5, Kozlík 4, Stojanov 2, Maslík, Jurčina és
Bínovský nem szereztek pontot – Henderson
29, Curtis 18.

További eredmények: Handlová – Prievidza
79:83 – hossz. után, Sp. N. Ves – B. Bystrica
95:86, Levice – Nitra (hétfőn játsszák). Inter –
szabadnapos volt.

Szombaton, november 10-én 18 órai kezdettel
ismét hazai csarnokban játszik az MBK Rieker,
ellenfele a pozsonyi Inter lesz. 

A tabella állása:
1. Nitra 6 4 2 511:482 10
2. Inter 6 4 2 498:475 10
3. Sp. N. Ves 6 3 3 498:477 9
4. MBK Rieker 5 4 1 440:426 9
5. Levice 5 3 2 422:385 8
6. Svit 7 1 6 501:607 8
7. Handlová 5 2 3 390:385 7
8. B. Bystrica 5 2 3 451:447 7
9. Prievidza 5 2 3 375:402 7

Fotó: Molnár Mónika 

Aférfiak I. ligájának negyedik fordulójában is remekül szerepeltek a Spartak
férfi röplabdázói. Hazai csarnokban fogadták Komjatice csapatát, és mind-

két mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak. A szurkolók örömmel nyugtáz-
ták, hogy a csapatban egyre több a saját nevelésű játékos. Ez persze nem a vé-
letlen és a „próbáljuk meg - hátha” téves elmélet eredménye, hanem a sokéves,
ifjúsággal való koncepciós munka eredménye. Ahogy láttuk, Németh Ödön a pá-
lya mellett, Jobbágy Lajos, pedig a lelátóról élvezték eddigi nehéz munkájuk
eredményének egyre jobban beérő gyümölcsét.  Ami kissé meglepő volt, az az
alacsony nézőszám. Akik viszont eljöttek, nagyszerű sportélményben volt ré-
szük. November 24-én ismét hazai csarnokban láthatjuk a kiváló komáromi csa-
patot, amikor Skalica lesz az ellenfelük. A mérkőzések kezdetei 13, illetve 16 óra.
Higgye el a kedves szurkoló, érdemes ellátogatni ezekre a mérkőzésekre. Kö-
zönség-csalogatónak azt is eláruljuk, hogy a lelkes röplabdázók belépőt sem
szednek, így teljesen ingyen juthatunk nagyon szép sportélményhez. Talán már
a röplabdások is megérdemelnének egy hasonló szurkolói hátteret, mint a ko-
máromi kosarasok, vagy a KFC labdarúgói. Mert bizony, az utóbbi napok tör-
ténései arra engednek utalni, hogy nagy veszélyben van a komáromi sport…

VK Spartak Komárom – Komjatice 3:0 (15, 14, 16)
VK Spartak Komárom – Komjatice 3:0 (17, 17, 11) 

NőK I. LIGA 

Sereď – Csallóközaranyos 21:24 (14:12)
Ezen a találkozón sem szakadt meg a csallóközaranyosi csapat si-

kersorozata. Az első félidőben, ugyan még váltakoztak a csapatok a ve-
zetésben, sőt, annak végén a hazaiak kétgólos előnyre is szert tudtak
tenni. Ehhez azonban kellett két ordító védelmi hiba a vendégek ré-
széről, amit Talár edző a szünetben keményen a lányok szemére ve-
tett. Úgy látszik, ez a fejmosás meg is hozta a gyümölcsét, mert a má-
sodik félidőben az aranyosiak kerekedtek felül, és a percek múlásával
egyre jobban beszorították vendéglátóikat. A találkozó utolsó tíz per-
cében a hazaiak már nem tudták tartani a vendégek által diktált iramot,
így már esélyük sem maradt az eredmény megfordítására. Az ara-
nyosiak ezzel a győzelmükkel zsinórban negyedik alkalommal sem
hagyták el vesztesként a pályát. Amit jó volt látni, hogy sérülése után
nyeri vissza remek formáját Dohnanec Pažúr Evelin, aki hat góllal já-
rult hozzá csapata győzelméhez. Persze, most ismét a kollektív szel-
lem diadalmaskodott, így valamennyi játékos teljesítményét elismerés
illeti meg. 

Vendég góldobók: Turza 7, Dohnanec 6, Švec-Somogyi 4, Rísová
3, Kasznár 2, Lehocká és Šebeňová 1-1.  

A Naszvad/Ímely – Senica mérkőzést lapzártánk után játszották.

NőK II. LIGA 

Lég – Gúta  19:29 (10:15)
Már a mérkőzés elején egyértelművé vált, hogy Zolnai edző lányai

lesznek a nyerők. Teljes erővel nekimentek vendéglátóiknak, akik mind-
össze negyedórán át voltak egyenrangú ellenfelei a gútaiaknak. Külö-
nösen Szabó volt elemében, aki kétségkívül a mérkőzés legjobbja
volt. A gútai lányok negyedik mérkőzésüket nyerték zsinórban, így egy
vereséggel a statisztikájukban a tabella harmadik helyét foglalják el. 

Vendég góldobók: Szabó 13, Vass 6, Kiss 3, K. Navrátilová és T. Nav-
rátilová 2-2, Sladky, Bogár és Molnár B. 1-1. 

Az előző fordulóból: 
Gúta – Lehota pod Vtáčnikom 39:11 (19:7)
Hazai góldobók: Vass 13, Szabó 8, T. Navrátilová 5, Bartanusz 4,

Bogár 3,  Sladky és Csente K. 2-2, K. Navrátilová és Nagy N. 1-1. 
-dm-

Ismét szép siker hazai csarnokban

Magabiztos győzelmek

Egy pillanatig nem fért kétség a VK Spartak (balra) győzelméhez


