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Junior Prima
Díjat kapott
ifj. Zámbó István

Részletek a 4. oldalon

Emberközpontú
hozzáállás?!

Részletek az 5. oldalon

Lakszakállas

Komárom

Az október 29-én történt baleset súlyos sérütje, a 32 éves ál-
lapotos nő életét már nem tudták megmenteni az érsekújvári kór-
házban.

Hiába harcoltak több napig az életéért, pár nappal ezelőtt belehalt
a sérüléseibe. Kisbabáját azonban meg tudták menteni. Információ-
ink szerint, inkubátorban van az érsekújvári kórház újszülött osztályán.

Az asszony áthajtott a szemben lévő forgalmi sávba, majd egy út-
széli fának csapódott. Hogy ez a szörnyű baleset miért történhetett,
még mindig nem tisztázott. A rendőrség továbbra is vizsgálja a bal-
eset körülményeit. -ga-

Arektori tisztségre egyedül
Tóth Jánost, az egyetem je-

lenlegi rektorát jelölték, aki bemu-
tatkozásában ismertette az egye-
tem 2008-tól elért eredményeit, si-
kereit, és felvázolta az intézmény
jövőjével kapcsolatos elképzelé-
seit.

Folytatás a 2. oldalon

Rektorválasztás
a Selye János
Egyetemen

Az állapotos nő nem élte túl a
balesetet, gyermeke azonban él

Mint egyik a több lehetőség, vagy éppen szükség közül, ez sem teljesen kizárt,
bár reméljük, erre végső soron nem kerül majd sor. A jelenlegi helyzet azonban

abban az irányban tendál, hogy teljesen kizárni sem lehet. Gyorsan szögezzük le,
hogy az önkormányzatok által nyújtott támogatás az egyes sportkluboknak nem egy-
fajta szívesség, hanem megalapozott, jól megfontolt, talán politikai szempontokat is
figyelembe vevő lépés. Az ifjúság sportolási lehetőségeinek megteremtése ugyan
néha igaz is lehet, de a sokszor elcsépelt, már-már üres frázisnak tűnő kijelentéseket
szinte senki nem veszi komolyan. Az igazi problémák akkor kezdődnek, amikor azok
sem tulajdonítanak elegendő komolyságot ennek a kérdésnek, akik legtöbbször ez-
zel a szöveggel próbálnak érvényt szerezni ilyen-olyan céljaik elérésének.

Részletek a 2-3. oldalon
Újabb testületi ülésen vannak

túl a városatyák. A múlt csü-
törtöki plénumon azonban a 22
pont közül csak 6 pontot tudtak
megtárgyalni és az ülést megsza-
kították, melyet kedden folytatnak.
A múlt héten lezajlott ülésnek volt
még egy kuriózuma is, talán ennyi
polgár még sosem volt kíváncsi a
képviselők munkájára. A Munka
Utcai Alapiskola tanári kara is
részt vett az ülésen, ezzel is je-
lezve, hogy megelégelték, hogy a
többi iskola rovására segítik ki a
Határőr Utcai Alapiskolát.

Folytatás a 2. oldalon

Az alapiskolák
megkapják
ami jár nekik
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Testületi beszámoló

Folytatás az 1. oldalról
A rektorjelölt programjában két kiemelt területtel foglal-

kozott: a képzési struktúra, valamint a tudományos-kuta-
tási tevékenység fejlesztésével. Beszédében többek kö-
zött kitért a hallgatói létszámok alakulására, a tudományos
képzés és kutatás fontosságára, a hallgatókkal való
együttműködési formákra, az információs és kommuni-
kációs technológia fejlesztésére, és meghatározta a 2013-
2017-es időszak legfőbb stratégiai céljait.

Tóth Jánosnak az egyetem 15 tagú szenátusa 2012. no-
vember 8-án egyhangúlag bizalmat szavazott. A szenátus
a következőkben beterjeszti javaslatát az oktatásügyi mi-
niszternek, hogy a köztársasági elnök nevezze ki Tóth Já-
nost a Selye János Egyetem rektorává. zp

Rektorválasztás
a Selye János Egyetemen

Folytatás az 1. oldalról
A KFC helyzete Komáromban

szinte soha nem volt ideális, de ami
az utóbbi időben zajlik, az már a je-
lenlegi klubvezetésnek is kezd fá-
rasztónak, sőt, kilátástalannak tűnni.
Nem, nem a csapatok sportteljesít-
ményével van gond. Mondhatnánk
azt is, hogy a komáromiak egyik régi
álma látszik beteljesülni, hiszen a fel-
nőtt csapat jó úton halad egy újabb
siker felé. A probléma gyökere a vá-
rosi tulajdonban lévő stadion állagá-
ban, illetve használati rendjében ke-
resendő. Évek óta tisztázatlan, he-
lyenként teljesen átláthatatlan, mint-
egy szabályok nélküli, „majd lesz va-
lahogy” elv mentén van megoldva,
így szinte természetszerű, hogy
előbb-utóbb valaminek történnie kel-
lett. És sajnos, történt is.

Közismert, hogy az 1961 óta üze-
melő komáromi stadion állapota,
enyhén szólva is szánalmas. Rend-
szerváltás után, az akkor félig kész
lelátót befejezték és átadták rendel-
tetésének, de semmilyen egyéb kar-
bantartási munkákat nem végeztek
el, így mi sem természetesebb, az
idő foga egyre gyorsabban kezdett
„rágcsálni”. Néha-néha, különösen
választások előtt ugyan történtek je-
lentéktelen javítások, de többségé-
ben meg kellett elégedni ilyen-olyan
ígéretekkel. Egyik eklatáns példája
a fent leírtaknak, a kék lelátón látható
„lila folt”. Az egyik politikai párt jelölt-
jei a legutóbbi válasz-

stadionon, amit a KFC lelkes vezetői
és támogatói elvégeztek, gyakorta
saját költségükre. Aztán, néhány
nappal ezelőtt, egy kellemetlen inci-
dens kavarta fel a kedélyeket. De er-
ről már hagyjuk beszélni Strasser
Lászlót, a KFC felnőtt csapatának
menedzserét, a klub fő támogatóját:
„A minap felhívott Anton Marek úr, a
város polgármestere, és minősíthe-
tetlen hangnemben közölte velem,
hogy azonnali hatállyal megtiltja a
másik komáromi klubtól, az FK Activ-
tól való „bérleti díj” elfogadását a KFC
pénztárába. Továbbá közölte velem,
hogy az általunk használt helyiségek
bérleti díja visszamenőleges

A KFC 113 év után kivonul Komáromból?

A klubvezetők otthonról hoztak villanymelegítőket a vendégek öltözőjébe,

hogy az előírá soknak megfelelően, biztosítva legyen maga a mérkőzés.

hatállyal ki lesz számlázva. Mivel a
már említett, minősíthetetlen hang-
nem után nem voltam, és a jövőben
sem leszek hajlandó ilyen egyoldalú
„eszmecserét folytatni” a polgármes-
ter úrral, így kénytelen vagyok a mé-
dián keresztül megválaszolni a felve-
tett kérdéseket. Nos, a KFC, mint a
stadion használója, nem kért, és nem
kér bérleti díjat az FK Activtól, ez egy-
szerűen rágalom. Mi a másik komá-
romi klubbal kötöttünk, egy vélemé-
nyem szerint korrekt megállapodást,
a valós költségek részbeni átvállalá-
sáról. A stadion fenntartási költsége-
inek legnagyobb részét ugyanis a
KFC vállalta fel, mivel az üzemeltető
cégnek, sajnos, erre nem adottak a
feltételei. Hogy miért? Nos, a polgár-
mester úrnak talán inkább ezzel kel-
lene foglalkoznia. A klub, az én hoz-
zájárulásommal is, évi 14-15 ezer eu-
rót fordít a stadion karbantartására, il-
letve annak biztosítására. Az általunk
használt helyiségeket saját költségre
festettük ki, mi rendeztük be, és mi
biztosítjuk annak karbantartását. Egy
évig fizettük egy pályamunkás bérét,
mert a megbízott gondnok nem
győzte a temérdek munkát. Évi 700
euróba kerül a műtrágyázás, a mun-
kálatokhoz saját traktorunkat hasz-
náljuk, természetesen az üzemanyag

júsági és diák, valamint felnőtt játékos
használja az egyetlen pályát, vala-
mint az FK Activ és az öregfiúk csa-
patai, így annak minősége szinte
megőrizhetetlen. Hiába dédelgetünk
merészebb álmokat a felnőtt csapat
kapcsán, hiába akarjuk magasabb
szintre emelni ifjúsági csapatainkat,
hiába fekszik a fiókomban a pálya
megvilágításának aránylag olcsó ki-
vitelezési terve, itt nincs megértés, itt
nincs akarat. Egyedül a képviselő-
testületnek tartozunk hálával, hogy
egyelőre nem engedi megnyirbálni a
támogatás jelenlegi mértékét, és
megértéssel van problémáink iránt. A
klubvezetés, tekintettel a már említett
feltételekre, fontolóra vette a klub fel-
nőtt csapatának áthelyezését vala-
melyik közeli községbe. Folytattunk
már előzetes tárgyalásokat ebben a
kérdésben, és meglepetésünkre,
számunkra kedvező feltételeket kí-
nálnak. Persze, ezt a lehetőséget
még egyszer mérlegeljük, de céljaink
elérése érdekében meglépjük, ha Ko-
máromban más lehetőség nem nyílik
számunkra” – mondta el Strasser
László. 

Megkerestük az FK Activ elnökét,
Robert Mihaličkát is, aki a követke-
zőket mondta el lapunknak: „Eddig a
legkisebb problémát nem tapasztal-
tam a két klub együttműködésében.
Magam is úgy vélem, hogy korrekt
megállapodást kötöttünk, amit be is

árát is mi álljuk. Ebben az évben egy
korszerű hangtechnikát vásároltam a
klubnak, mert az elévült, kb. 50 éves
berendezés már használhatatlanná
vált. Sorolhatnám még sokáig a klub
és a támogatók általi beruházásokat,
de most nem is erről van szó. Lé-
nyeg, hogy az FK Activval kötött meg-
állapodásunk kizárólag a költségek
megosztásáról szól, természetesen
figyelembe véve az FK Activ igen-
csak korlátozott lehetőségeit. Amiről
még a polgármester úr nem tud, hogy
több játékost is rendelkezésükre bo-
csájtottunk, szinte szimbolikus ösz-
szegért. Ezért sem értem, miért avat-
kozik be ilyen módon a két klub
együttműködésébe. Például, arról
tud, hogy legutóbbi bajnoki mérkő-
zésünkön nem volt fűtés az épület-
ben? A klubvezetők otthonról hoztak
villanymelegítőket a vendégek öltö-
zőjébe, hogy az előírásoknak megfe-
lelően, biztosítva legyen maga a mér-
kőzés. A meleg víz használatát is ki
akarja számláztatni visszamenőleg a
KFC-nek, mint ahogy azt kilátásba
helyezte. És azt hogyan kívánja meg-
osztani a két klub, és az öregfiúk csa-
patai között, akiknek velünk való
egyeztetés nélkül megengedte a pá-
lya és az öltözők használatát? Tudni
kell, hogy a KFC-ben mintegy 130 if-

tartunk. Az is igaz, hogy a KFC nem
kis mértékben segíti klubunkat, ami a
játékosok kölcsönzését illeti. Az egész
probléma felmerülése valószínűleg
egy félreértésen alapul, valaki pon-
tatlanul tájékoztatta a polgármestert a
két klub kapcsolatáról. Mint a klub el-
nöke, teljes mértékben elhatárolódom
az ilyen vádaskodásoktól, és bízom a
további jó együttműködésben” –
mondta el az FK Activ klubelnöke.

Mivel a KFC, a stadiont üzemel-
tető Comorra Servistől megkapta a
jövő évi bérleti díj szerződési javas-
latát, a helyzete még komolyabbá
vált. A javaslat szerint, a pálya hasz-
nálatáért havi 1394, míg az öltözők
használatáért havi 1200 eurót kellene
fizetnie. Ez évi viszonylatban 31.128
eurót tesz ki, tehát a városi támoga-
tásnak közel a felét, hiszen az ener-
giafogyasztásról még nem is beszél-
tünk. Ezzel kapcsolatosan, a múlt
pénteki sajtótájékoztatón megkér-
deztük Anton Marek polgármester-
től, vajon lesz-e visszamenőleges ha-
tály, és nem tartja-e magasnak eze-
ket az összegeket? „Visszamenőle-
ges hatály biztosan nem lesz, ez ki
van zárva. Ami pedig a jövő évi bér-

amelynek nincs tartozása a város
felé. Nos, a KFC évek óta nem fizeti
még a rezsit sem, de ezt a kérdést a
Comorra Servissel kell intéznie” –
mondta el a polgármester.

Most már csak a Comorra Servis
igazgatójának, Nágel Dezsőnek a
véleményére voltunk kíváncsiak.
„Való igaz, a bérleti díjak megállapí-
tása az én hatáskörömbe tartozik,
ezt nem is egyeztettem a polgár-
mester úrral. Szeretném azonban le-
szögezni, hogy a javaslatban sze-
replő számok kizárólag tárgyalási
alapot képeznek, tehát nem végle-
gesek. Megkértem a klubok vezetőit,
hogy ezeket tárgyalják meg klubon
belül, majd figyelembe véve minden
érvet, megállapodunk a bérleti díjak
magasságában. A stadiont illetően
még szeretném elmondani, hogy az
önök által említett évi 14-15 ezer eu-
rós kiadást nem a klub, hanem a Co-
morra Servis fedezi. Teljes mérték-
ben biztosítjuk a pálya karbantartá-
sát, fizetjük a gondnokot, biztosítjuk
a műtrágyát és a kaszálógép üzem-
anyag-költségeit” – mondta el Nágel
Dezső.

leti díjakat illeti, az kizárólag az üze-
meltető, tehát a Comorra Servis igaz-
gatójának a hatáskörébe tartozik,
ezekkel a számokkal én nem talál-
koztam. Azt azonban mindenképpen
tudatosítani kell, hogy maga a támo-
gatás soha nem fedezi a klubok teljes

kiadását, mindössze csak hozzásegít
azok költségvetéséhez. Az, hogy a
klubok eddig nem fizettek bérleti díjat,
azt mindenképpen az igazgató úrnak
rovom fel, sajnos, úgy is néz ki a Co-
morra Servis gazdasági helyzete. Mi
eddig is támogattuk a sportot, ezután
is támogatni fogjuk, de tiszta szabá-
lyokra van szükség. A KFC-t évi 75
ezer euróval támogatjuk, amellett biz-
tosítjuk a pálya gondozását. Van egy
olyan testületi határozat, miszerint
csak az a klub kaphat támogatást,

Maga a történet ugyan a KFC-ben
történt, de balgaság lenne azt hinni,
hogy a többi sportklubot ez valami-
lyen formában ne érintené. Így vagy
úgy végződnek majd az ügyek, min-
denképpen elmondható, hogy nagy
hiányosságok vannak a sport támo-
gatása és a sportlétesítmények
fenntartása körül. A fedett uszoda, a
röplabdacsarnok, a focistadion, egy-
kor a város büszkeségei voltak, ma
már inkább csak legyintenek a pol-
gárok, amikor ezek szóba kerülnek.
Nem hisszük el, hogy Komáromban
nincs ember, aki kidolgozna egy
sportlétesítményekre vonatkozó ál-
talános szabályzatot, amely úgy a
városnak, mint a kluboknak ponto-
san meghatározná a „mi-mennyit”.
Egy szó mint száz, nagy bajban van
a komáromi sport… Vagy nem is a
sport? 

Böröczky József 

tások előtt – naná, hogy kampány-
céllal – ecsetet ragadtak, és a lelátó
vasszerkezetét kezdték lilára má-
zolni, tudván, hogy a patinás klub
nagyon sok komáromi választópol-
gárnak a szívügye. A baj ott volt,
hogy lassabban fogyott a festék,
mint ahogy a választások közeled-
tek. Az eredmények kihirdetése után
lényegesen alábbhagyott a „festő-
mázoló jelöltek” lendülete, egészen
pontosan, azóta is úgy áll egyfajta
mementóként a „lila pacni”, mintegy
figyelmeztetve a helyi politikusok
szavahihetőségére. Ez lenne azon-
ban a kisebb probléma. Az edzőpá-
lyák szinte használhatatlanok, a le-
látóval szembeni nézőtér életveszé-
lyes, a mellette lévő szociális helyi-
ségek romokban hevernek, a pálya
körüli kerítést már csak a rozsda
tarja úgy-ahogy össze, hogy a pálya
minőségéről már ne is beszéljünk. A
legutóbbi bajnoki mérkőzésen az el-
lenfél csapatkapitánya joggal kérte
beírni a mérkőzés jegyzőkönyvébe,
hogy a pálya minősége nem felel
meg a követelményeknek…

Mindent összevetve elmondható,
hogy az utóbbi húsz évben, szinte
csak az volt elvégezve a komáromi

Strasser László

Anton Marek

Nágel Dezső

Folytatás az 1. oldalról
Már a testületi ülés időpontja körül is bonyodalmak

akadtak. Először egy órára volt meghirdetve, majd át-
tették reggel kilenc órára a kezdést, azonban sok kép-
viselő nem tudott kilenc órára megjelenni, ezért végül is
maradt az eredeti egy órás kezdés. 

Az interpellációkban a visszatérő kérdések kaptak he-
lyet. Andruskó Imre (HÍD) és Nagy Jenő közt már ekkor
forrott a levegő, ugyanis Andruskó Imre megemlítette,
hogy az egyik iskolában 7 200 euró értékben átépítése-
ket eszközölt a város, míg egy másik iskolában nem fi-
zettek ki a szakácsnőknek 150 eurót, azért, hogy egy
hétvégi eseményen bent voltak az iskolában. Nagy Jenő
azt felelte, ez nem az ő hatásköre. Ifj. Bende István, arra
kért választ, hogy a város milyen pályázatokat adott be
az elmúlt időszakban, mivel erre érvényes határozat is
van, melyben lefektették, hogy ez év júniusáig a testü-
let elé kell benyújtani a beadott pályázatok informatív
jegyzékét. 

Következő pontban az elfogadott határozatok teljesí-
tése került napirendre. Elsőként a Munka Utcai Alapis-
kola tornatermének felújítását tárgyalták meg, mint ki-
derült a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult no-
vember 9-én. A bizottság az érsekújvári S.H.F. s.r.o. cé-
get hirdette ki győztesnek 32.884,- eurós árajánlattal.
Azonban a szerződés aláírására és nyilvánosságra ho-
zására csak 16 nap múva kerülhet sor, mivel kifogás-
emelésre ennyi időnek kell eltelnie. A törvény által meg-
szabott 16 napot követően indulhat meg maga a felújí-
tás. A tornaterem tetőszerkezetének felújítása - ha az idő
engedi - előreláthatólag december folyamán be is feje-
ződhet, ugyanis a munkálatok elvégzésére 21 nap áll a
nyertes cég rendelkezésére – mondta el lapunknak Krá-
lik Róbert szóvivő.

Glič Konštantín (független) arról érdeklődött, hogy a
Holt-Vágon készülő szabadstrand projektje hogyan áll.

Pásztor István elöljáró válaszában elmondta, már a szer-
ződésaláírásnál tartottak a kivitelezővel, azonban az
egyik pontban nem tudtak megegyezni. A kivitelező azt
szerette volna, ha a szerződésbe belefoglalják azt is,
hogy egy harmadik személynek is bérbe lehet adni a te-
rületet. De még nincs minden veszve, a közeljövőben
még tárgyalni fog a város vezetése a befektetővel –
tette hozzá Anton Marek polgármester.

A Csintalan Miklós főellenőr által elvégzett ellenőrzé-
sekkel hetilapunk következő számában fogunk részle-
tesen foglalkozni. A főellenőr a Comtherm és a Com-
vargas cégeknél vizsgálódott.

A testületi ülésen megjelent a járási főügyész, Katarína
Purkartová, aki kifogással élt az egyik általános érvényű
rendelet ellen, amely az üzletek és szolgáltatások nyit-
vatartásáról szól. Ezután a beterjesztő, Novák Tamás le-
vette a programról a határozatot és a következő ülésre
elkészíti a javított változatot.

A pénzügyi ügyeket tárgyaló programpontban szó
esett a szemétdíjak emeléséről. Városunkban 2008 óta
nem volt emelés, azóta minden lakos 18,50 eurót fizet
évente. Azonban ahhoz, hogy a hulladék-elhordás „null
szaldós“ legyen, mindenképp emelésre lesz szükség,
ami 36 eurót jelentene lakosonként.  Abban megegyez-
tek a képviselők, hogy ekkora mértékű emelést nem
fognak eszközölni, de informálják a lakosokat, hogy va-
lamilyen szintű emelés jövőre várható lesz.

Utolsóként a helyi alapiskolák pénzelosztását vitatták
meg a várostyák. Az utóbbi pár évben az iskoláknak a
megszabott normatívájából 5 százalékot visszafogtak,
hogy segítsék a Határőr Utcai Alapiskolát. Azonban a
testület a 2013-as évre egyhangúlag megszavazta, hogy
minden alapiskola Komáromban megkapja a száz szá-
zalékos normatívát. A Határőr Utcai Alapiskolában ke-
letkezett 4500 eurós hiányt pedig a hivatal iskolaügyi
osztályának költségvetéséből fedezik majd.

Ezzel a ponttal lezárult a csütörtöki ülés, és kedden
(november 13-án) kerül sor a folytatásra. 

szénássy

Az alapiskolák megkapják ami jár nekik
Komárom

Nem hívják vissza 
a szlovák kormány 
kisebbségügyi kormánybiztosát

Egyelőre törli a Most-Híd párt a kisebbségügyi
kormánybiztos posztjáról való lemondás lehe-

tőségét, mivel ígéretet kapott Robert Fico minisz-
terelnöktől a biztos által felügyelt kulturális támo-
gatások e hónapban történő kifizetésére.

A. Nagy László, a szlovák kormány kisebbségügyi
biztosának hivatalban maradása a napokban vált kér-
désessé, azt követően, hogy több tucat felvidéki magyar
kulturális szervezet lehetetlenedett el a kisebbségi kul-
túrára szánt állami támogatások késése miatt. A ki-
sebbségi kultúrára szánt pályázatok folyósításában pél-
dátlan, több hónapos csúszás következett be az idén
Szlovákiában. mti



Második alkalommal
adták át az elismerést

népművészet és közmű-
velődés kategóriában,
idén kilenc, 30 év alatti al-
kotónak.

A Prima Primissima Ala-
pítvány és a társalapító Doc-
ler Holding nevében Gattyán
György tulajdonos és Lo-
vassy Tamás mecénás adta
át a Junior Prima Díjakat töb-
bek között ifj. Zámbó István
táncos előadóművésznek, a
Honvéd Táncszínház szólis-
tájának. A Junior Prima Díj
tavalyi létrehozása igazi új-
donságot jelentett azzal,
hogy megteremtette a fiatal,
ígéretes tehetségek méltó el-
ismerésének lehetőségét. 

A huszonhat éves izsai
Zámbó István szakmai pá-
lyafutását a Budapest Tánc-
együttesnél kezdte. 2007
szeptembere óta a Honvéd
Táncszínház táncosa. Mind-
két együttesben Zsuráfszky
Zoltán művészeti vezető

szakmai irányításával fejlő-
dött a mai fiatal táncosok kö-
zül az egyik legtehetsége-
sebb előadóművésszé. A
Tenkes kapitánya című ze-
nés, kalandos táncjáték cím-
szereplője, valamint a 2011
februárjában bemutatott, Hu-
les Endre által rendezett A
halálba táncoltatott leány
amerikai-magyar-szlovén ko-
produkcióban készült játék-
film táncos főszereplője.

Szólót táncol továbbá a
Csárdás!, A Kelet tangója, a
Táncoló tavasz és a Tündér-
mese produkciókban.

A Junior Prima Díj egy-
részt bátorítás a már meg-
kezdett munka folytatásá-
hoz, másrészt ösztönző a to-
vábbi sikerek eléréséhez. Ez
a díj 7 000 euró jutalommal
jár.

(miriák)
Képarchívum
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Izsa

Kapja házhoz a 

0905 213 967

´ -t
Fizesse elő a DELTÁT egy évre

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

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

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

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

AAzz  eeggéésszzbbeenn  ssüülltt  lliibbaa  rreennddeelléésstt,,  vvaallaammiinntt  aasszzttaallffooggllaalláásstt  lleeggaalláábbbb  eeggyy  nnaappppaall  kkoorráábbbbaann  aa  kköövveettkkeezzőő
tteelleeffoonnsszzáámmoonn  kkéérrjjüükk::  003355  779900  8855  0000..  AAzz  ééttllaappoott  mmeeggttaalláálljjaa  aa  wwwwww..wweellllnneessssppaattiinnccee..sskk  oollddaalloonn..
AAzz  aajjáánnllaatt  22001122..  nnoovveemmbbeerr  3300--iigg  éérrvvéénnyyeess..

C O M O R R A    S E R V I S
Športová 1, 945 01 Komárno, www.comorraservis.sk

tel.č.: 035/7701-962, fax.č.: 035/7701-969
e-mail: comorra.servis@mail.t-com.sk

IČO: 44 191 758, DIČ : 2020401075

A közszolgálatban végzett munkáról szóló  552/2003 sz. törvény 
5 §-a értelmében a későbbi előírásoknak megfelelően 

pályázatot hirdet 
a COMORRA SERVIS járulékos szervezet 

sportlétesítményeket kezelő részleg vezetői posztjára

Kvalifikációs és egyéb feltéte-
lek: 
a) főiskolai végzettség – technikai

szak és legalább 5 év gyakorlat
vagy középfokú végzettség - és
legalább 10 év gyakorlat

b) feddhetetlenség 
c) szervezési és vezetési 

képesség
d) a járulékos szervezetek tevé-

kenységével és működésével
kapcsolatos előírások ismerete,
valamint további, az energetikai
előírások ismerete 

e) személyi számítógép használata 

További feltételek:
1. ügyfélorientáltság 
2. kezdeményezőkészség 
3. megbízhatóság 
4. emberi kapcsolatok kezelése 
5. személyes felelősség 

A szükséges okmányok:
1. a kvalifikációs és egyéb feltéte-

leket bizonyító okmányok hitele-
sített másolata

2. kitöltött személyi kérdőív
3. életrajz
4. erkölcsi bizonyítvány 

(három hónapnál nem régibb)

A pályázat elbírálásakor döntő
kritériumok:
a) szakmai rátermettség 

és vezetési képesség
b) szakirányú végzettség
c) szakmai gyakorlat hossza

A jelentkezők pályázati részvételi
kérelmüket elküldhetik postán a
COMORRA SERVIS címére: Sport
utca 1, 945 01 Komárno, vagy le-
zárt borítékban személyesen lead-
hatják a COMORRA SERVIS ikta-
tójában (Sportcsarnok, Sport utca
1) legkésőbb 2012. november

20-ig. 
A borítékra kérjük ráírni: „Sportlé-
tesítményeket kezelő részleg-ve-
zető”.
Komárom, 2012. november 5.

Ing. Nágel Dezső 
igazgató

AKomáromi Magyar Tannyelvű Gim-
názium Öregdiákjainak és Tanárai-

nak Baráti Köre és a Selye János Gim-
názium igazgatósága október 20-án ün-
nepélyes keretek között tartotta meg 8.
tagsági összejövetelét.

Az ünnepi találkozót, mely tisztújító gyű-
lés is volt egyben, jelenlétével megtisztelte
Domnanovics Tamás, volt bencés diák Ta-
tabányáról, Hojka János, a Tatai Diákszö-
vetség képviselője, valamint a dél-komá-
romi bencés diákszövetség tagja, Ne-
deczky Árpád. Jelen volt továbbá számos
kulturális és civil szervezet tagja is.

A találkozó első részében Köles Vince
„öregdiák” Élet-Képek című fényképkiállí-
tásának megnyitójára került sor. Köles Vin-
cét a Gaudium vegyes kar és a gimnázium
diákjai köszöntötték. A műsor összeállítója
Stirber Lajos volt, aki röviden a kiváló fotós
munkásságát méltatta. Az ünnepi köszön-

tőket követően a Baráti Kör tevékenységé-
ről szóló beszámolókkal folytatódott az ösz-
szejövetel. Dr. Viola Pál, a Baráti Kör elnöke
az elmúlt időszak tevékenységét értékelte,
sor került továbbá a 2013-as év munkater-
vének ismertetésére, illetve annak a tagok
által történő elfogadására is. Immár ha-
gyománnyá vált, hogy az összejöveteleken
köszöntik a jubiláló öregdiákokat. Ennek
apropóján Slančík Zsuzsa gratulált a 80. és
85. életévüket betöltött tagoknak. A tiszt-
újítás során a jelenlévő tagság által meg-
választott Elnökség tagjai az elkövetkező
három évre MUDr. Viola Pál, Mgr. Fehér Ist-
ván és Mgr. Slančík Zsuzsa lettek.

A nap záróakkordja a Klapka Vigadóban
megrendezett ünnepi fogadás volt, ami szó
szerint baráti hangulatúvá tette az össze-
jövetelt, s természetesen a közös fényké-
pezkedés sem maradt el.

PaedDr. Farkas Adrianna

A Baráti Kör nyolcadik
tagsági összejövetele

Junior Prima Díjat kapott
ifj. Zámbó István

De vegyük sorjában az
eseményeket: Korim Judit
2012 szeptemberében kapott
egy felszólító levelet, hogy el-
maradt szemétdíját már eg-
zekútornak adták és fizessen
be 140 euró körüli összeget.
A levélből kiderült, hogy még
2006-ban nem fizetett be egy
tételt, ami 15,32 euróra rú-
gott, s másnap még egy be-
hajtó is felkereste az idős
asszonyt. A levél átvétele
után azonnal a városi hiva-
talhoz fordult, hogy szeretné
kifizetni hátralékát és leállí-
tani az egzekúciós eljárást.
Az összeget a pénztárban si-
került is befizetnie, de aztán
kezdődött el kálváriája, mivel
szerette volna leállítani az eg-
zekúciós eljárást. Többször
szeretett volna bejutni a pol-
gármester úrhoz, Anton Ma-
rekhez, azonban hiába volt
minden, találkozóra nem ke-
rült sor. Végül Szabó Béla al-
polgármesterrel siekrült be-
szélnie, de mint kiderült ilyen
esetek nem az ő kompeten-
ciájába tartoznak. Most ott

tart az ügy, hogy már a Járási
Bíróságtól is felszólító leve-
lett kapott, hogy fizesse be a
bírósági illetéket. És van még
egy érdekesség, ami pana-
szosunkat a legjobban felhá-
borította: hogy nem sikerült
bejutni a polgármester úrhoz.
Sajnálatosnak tartja, hogy
akiket megválasztott a város
lakossága, ilyen a hozzáállá-
suk, pedig minden látogatá-
sát az előre meghatározott
fogadónapokon ejtette meg a
városi hivatalban.

Megkerestük az ügyben a
városi hivatal szóvivőjét is,
aki a következőket mondta el
lapunknak: A Komáromi Vá-
rosi Hivatal illetékes osztálya
megállapításai alapján Kori-
mová Judita esetéről a követ-
kezőket szükséges tudni:

Az érintett hölgy nem fi-
zette ki a 2006-os évre vo-
natkozó „szemétdíjat“, azaz
a kommunális és apró építési
hulladék elszállításáért és tá-
rolásáért kirótt helyi illetéket
15,32 euró összegben. A fi-
zetési meghagyást a városi

hivatal 2006. április 1-jén kéz-
besítette a hölgynek. Az érin-
tett nem nyújtott be fellebbe-
zést a kirótt díj ügyében, így a
fellebbezésre fenntartott idő
letelte után, azaz 2006. ápri-
lis 18-án a fizetési megha-
gyás jogerőre emelkedett. Az
illetéket legkésőbb 2006. jú-
nius 30-ig kellett volna kifi-
zetnie, erről a határidőről az
érintettet a hivatal a fizetési
meghagyásban értesítette.

A befizetési határidő letelte
után, 2006. július 1-jén a fi-
zetési meghagyás behajtha-
tóvá vált, azaz Komárom Vá-
ros jogosulttá vált arra, hogy
az illetéket bírósági végrehaj-
tás útján követelje. Mivel az
érintett az illetéket nem fizette
ki, 2006. augusztus 17-én a
városi hivatal újabb felszólí-
tást küldött neki, amelyben fi-
gyelmeztette, hogy amennyi-
ben az illetéket nem fizeti ki,
a tartozást a hivatal bírósági
végrehajtás útján fogja köve-
telni. Az érintett az illetéket -
sem annak bizonyos hánya-
dát - a felszólítást követően

sem rendezte, ezért megin-
dult ellene a végrehajtási el-
járás az a Végrehajtási Rend-
tartás 38. paragrafusa értel-
mében.

A hatályos jogszabályok
értelmében a végrehajtás
megkezdése előtt újabb fize-
tési felszólítást sem Komá-
rom Városa, sem a végre-
hajtó nem köteles küldeni az
adósnak. Miután a végrehaj-
tás tényét közlő értesítést az
adós kézhez kapta, az illeté-
ket kifizette. Azonban, mivel
az érintett a tartozást csupán
a végrehajtás elindítását kö-
vetően rendezte, a hatályos
jogszabályok értelmében a
város nem köteles kérni a
végrehajtás leállítását.

Ez a történet tanulságként
szolgálhat mindazok szá-
mára, akik tudatosan „tolják“

maguk előtt a tartozásukat ab-
ban reménykedve, hogy „ha
eddig nem kellett kifizetnem,
ezután sem fog kelleni!“ Ez bi-
zony nem így van! A város
sajnos kénytelen a korábbi
évekből származó tartozáso-
kat is szigorúan behajtani, mi-
vel a közpénzek, az adófizető
polgárok pénzének hatékony
kezelése nemcsak jogi, de er-
kölcsi szempontból is köte-
lező! - Králik Róbert, szóvivő.

Nos ez egy tanulságos tör-
ténet, minden egyes befize-
tett csekket meg kell őrizni.
Továbbá ebben az esetben,
félreértés ne essék, pana-
szosunk nem a befizetés el-
len tiltakozik, hanem az ellen
a bánásmód ellen, amit ő a
városi hivatalban kapott, mint
komáromi választópolgár. 

ssy

Az elmúlt hónapokban egyre több komáromi lakos kapott felszólítást a városi hiva-
taltól, hogy fizesse be elmaradt szemétdíját. Így járt egyik kedves olvasónk is, aki

egyetlenegy szemétdíj-elhordás összegével volt adós a város felé, tehát nem notorikus
nem fizető. Mivel ez az adósság még 2006-ból való és sajnos a csekkeket nem őrizte
meg panaszosunk, így amint megkapta a felszólítást, azonnal be is fizette a díjat. Ez-
zel eddig nincs is gond, azonban azzal van a probléma, hogy 2006 óta már jó pár év el-
telt, és eddig elmondása szerint egy felszólítást sem kapott a hölgy.

Emberközpontú hozzáállás?!
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Megyercs

MOZAIK - HIRDETÉS

Nyitva
8.00 - 18.00

Cím: Vásárcsarnok, földszint 63, KN

Fiatalos 
és minden 
korosztály 
számára

L-6XL

RENÁTA MOLET DIVAT
Új 

üzlet

Tel.: 0948 966 385

RENÁTA MOLET DIVATNagyon örülök, hogy tollat ragadott és
leírta véleményét a polgármester-válasz-
tásról, viszont számos dologban nem értek
Önnel egyet. Többek között nem értem,
milyen „ cirkusz“ volt, én mint aktív részt-
vevője az eseményeknek – mint polgár-
mester-jelölt – ezt nem érezem, nem ta-
pasztaltam. Azt hiszem én voltam az, aki
a választás alatt egy szóval sem bántottam
meg egyik ellenfelemet sem. Ha bántó-
nak, vagy tolakodásnak tartotta levelemet,
mellyel a lakosokat szólítottam meg, akkor
elnézést kérek, nem ez volt a szándékom,
mindössze gondolatmenetemet akartam
ismertetni. Ön három pontban tömörítette
össze a választási kampányt és a válasz-
tási eredményt.

Első pontban kérdezi, ki a hibás? Senki.
Akik elmentek szavazni, eleget tettek ál-
lampolgári kötelességüknek és úgy sza-
vaztak, ahogy azt az eredmények mutat-
ják. Persze voltak olyanok is, akik otthon
maradtak (ki tudja mi okból). Talán belefá-
radtak az évek óta tartó feszültségkel-
tésbe. Nekik valószínűleg mindegy volt,
hogy ki lesz a nyerő?

Második pontban támadja a képviselő-
testületet, hogy hibásak, mert engedték,
hogy újra és újra visszatérjen posztjára
az, aki nem oda való. Nos, ha a kedves
névtelen levélíró egy picit ismerné a köz-
ségi önkormányzatról szóló 396/1990 sz.
Törvényt, akkor tudhatná, hogyan rendel-
kezik a törvény a polgármesteri hatáskör
megszűnéséről (lásd 13a par. 1 bekez-
dés). (Csak az egyszerűség kedvéért: a
képviselő-testület nem válthatja le a pol-
gármestert.)

Harmadik pontban a polgármester-jelöl-
tekkel foglalkozik. Többek közt írja, hogy
egy közülük már boldogan foglalja el a
„trónt“. Ha ön azt gondolja – most függet-
lenül attól ki nyert –, hogy Nemesócsán
ma polgármesternek lenni méznyalogatás,
ahol romokban a közhangulat, a falu több
mint 600 ezer eurós tartozással rendelke-
zik, akkor téved. Nem tudom, honnét veszi
azt, hogy mindegyik jelölt úgy állt ehhez a
poszthoz, mintha trón lenne a polgármes-
teri poszt. Ha Ön ott lett volna a kam-
pánygyűlésen, akkor hallhatta volna, hogy
próbáltam a valós tényeket bemutatni, és
– mint már említettem – egyáltalán nem ró-
zsás a hangulat. Lehet, hogy valakinek
trón ez a poszt, de én többek közt állam-
irányítási – közgazdászi és tanári szaktu-
dásomat és egyéb végzettségemet aján-
lottam fel a községnek, hogy ezzel a pol-
gárokat szolgáljam.

„Ócsai, nem ócsai“. Ezen azoknak kel-
lene elgondolkodniuk, akik részt vettek a
választáson október 27-én és voksukat a
nyertesre adták le. Igen, ezzel a jelenség-
gel találkoztam én is, amikor feltették a
kérdést: Mit akarok én, aki majd 20 éve

nem ócsai lakos? Ezt a kérdést azonban
rossz helyre címezték. Köztem és a nyer-
tes közt van némi különbség a hovatarto-
zást illetően. Ha hiszi, ha nem, én segíteni
akartam. Ugye milyen hihetetlen? Igen, el-
távoztam a faluból. Mint rendőr – immár 22
éve – először Gútára, majd pedig 2002
óta Komáromba kerültem, ahol jelenleg is
szolgálati teendőimet teljesítem. Azért tá-
voztam a faluból, mert munkahelyi köte-
lességem máshova szólított, nem azért
mert nem szeretem a falumat, azt, ahol fel-
nőttem és 24 éves korig lakosa voltam.
Mindezek ellenére segíteni akartam a fa-
lumnak – még ha nem is voltam aktív
résztvevője a község életének, tudom mi
folyt, folyik most is a településen. Éppen
azért, mert ugyan távol voltam ezektől a
negatív történésektől, viszont mindig is
nemesócsainak tartottam magamat, úgy
gondoltam, hogy egy tiszta vonalat vihet-
nék be a községi irányításba.  Nem lét-
kérdés volt nekem ez a poszt, segíteni
akartam, s ha nem kellettem, akkor sem
történik semmi, dolgozom továbbra is,
mert nekem van becsületes foglalkozá-
som. Nem meggazdagodni akartam a köz-
ségen, ahogy Ön, kedves névtelen, azt le-
írja. Kikérem magamnak, hogy engem
szélhámosnak és haszonlesőnek titulál-
jon. Ön feltette a költői kérdést: Nincs itt
egy talpraesett fiatal? Hát a jelölteket
nézve, azt kell mondanom, hogy nincs!
Vagy nem mernek indulni, vagy félnek,
vagy meg kéne őket kérdezni. Van a falu-
nak több talpraesett diplomás fiatalja, mi-
ért nem szólította meg őket, ha más
gondja és baja van valamennyi jelölttel.

Szépen fogalmaz levele utolsó részé-
ben és leírja mindazt, amit és is gondolok.
Igen, kell, hogy a község magához térjen
végre. Két év múlva ismét dönteni kell
majd, hogy ki álljon a falu élére. Fontos,
hogy a jelölt megbízható és felkészült le-
gyen, ismeretei biztosítékot jelentsenek
arra nézve, hogy Nemesócsa talpra áll-
jon. Le kell zárniuk az embereknek a köz-
ség kétes időszakát úgy, hogy elindulhas-
son egy olyan úton, amelynek végén meg-
szűnnének a mesterségesen szított viszá-
lyok, kiegyensúlyozottá válna a falu gaz-
dálkodása és megkezdődhetne a
fejlesztése. Sajnos még mindig a válasz-
tási „propaganda-gulyás“ és az utána kö-
vetkező vigadalom jó, vagy rossz kimene-
tele dönti el a választások eredményét.
Ez nem méltó, örülni akkor kell, amikor si-
kereket érünk el.

Álmodozni lehet, reménykedni is, hogy
egyszer az álomból valóság lesz, és eljön
a szebb jövő, amikor majd Ön, igen tisztelt
nemesócsai ismeretlen Polgár levelében
végszóként majd alá is meri írni gondola-
tait, és nem menekül gyávaságból névte-
lenségbe.

Mgr. Kovács Tibor

Igen tisztelt ismeretlen 
nemesócsai levélíró!

Olvasói levél

Amúlt heti számunkban közölt olvasói levélre kaptunk választ az egyik érintett ne-
mesócsai olvasónktól, polgármester-jelölttől. Bár az előző olvasói levélben nem

volt név szerint megszólítva, úgy gondoljuk, észrevételei megérdemlik a közzétételt.  

December 3-án megnyitjuk kihelyezett 
irodánkat Gútán, a Templom tér 32 alatt.

(a munkahivatal épülete) 

HIRDETéSFElVéTEl HéTFőTől PéNTEKIG.
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, megemlékezések,

ingatlanok eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

igazgatósága szeretettel meghívja az alapiskolák  
tanulóit, szüleiket  és tanáraikat 

a Nyitott napra,
amely 2012. november 30-án (péntek) 8.30 -14.00

órakor lesz megtartva
Közelebbi információ: 

035/7740 868 vagy www.soskn.sk

• Sokan köszöntötték október 23-án, a
hatvanadik születésnapján?

- Büszkén mondhatom, hogy sokan.
Itthon voltam, Komáromban, de előtte
megünnepeltük Kassán is. Két hete csak
ünneplek.
• Adódtak érdekes szituációk abból,
hogy annyi éves, mint a komáromi
színház?

- Október 23-án született Tóth Laci bá-
csi is. Mindig kérdezték, a lánya vagyok-
e. Jólesett, hogy vele együtt emlegettek.
Nagyon jó színész volt. 
• Milyen az élet a Tháliában?

- Formálódó csapat van Kassán. Min-
denhol, ahol vezetőcsere történik, új em-
berek jönnek, új felfogással, műsorterv-

vel. Most majd a fiatalok alakíthatják a
saját ízlésük szerint a színházat. Jóma-
gam az évad végén nyugdíjba vonulok. 
• Hunyadiné a Csókos asszony című
operettből itthon is, Kassán is megta-
lálta.

- Schneiderné is a Hyppolit, a lakájban.
Nagy sikerrel játszottuk mindenütt. Nini,
a dajka nagy kedvencem A gyertyák
csonkig égnek című darabban, Márai
Sándor örökérvényű gondolatai miatt. Az
ember nem tehet mást, mint hogy e gon-
dolatok mögé sorakozik. Az igazságra, a
tiszta emberi gondolatokra nagyon fogé-
kony a néző.
• A Príma környék című Spiró-darab-
ban próbál.

- Lassan teljes lesz a kör. Mert abból a
körből majdnem mindenkivel dolgoztam,
akikkel egyívásúnak érzem magam;
Szőke Pistától kezdve, Gali Lászlón ke-
resztül Illés Pistáig. Köszönöm a színház
vezetőségének, hogy most találkozhattam
Valló Péterrel! Három-négy próba során
többet kaptam tőle, mint más rendezőktől
három-négy évad alatt. Hál’ Istennek rönt-
genszeme van! Egy ilyen felkészültségű
rendezővel nagyon jól mennek a próbák.
• A Kossuth-díjas Spiró György képe
az öregek elpusztításáról nem túl szív-
derítő.

- Éles szikével dolgozik. Olyan szelete-
ket szel az életünkből, amik mély elgon-
dolkodásra késztethetnek. Remélem, a
nézők sem a felszínt, hanem a mögöttes
tartalmat figyelik majd. Bárány János

Fotó: archívum 

Cs. Tóth Erzsébet ismét Komáromban
Csicserből indult. Alapiskolába szülőfalujában és Nagykaposon járt. Kas-

sán érettségizett. Ott lett színésznő. 1981-től 1996-ig Komáromban játszott.
1998-tól ismét a kassai Thália Színház tagja.

Felvidéki magyar színésznek tartom ma-
gam, bárhol is játszom   

A 90. zsoltár eléneklése után felolvasta a Jel 3,17-18 ver-
seit, amely egyben a kopjafán lévő igét tartalmazza, misze-
rint Jézus biztatja a benne hívőket, hogy ne féljenek, mert Ő
ott volt az élet kezdetén, végigkísér életünk folyamán és
örökké velünk marad. A kopjafán lévő különféle keresztyén
motívumok a templom belsejét tükrözik, a rajta található év-
számok a megyercsi egyházközség fontosabb eseményeire
utalnak. Az ünnepségen még szavalatok hangzottak el, és
fellépett a gyülekezet énekkara is. Az áldott együttlét szere-
tetvendégséggel zárult. V.M.

A református gyülekezet
igés kopjafát állított

Amegemlékezés ünnepén igét hirdetett Nt. Dobai Sán-
dor, a komáromi egyházmegye esperese. Ezt köve-

tően a református templomkertben a helyi lelkész, Nt.
Végső László köszöntötte a megjelenteket, köztük a he-
lyi polgármestert, Molnár Zoltánt.

Az 1956-os forradalom üzenete
Nem először jártak Keszthelyen a

hidaskürti Magán-szakközépis-
kola nagymegyeri kihelyezett részle-
gének tanulói. 

Látogatásuk célja nemcsak az ottani
testvériskolájuk, a Közgazdasági Szak-
középiskola diákjaival történő találkozó,
kölcsönös ismerkedés volt, hanem az
1956-os forradalomról való megemléke-
zés is, tudtuk meg Lakatos Andrea ta-
nárnőtől. „A hosszú út és szívélyes fo-
gadtatás után mindkét iskola diákjai be-
mutatták emlékműsorukat, melyből a ta-
nárokból és tanulókból álló közönség
megismerhette a fontos történelmi ese-
mény részleteit. Ezután sétát tettünk a

gyönyörű balatoni város főterén, ahol
megkoszorúztuk az 1956-os forradalom
emlékére állított szobrot, és leróttuk tisz-
teletünket a forradalom áldozatai előtt. A
szabadságért vívott forradalom üzenete
még mindig fontos a fiatalok számára,
mert emlékezteti őket magyarságukra,
történelmükre, és erősíti nemzeti öntu-
datukat. Erre a megemlékezésre és ki-
rándulásra a Rákóczi Szövetségnek kö-
szönhetően került sor”. 

A nagymegyeri iskola diákjai az 1956-
os forradalomra történő megemlékezést
október 23-án folytatták saját alma ma-
terükben, ahol újból előadták emlékmű-
sorukat. Kovács Zoltán

(fotó: az iskola archívumából)

NyERTESEINK
2 db belépőjegyet nyertek a november 19-i  

Tamás Gábor: A legszebb és legismertebb dalok koncertjére
REHáK MáRIA (Pat) és KISS ZOlTáN (Hetény).

A jegyeket a szerkesztőségünkben vehetik át, november 16-ig.

Keresztrejtvényünk nyertese NAGy AlICA Ifjúságfalváról. 
Nyereménye  fél éves DElTA előfizetés! Gratulálunk!



Apedagógusoknak al-
kalmazkodniuk kell a

társadalom új elvárásai-
hoz. Ez viszont felveti sze-
repük újradefiniálását is:
a tudás átadóinak szerepe
helyett olyan irányító sze-
repet kell betölteniük,
amely során segítik a ta-
nulókat, tudásukat és
identitásukat megépíteni.

Az iskola pedagógusai az
ősz folyamán az MPC által
szervezett továbbképzésen
vettek részt. Egy új tanítási
módszert, az interaktív rend-
szer segítségével irányított
oktatást ismerhettek meg.
Ez olyan tanítási forma, mely
a diák figyelmét leköti az

egész tanórán. „Azonban,
hogy ezek a tanórák megva-
lósíthatóak legyenek, minde-
nekelőtt szükség van inter-
aktív rendszerre. Azon sze-
rencsések közé tartozunk,
hogy iskolánkban két ilyen
berendezés is található. Egy
stabil, mely egy bizonyos
osztályteremben használ-
ható, és egy hordozható,
amely minden tanteremben

működésbe hozható, így
mindannyian dolgozhatunk
vele. A megszerzett tudást a
jövőben mindenféleképpen
kamatoztatni szeretnénk, és
reméljük diákjaink számára
sok érdekességet és örömet
csalhatunk be a tanítási
órákba” – mondta Majer
Szendi Gabriella pedagó-
gus.

(miriák)
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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

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

Tel.: 0��/���0 9�0, 090� �1� ��1, 090� �08 ���

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

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-1�.00

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Sokéves hagyománya
van a jubilánsok kö-

szöntésének Megyercsen.
Idén a helyi községi hiva-
tal tanácstermében ren-
dezték meg ezt a kedves
ünnepséget, melyen 64-en
vettek részt.

A megjelenteket elsőként
Molnár Zoltán polgármester
köszöntötte. Beszámolójá-
ban kihangsúlyozta, hogy vi-
gyázni kell az idős embe-
rekre, segíteni kell őket,
hogy a hosszú évek kemény
munkája után örömteli életet
élhessenek. A kis kultúrmű-
sorban pedig Molnár Mónika
szavalata tette még benső-
ségesebbé az ünnepet. Min-
den 60 éven felüli polgár
ajándékot kapott. A faluban
három 90 évet betöltő idős
ember él. Névszerint: Bese
Ede, Bohuš Rozália, és Šku-
lavíková Mária. Őket az ott-

honukban köszöntötték, mi-
vel egészségi állapotuk nem
engedte meg, hogy jelen le-
gyenek az eseményen. Ezen
a napon köszöntötték a há-
zaspárokat is, akik negyed-
százada fogadtak egymás-
nak hűséget: Gombík Sán-
dor és felesége Nagy Ilona,
Bedecs Ferenc és Farkas
Mária, Balogh Ferenc és Jó-

nás Zdenka, Soldan Albert
és Balla Irén, Ľudovít Kürthy
és Kárpáthy Helena, Rudolf
Majerčík és Tatiana Mihalí-
ková. Az ünnepség kellemes
légkörben, főleg meghitt be-
szélgetések, visszaemléke-
zések közepette zajlott.

-pint-
Fotó: Borsos Beáta

Jubilánsok köszöntése
Megyercs

Izsa

Szilason emlékeztek
Október végén ünnepélyes megemlékezésre, és ko-

szorúzásra került sor Szilason a Barátság parkban. 

A rendezvény az első és
második világháborúban
elesett lakosok emlékmű-
vénél zajlott, ahol Tóth Pé-
ter polgármester mondott

ünnepi beszédet, melyben
többek között kiemelte, hogy a

halottaik örökre velük maradnak,
hiszen emlékeikben tovább élnek. A

koszorúk elhelyezése után a jelenlevők át-
mentek a kastélykertbe, folytatva a 2011-ben megkezdett ha-
gyományt, miszerint az év folyamán született gyerekek tisz-
teletére itt egy-egy rózsafát ültetnek.

Idén három új rózsafa került a kastélykertbe, Seszták Bog-
lárka, Horváth Bianka és Trnavská Lenka legfiatalabb lako-
sok jóvoltából. Este hat órától pedig a kultúrházban a nagy-
megyeri Vox Megere együttes az 1956-os eseményekkel
kapcsolatos „A csillag lehull“ című zenés-irodalmi ünnepi mű-
sorát tekinthette meg a szépszámú közönség. pint-

Fotó: Szukola István

Új játszótér a községben
A kis nebulók mindjárt tesztelésre is fogták

a nagyszerűen kialakított hintákat, a csúsz-
dát és a mászókákat. Ezekkel a változatos
játékszerekkel a gyerekek még jobban élve-
zik a játékot, miközben fejlődnek és erősöd-
nek. Az önfeledt játék mellett azonban elen-
gedhetetlen, hogy a játszótér biztonságos
és a lehető legjobb minőségű legyen. Az el-
várásoknak megfelelő játszótér kivitelezé-
sét a megyercsi EUPACK, s.r.o. vállalta ma-
gára Őszi István felügyeletével. Már nagyon
szükség volt erre az új játszótérre, hisz a régi
már az idők folyamán teljesen amortizáló-
dott, nem beszélve arról, hogy életveszé-
lyes is volt. Kép és szöveg: -pint-

Keszegfalva

„Felfedeztük Szepességet:
az első nap gyalogtúrán vet-
tünk részt Szepespatak kör-
nyékén, a második napot a
ménhárdi termálfürdőben

töltöttük. A harmadik napon
Lőcsére látogatunk. Negye-
dik nap érkeztünk meg Kas-
sára. Először a kassai Dó-
mot, más nevén a Szent Er-

Marcelházi és hetényi nyugdíjasok kirándultak
Hétnapos kiránduláson vettek részt a marcelházi (35)

és hetényi (10) nyugdíjasok. A felejthetetlen kirucca -
nás élményeit Keszegh Éva, a Marcelházi Nyugdíjas-
klub elnöke osztotta meg olvasóinkkal.

„Nemcsak a
húszéveseké a világ!”

Nemcsak a húszéve-
seké a világ! címmel

vidám műsoros délutánt
tartottak a városi nyugdí-
jas szervezet tagjai, az idő-
sek iránti tisztelet hónapja
alkalmából. 

Az eseményre sokan eljöt-
tek, hogy részesei lehesse-
nek a több mint kétórás prog-
ramnak. A kultúrműsor elején
Dr. Anton Marek, Komárom
polgármestere mondott ün-
nepi köszöntőt, melyben ki-
hangsúlyozta az idős em-
berek aktívitását, rátermettsé-
gét, biztosítva őket a további
támogatásról. A továbbiakban
először a Čakanka női dalkör

kellemes hangú énekeseit
hallgathatták a jelenlévők. A
dalkör repertoárjában szlovák
és magyar népdalok felváltva
szerepeltek. Folytatásként
Bodó Zsuzsa és Szabó Gyula
régi slágereket énekeltek,
majd néhány vidám, tréfás je-
lenet fakasztott mosolyt az ar-
cokra. A komáromi Klapka
György férfi dalkör a szoká-
sos indulóval kezdte a fellé-
pését, melyben régi betyárnó-
tákat, huszárdalokat adtak
elő. Rigó Pál pedig hegedű
tudományával kápráztatta el
a VMK közönségét.

Kép és szöveg:
-pint-

Komárom

zsébet székesegyházat néz-
tük meg. Gyurcsis Imre mér-
nök elmondta a főoltár törté-
netét, majd megnéztük a Rá-
kóczi sírboltot. Elsétáltunk
Márai Sándor szobrához is.
Ötödik napon érkeztünk meg
Szepesség második legna-
gyobb városába, a Lőcsétől
10 km-re délre a Hernád bal
partján található Iglóra. A fő-
téren megnéztük a Szűz Má-
ria Mennybemenetele tiszte-
letére szentelt plébánia-
templomot. Kirándulásunk
utolsó napján meglátogattuk
a márkusfalvi kastélyt” –
mondta a nyugdíjasklub el-
nöke.

Az élményekben gazdag
kirándulás mindenkinek na-
gyon tetszett. Remélik, hogy
jövőre is eljuthatnak egy ki-
rándulásra.

(miriák)
Képarchívum

Amartosi Református Egyházközség
presbitériuma még 2008-ban döntött

úgy, hogy az anyagi lehetőségekhez mér-
ten fokozatosan és szükség szerint újítja
meg templomát. legutóbb a legsürgő-
sebb feladatnak a tetőszerkezet kicseré-
lését tartották, erre két évvel ezelőtt ke-
rült sor. Majd a templom belső festése és
a padok renoválása következett.

A felújítási munkálatok azonban ezzel még
nem fejeződtek be. Szükségessé vált a régi,
már nagyon rossz állapotban lévő faablakok
újakkal való helyettesítése is. Az euroszab-
ványnak megfelelő, modern, de stílusában
az eddigiekhez nagyon hasonló mintegy ti-
zenkét új nagyméretű nyílászáró kicserélése
és az ezzel járó munkálatok költsége közel 9
ezer eurót tesz ki. Mivel a többi ingatlannál is
szükségesek a kisebb-nagyobb beruházá-
sok, a gyülekezet anyagi lehetőségei pedig
adottak, így az egyházközség az elmúlt év-
ben a komáromi egyházmegyei közgyűlés
elé terjesztette 5 ezer euróra szóló támoga-

tási kérelmét. A pozitív elbírálás eredmé-
nyeként a Szlovákiai Református Keresz tyén
Egyház Közalapjának keretéből 3 500 eurós
támogatást kapott az egyházközség. A fenn-
maradó összeget a hívek adományaiból fe-
dezik.

A templom felújításának újabb szakaszá-
ban a külső falak kapnak majd új burkolatot
és színezést. Mivel ennek a költsége is elég
jelentős, így ez várhatóan az elkövetkező
két-három évben valósulna meg – mondta
Dr. Szénási Szilárd lelkipásztor.

(miriák)

A Döme Károly Alapiskola 
pedagógusai fejlesztik tudásukat

Fokozatosan megújul 
a református templom
Martos

Agyerekek legnagyobb örömére új ját-
szótérrel gazdagodott Keszegfalva. Az

óvoda udvarán létesített játszóteret a na-
pokban helyezték üzembe. 



„Versenynek hirdettük meg a töklámpásokat, de aztán úgy
döntöttünk, hogy mindenki egyformán kap jutalmat, mert
nem lehet kiválasztani a legjobbat. Megjutalmaztuk viszont
a legnehezebb, legnagyobb, legérdekesebb, legcsúnyább és
legkisebb tök tulajdonosát. Az idei évben kibővítettük a ren-
dezvényt madárijesztő készítéssel is, ami várakozáson felüli
sikert aratott. Valamennyi elkészített alapanyag elfogyott és
rövid időn belül 15 madárijesztő állt a játszótéren” – nyilat-
kozta Zalackó Ilona szervező.

Ezen a délutánon sikerült ismét egy jó hangulatú rendez-
vényt lebonyolítani, ahol végül mindenkinek felhívták a fi-
gyelmét, hogy jövőre ismét lesz "tökbuli'', lehet készülni.

(miriák), Zalackó Ilona felvétele
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Búcs

Dunaradvány

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

Ismét nagy sürgés-forgás volt az őrsújfalusi
óvodában. A gyerekek egész héten sokat fog-

lalatoskodtak a tök-party előkészületeivel: mé-
zeskalácsot sütöttek és díszítettek, sajátkezű
munkáikkal díszítették az óvodát. Kedden dél-
után szép számban összegyűltek kicsik és na-
gyok, hogy együtt kipróbálják ügyességüket és
a sárga tökökből varázslatos töklámpásokat
készítsenek. A kis csemeték szívesen segítet-
tek szüleiknek a töklámpás díszítésében, de
még szívesebben torkoskodtak a finom sütiből
és sós pogácsából. Jókedvben és vidámság-
ban telt el a délután. Az eredmény igazán cso-
daszép lett, fantasztikus töklámpások díszítik
az óvodát, és ami a legfontosabb, szívünkben
a jó érzés, mely a nagyszerű együttműködés-
nek köszönhető ebben kis óvodai közösség-
ben. Csóka Beáta

Öt nap az egészség jegyében

Agútai Corvin Mátyás Alapiskola ok-
tóber végén az „Egészséges Iskola“

projekt keretén belül egészséghetet tar-
tott, hogy felhívja diákjai figyelmét az
egészséges életmód kialakítására és fon-
tosságára. A tanulás mellett ez a hét elő-
adásokról, sportrendezvényekről, egész-
séges ételekről szólt.

Elsőként a kijelölt évfolyamok látogattak el
a gútai vízimalomba, ahol Binder Pál ornito-
lógus tartott előadást a Dunáról és annak
élővilágáról. Az idősebb korosztály drogelle-
nes felvilágosító előadáson vett részt, melyet
a városi rendőrség tagja, Ing. Zsélyi Zoltán
tartott. Nekik szólt Gönczöl Ivett kozmetikus
bemutatóval egybekötött előadása is a tiné -
dzserkori bőr- és szépségápolásról. Dr. Mol-
nár Ferenc, a Járási Közegészségügyi Hiva-
tal orvosa a tudatos és egészséges táplálko-
zás fontosságáról beszélt a tizenéveseknek.
Az alsó tagozatosok elsősegélynyújtási ta-
nácsokat hallhattak Györe Melindától.

A sportolás is kiemelkedő helyet kapott
ezen a héten. A diákok röplabdában és lab-
darúgásban mérhették össze erejüket és
ügyességüket, ráadásul tanáraik is bekap-
csolódtak a mérkőzésekbe. A legkisebbek-
nek karate bemutatót szerveztek. Tánczos
Anikó irányításával aerobikórán vehettek
részt az érdeklődők.

Az iskola épületének folyosóján bárki meg-
tekinthette a gyerekek által összegyűjtött

gyümölcsök és zöldségek kiállítását. Az is-
kolai klub tanulói aszfaltrajzversenyen és ter-
mészetvédelmi versenyen bizonyíthatták rá-
termettségüket. 

A hét különlegességének és nagy sikeré-
nek számított, hogy nyolcadikos lányok zöld-
séges falatkákkal megrakott tálcákkal járták
az osztályokat, és kínálták diáktársaiknak
az egészséges ételeket. 

„Nagyon pozitívan értékelem ezt a hetet,
mind a diákoktól, mind a szülőktől kapott
visszajelzések alapján elmondhatom, hogy
az egészséghét sikeresen zajlott” – nyilat-
kozta az iskola igazgatónője, PaedDr. Csü-
törtöki Erzsébet. -szla-

Október 30-án 8. alka-
lommal került megren-

dezésre a laki matek két-
fordulós matematikai csa-
patverseny a lakszakállasi
Alapiskolában. Az ünnepé-
lyes megnyitón az iskola
diákjai kultúrműsorral kö-
szöntötték a jelenlevőket,
amely után az iskola igaz-
gatónője, Mgr. Kosár Mó-
nika mondott beszédet.

Külön köszöntötte a község
polgármesterét, Bartal Andrást
és a helyi Földműves Szövet-
kezet elnökét, Lelkes Pétert.
Köszönetet mondott az iskola
állandó támogatóinak. Majd
sok sikert kívánt a versenyző
csapatoknak, és a matemati-
ka versenyt Oláh György kö-
zelmúltban elhunyt matemati-
katanár, a Nagy Károly Mate-
matikai Diáktalálkozó néhai
főszervezőjének emlékére
ajánlotta fel.

Idén 12 csapat jelezte rész-
vételét a versenyen. A Duna-
szerdahelyi járásból a nagy-
megyeri Bartók Béla Alapis-
kola két csapata és az ekecsi
Arany János Alapiskola csa-
pata érkezett. A Komáromi
járásból a hetényi Tarczi La-
jos Alapiskola, a komáromi
Jókai Mór Alapiskola, a csal-
lóközaranyosi Kóczán Mór
Alapiskola, az ekeli Hetényi
János Alapiskola, a csicsói
Gáspár Sámuel Alapiskola
és Óvoda, a nemesócsai
Móra Ferenc Alapiskola és a
helyi lakszakállasi Alapiskola
két csapata jelentkezett. Dél-
előtt a tanulóknak korosztá-
lyuknak megfelelő egyéni fel-
adatokat kellett megoldaniuk,
ebéd után pedig a 2. forduló-
ban a csapatok tagjainak kö-
zösen kellett egy számke-
resztrejtvényt megfejteniük.
Az eredményhirdetés során
a versenyt megálmodó, Baj-

csi Barnabás értékelte a ta-
nulók teljesítményét.

Idén hosszú idő után ismét
a lakszakállasi csapaté lett a
győzelem, megelőzve a má-
sodik helyezett nagymegyeri
és a harmadik helyezett ekeli
tanulókat. A versenyről vi-
szont senki sem távozott üres
kézzel. Minden versenyző
könyvjutalmat kapott, a dobo-
gós helyezettek pedig egy a
Laki matek logójával ellátott
üvegplakettet is hazavihettek.
A legeredményesebb tanulók
még különdíjat is kaptak. Ho-
zák Bettina Hetényről a legöt-
letesebb feladatmegoldásért
kapott különdíjat. Hasonló el-
ismerésben részesült a lak-
szakállasi Macejko Dávid,
mint a legeredményesebb
egyéni megoldó. 

A verseny szakmai színvo-
nalát emelte a felkészítő pe-
dagógusok számára tartott
előadás „Érdekes geometriai
feladatok“ címmel. Az elő-
adást hagyományosan Káro-
lyi Károly tartotta, a Tolna Me-
gyei Matematikai Tehetség-
gondozó Alapítvány elnöke. 

Bajcsi Szilvia

Gúta

Töklámpás és madárijesztő délután

Tök-party az 
őrsújfalusi óvodában

Negyedik alkalommal gyűlt össze a falu apraja-nagyja
a helyi Coop üzlet emeletén,  hogy egy kellemes dél-

utánt eltölthessenek a borongós, esős időben.

A rendezvény a Lilla Galéria Polgári Társulás elnökének,
Keszeg Ildikónak a megnyitójával kezdődött. A program Góra
Róbert előadásával folytatódott, aki Szalkán egy olyan farmot
vezet, ahol többek közt tökmagolaj készítéshez szükséges
tököt termesztenek. Az előadás után a helyi alapiskolások
színjátszó csoportja következett és a tánciskola növendékei
Kotiers Éva pedagógus vezetésével. A kiállításon szebbnél-
szebb tököket láthattak a látogatók, a dísztököktől kezdve
marhatök, kolbász-, kobra-, sütő-, spárga-, úritök és még so-
rolhatnánk. A hetényi  hagyományőrzők és az Aranygyűszű
kézimunkakör azsúr és toledó mintával készített munkái is
helyet kaptak a kiállításon. A győri Szabó Júlia gyümölcs- és
zöldségfaragásával kápráztatta el az érdeklődőket. A kiállí-
táson Molnár Boglárka mézeskalácsot díszített a gyerekek-
kel, Takács Tímea óvónő a rajzversenyt irányította, ahol na-
gyon tehetséges gyerekek dolgoztak. Fehérvári Gabriella, aki
nemcsak a körmök szakértője, a szalvétatechnika – deku-
pázs rejtelmeibe is beavatta az érdeklődőket. A tökfara-
gásba nagyon sokan bekapcsolódtak, érdekesebbnél érde-
kesebb tökfejek születtek. Deminger Hajnalka és Pluhár Ka-
talin gyöngyből készült ékszerei, Pluhár Ilona gravírozással
készített munkái, az ógyallai Gogola család gyöngyből és ás-
ványokból készített életfái sok érdeklődő figyelmét felkeltet-
ték.

A rendezvény végén a szervezők kihirdették a tökverseny
végeredményét. A leghosszabb tököt a Gogola család, a leg-
nagyobbat Csintalan Dóra, a legszebb tökkömpozíciót Szabó
Ildikó, a legszebb tökfaragást Gál Ádám, a legszebb rajzot
Gál Réka és a legszebben kidíszített tököt a Kettő csoport
nyerte el. (miriák)

A szerző felvétele

4. Tökfesztivál
Hetényen 

A dunaszerdahelyi Magán Szakközépiskola
igazgatósága a 2012/2013-as tanévben új ki-
helyezett tagozatot indított Búcson a követ-
kező tanulmányi szakokkal és oktatott szak-
mákkal: érettségivel végződő felépítményi ta-
gozat - vendéglátóipari akadémia, és kereske-
delem és vállalkozás. Az iskolában jelenleg
122 tanuló tanul, akiket 8 elméleti pedagógus
és 6 szakoktató készít fel a szakmák elsajátí-
tására. Boszorkányok, csontvázak, szellemek,
úritökök, szörnyek, zombik – ilyen és ehhez ha-

sonló ijesztő vagy épp nem félelmetes, de szo-
rosan a halloweenhez köthető jelmezekbe búj-
tak az iskola diákjai az őszi szünet előtti utolsó
napon. „A dunaszerdahelyi Magán Szakkö-
zépiskolában ugyanis komoly hagyománya van
annak, hogy az angolszász országok tradícióit
felelevenítik, s közben játékos módon megis-
mertetik a tanulókkal az adott ünnepkör vagy
szokásvilág részleteit“ – mondta el Karkó Zol-
tán mérnök tagozatvezető.

(miriák)

Halloween party a magán szakközépiskolában

Az önkormányzat mellett működő kulturális bizott-
ság ismét töklámpás készítésre hívta a falu apraját-

nagyját. A gyönyörű napsütéses időben megtelt a falu
játszótere kisebb-nagyobb gyerekekkel.

8. Laki matek



• Eladó rácsos gyerekágy
első tulajdonos után, jó álla-
potban. Tel.: 0905 311 064.
• Eladó Őrsújfalun 30 á. gyü-
mölcsös, alápincézett 34 m2

épülettel. Tel.: 0905 979
492.
• Eladók hízók élve: 1,80
€/kg, hasítva 2,20 €/kg – 120
– 200 kg. Tel.: 0908 133 315.
• Vásárolnék 2-szobás la-
kást a belváros közelében.
Tel.: 0905 230 373.

• Luxus kivitelezésű 3-szo-
bás lakás eladó. Ára: 36.000
€. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó Thermo gáz féltur-
bós gázkazán, áron alul.
Tel.: 0908 200 287.
• Korlátlan jövedelem lehe-
tősége! Tel.: 0903 783 477.

• Szép Bígl kiskutyák eladók
Keszegfalván. Tel.: 035/7792
371, 0907 118 952.
• Eladók holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298, 0918 229 038. – KN. 
• Autókölcsönző 0907 568
786. Kerékpár nagy válasz-
tékban, Župná 8.
•Upratujem, opatrujem, 20
ročná prax. Tel.: 0908 877
678.
• Eladó Paton 3-szobás ház
20 áras telken, 217. hszám.
Tel.: 035/7700 825.

• Eladó 1900 darab 11-éves
Tondach Francúzka cserép,
Ifjúságfalván. Tel.: 0905 318
658.
• Nowy Targ-i lengyelpiacra
érdeklődőket várok, decem-
ber 15. Tel.: 0915 664 048.
• Újbor- és sajtfesztivál, Bu-
dapest, Városliget, nov. 25.
Tel.: 0915 664 048.
• Eladó Komárom belvárosá-
ban 2-szobás lakás, részben
felújítva, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 138 580.
• Gyermekfelügyeletet válla-
lok. Tel.: 0907 487 695.
• Eladó Gelléren – Holiare
családi ház, 8-áras telken,
10 x 10 ház, melléképület,
garázs 155. házszám alatt.
Tel.: 0904 105 937.

• 2-szobás berendezett la-
kás kiadó KN-ban. Tel.: 0908
133 326.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván, ár: 23.000 € +
megegyezés. Tel.: 0908 958
563.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Dunaradványon a kikötő
vendéglő épülete kiadó. Tel.:
0905 395 633.

• Egyszerű könyvelést válla-
lok. Tel.: 0915 998 835. 
• 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.
• Mladý dynamický kolektív
hľadá telefonistky do cool-
centra. Pracovný čas od
8:30 do 15:30 hod. Ponú-
kaný plat: 500 EUR + proví-
zia. Kontaktná osoba:  pani
Mészárosova +421948 961
911,  info@firmdatabaze.sk.
Naša firma sa zaoberá
najmä reklamnou činnos-
ťou v oblasti služieb.

• 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 modellre is
passzol. Tel.: 0915 470 806.

• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, bel-
föld, külföld, gyorskülde-
mény szállítás, 24 órán be-
lül külföldre is. Tel.: 0915
664 048.

• Villanymotorok, fűtésmoto-
rok tekercselése előnyös
áron rövid határidővel, Ga-
dóci út, Agrostav areál. Tel.:
0915 470 709.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• 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.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Oprava chladničky a mraz-
ničky. Tel.: 0905 666 838.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.

• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.

• Munkát ajánlunk. Tel.: 0948
740 088.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Kiadó 2-szobás lakás. Tel.:
0907 636 113.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Kútfúrást vállalunk, vŕtanie
studní. Tel.: 0949 499 980.
• M.L.M. rendszer építéséhez
ügyes munkatársakat kere-
sünk. Tel.: 0948 740 088.
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Első fotóm

Marian Maťašovský
Gúta

(3700/51)

Strasser Dorina
Komárom
(3250/48)

Vivien Kolarovská
Marcelháza
(2650/48) 

Benkóczky ádám
Komárom
(3950/55)
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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.

ÚJSZülÖTTEK:
Bengyák Lilien (Nagykeszi); Strasser Dorina (Komá-

rom); Escobar Valencia Edison (Komárom); Koráb Gergő
(Bajcs); Jalsovszky Adrián (Hetény); Susík Zalán (Mar-
celháza); Benkóczky Ádám (Komárom); Kolarovská Vi-
vien (Marcelháza); Marian Maťašovský (Gúta); Szigetiová
Viktória (Komárom); Surová Zoé (Naszvad); Opálková
Kiara (Marcelháza);  Kurina Eugen Mark (Izsa)

ElHUNyTAK:
Horváth Jozef (64) Komárom; Krištofovič Jozef (81)

Ógyalla - Zöldállás; Szudárová Iveta (46) Komárom; Za-
kál Lajos (75) Csallóközaranyos; Matička František (86)
Őrsújfalu; Tóth Mária (86) Őrsújfalu; Asztalos Géza (93)
Komárom; Vidák Miklós (89) Komárom.

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. 

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 po-
žiadanie otvoríme: tel:
0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN

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

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.

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

• 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. 

Plasztablakok és ajtók sze-
relése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.

„Az életet véges-végig együtt kell leélni,
Úgy válik el, mit ér a nő és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni.
A szerelem dal, melyet együtt kell megírni.”
Október 27-én ünnepelték 
50. házassági évfordulójukat 

Nagy Péter és Gizella
Perbetén. 

E szép ünnep alkalmából 
köszönti őket az egész család.

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

November 13-án lesz 6 éves 
Klébert Dorina Tatabányán.

Boldog születésnapot, jó
egészséget sok sze-
rencsét kívánunk: anya,
apa, dédimama, mama,
papa és a kis Amina,
aki nagyon szeret.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek, 
Még sok ilyen szép napot kívánnak Neked!”

November 12-én ünnepli 
3. születésnapját 
Kováč lucie.

80. születésnapja alkalmából 
szeretettel gratulálnak: 

szerető férje, fiai Tibor és Gábor, 
valamint menyei, unokamenyei 
és unokái Áron, Gábor és Anna.

Sok boldogságot kíván: 
anya, apa, 
a nagyszülők, dédi, 
és az egész rokonság.

Bartalos 
Erzsébetnek 

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
És a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja, 
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!
Boldog születésnapot!“

2012. november 10-én ünnepelte 
50. születésnapját

Jaszkó Imre lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából gratulál, nagyon
jó egészséget, sok örömöt, boldogságot 

kíván feleséged, lányod, az egész rokonság 
és a barátaid.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk november 15-én, 

halálának 1. évfordulóján a drága édesanyánkra 
és nagymamára

Hanová Anna-ra 
Komáromban.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen 
a szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrző: 
fiai András családjával és Igor családjával.

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

14. novembra oslavuje 
7. narodeniny 

Sochová Sandra 
v Komárne.

Prajeme Ti veľa zdravia 
a šťastia. Ľúbime ťa: 

mamička, ocko 
a brat Erik.

„Születésnapotokra kívánunk Nektek sok szépet,
Boldog, vidám legyen számotokra az élet.“

Szikonya Dávid Krisztián  
15. születésnapja alkalmából, valamint

Szikonya Emma Zsófia,

Drága Baba! 
Lehet, hogy csak egy ember 
vagy ezen a világon, 
De valakinek Te jelented a világot!
Boldog születésnapot!

Végh királynő

Drága Baba! 
Lehet, hogy csak egy ember 
vagy ezen a világon, 
De valakinek Te jelented a világot!
Boldog születésnapot!

Végh királynő

aki november 15-én ünnepli 
1. születésnapját  Komáromban.

Kívánunk nagyon 
boldog születésnapot! 

Anya, apa, Csóka mama 
és papa Aranyosról. 

Budova (100 m2) je na pre-
nájom, alebo na predaj v
Marcelovej. 
A 100 négyzetméter terü-
letű épület bérbe vehető
vagy eladó Marcelházán.
Érdeklődni: 0903/723 910-
es telefonszámon lehet.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csoma-
golónőket keres csallóköz-
aranyosi raktárába, meg-
hallgatás minden pénte-
ken 9-11 óra között. Ér-
deklődni a 0918 956 573
és a 0918 185 810 telefon-
számokon lehet hétközna-
pokon 8-16 óra között.

DSS Oazis prijme do pra-
covného pomeru vyuče-
ného kuchára do zariade-
nia v Balvanoch (časť
obce - Kameničná). Hlásiť
sa môžete na tel.č. 0908
731 444 – u pani Knoško-
vej. Az Oazis szociális in-
tézet kitanult szakácsot ke-
res a bálványi (Keszegfalu
mellett) intézetébe. Érdek-
lődni a 0908 731 444-es
telefonszámon Knošková
Jarmilánál lehet.

• Eladó csaknem új varrógép
és régi írógép, 70,15 €. Tel.:
0904 911 773.
• Egyszerű kereseti lehető-
ség. Tel.: 0911 989 416.
• Eladó gazdagon illusztrált,
3 kötetes Magyar irodalmi le-
xikon. (Akadémiai Kiadó.)
Ára 3x20=60 €. Tel.: 0908
562 250.

• Gyűjtök régi karácsonyfa-
díszeket. Tel.: 0911 326 651.
• Vietnami kismalacok el-
adók. Tel.: 0903 390 379.
• 1-szoba kiadó hölgynek a
2-szobás albérletből az Is-
ternél. Tel.: 0907 373 611.
• Malacok eladók. Tel.: 0917
647 659.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042 655.
• Fűhézagos betonkockák,
térkövek, szélkövek eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Znehodnocujú sa Vaše pe-
niaze? Poradím zadarmo, po-
môžem. Info 0903 317 285.

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

Készpénzkölcsön a lé-
tező legalacsonyabb ka-
mattal. 24 órán belül, de
akár megvárásra 1000
€-tól 100.000 €-ig. Ingat-
lanfedezet és kezes
nem szükséges. Szétír-
ható hosszabb időre,
visszafizethető hama-
rabb is. Alacsony havi
törlesztő, „určitá“ mun-
kaviszonyra és hosszab-
bított szerződésekre is,
kölcsönök összevonása
kisebb törlesztővel. Fia-
talok most előnyöseb-
ben felvehető munkavi-
szonyra, „živnosť“-ra,
nyugdíjra, invalidra. Tel.:
0949 664 167. 

Vállaljuk szerződések,
kérvények, életrajzok,
nyomtatványok, munkahe-
lyi kérelmek, különféle be-
adványok és még sok más
megírását akár megvá-
rásra. Plusz internetes
szolgáltatás, szövegmá-
solás, stb.. Európa udvar
– a Szent István szobor-
nál. Hé.-Szer.-Pé.: 9-13,
15-17. Tel.: 0948 023 888.
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Šachový rébus
Biely dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 12. 11. predpok-
ladám v našom regióne ne-
príjemne daždivo, veľká oblač-
nosť až zamračené a občasný dážď,
hlavne v noci. Množstvo vlahy až
do 10 mm. Nočná teplota od  + 5
do + 7  ̊C, denná teplota od + 8 do
+ 10  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)      
V utorok 13. 11. predpokladám v našom re-
gióne príjemné počasie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od  + 1 do + 3  ̊C,
denná teplota od + 9 do + 11  ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor  do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    
V stredu 14. 11. predpokladám v našom re-
gióne celkom pekne, jasno alebo polojasno
a bez zrážok, zrána hmlisto. Nočná teplota
od - 1 do + 1  ̊C, cez deň od + 9 do + 11  ̊C.
Slabý  JV  vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)     
Vo štvrtok 15. 11. predpokladám v našom
regióne pekne, jasno alebo polojasno a  bez
zrážok. Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C, cez
deň od + 10 do + 12  ̊C. Mierny JV vietor do

4 - 8 m/s. (od 14 – 29
km/h.) 

V piatok 16. 11. predpokla-
dám v našom regióne stále príjemne,

polojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 5 do + 7  ̊C, denná  teplota
od + 11 do + 13  ̊C. Mierny JV vie-
tor do 4 - 8 m/s. (od 14 – 29 km/h.) 
V sobotu 17. 11. predpokladám v

našom regióne pekne a príjemne, polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊C,
denná teplota od + 11  do + 13  ̊C. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 18. 11. predpokladám v našom re-
gióne stále celkom príjemne, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊C,
cez deň od + 11 do + 13  ̊C. Slabý  JV vietor
do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V budúcom týždni predpokladám  postupne
slabé ochladzovanie, ku koncu obdobia so
zrážkami.

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

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

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

035/7726 999
0905 489 059

Könyv- és lapkiadó Kft.

Streľba na policajtov obvineného Gaš-
para K. (57) z Marcelovej mohla vyjsť

poriadne draho. Po tom, ako mal v opi-
tosti trikrát vypáliť na zasahujúcich mu-
žov zákona, ho v nedeľu sudca posadil
do basy, v ktorej si môže posedieť až 12
rokov.

Gašpar K. si narobil problémy po tom, ako
ho ešte v piatok (26. októbra) kúsok od
domu, no opitého sediac za volantom auta,
kontrolovala policajná hliadka. Keďže nafúkal

takmer 3 promile, policajti chceli hneď na
mieste vypísať protokol. Gašpar K. vytiahol
spoza pása svoju legálne držanú 9 mm piš-
toľ a spustil na nich paľbu. Cez zatvorené
okno zasiahol jedného policajta do ramena,
druhého, našťastie, guľka netrafila.

„Pacient absolvoval operačný zákrok a je
mimo ohrozenia života. Dokonca už vstal aj
z postele,“ povedala o policajtovom zdravot-
nom stave hovorkyňa nemocnice v Komárne
Marta Csergeová. Zranený policajt Peter (35)
je otcom malého syna a s manželkou čakajú
do rodiny ďalší prírastok. 

Strelec je samostatne hospodáriaci roľník.
„Neraz som ho videl, ako si opitý sadol za vo-
lant,“ povedal sused. „V sobotu ho po vy-
triezvení vyšetrovateľ vypočul a obvinil zo
zločinu útoku na verejného činiteľa a z pre-
činu ohrozovania pod vplyvom návykovej
látky, za čo v prípade dokázania viny hrozí
väzenie na 7 až 12 rokov,“ dodala nitrianska
krajská policajná hovorkyňa Božena Bruch-
terová. V nedeľu sudca rozhodol o jeho vä-
zobnom stíhaní. Zdroj: Čas.sk

Gašpar je obvinený: 
Hrozí mu až 12 rokov

KKoommáárroomm  oossttrroommaa  
11884499--bbeenn
RRééggii  áárr::  44,,1155  €
ÚÚjj  áárr::  33 €

1849-ben hét hónapon ke-
resztül állta a vár az osztrák
és orosz seregek rohamait.

Megrendelőszelvény:

Megrendelem a .........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

név:................................................................................................................

Cím: ...............................................................................................................

ÚÚjj  kkoommáárroommii  oollyymmppooss
RRééggii  áárr::  66,,9977  €
ÚÚjj  áárr::  55 €

Szénássy Zoltán hagyomány -
őrző irodalomtörténeti tipog-
ráfiáját különösen az ifjúság-
nak ajánljuk figyelmébe.

KKoommáárroomm  
aa  DDuunnaa  ggiibbrraallttáárrjjaa
RRééggii  áárr::  1166,,4433  €
ÚÚjj  áárr::  1100 €

Képes album Komárom 
városáról A4-es formátumban.
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HHaaggyyoommáánnyyőőrrzzőő  
ééss  vváállttoozzóó  tteelleeppüülléésseekk
RRééggii  áárr::  99,,2299  €
ÚÚjj  áárr::  77 €
Tanulmányok, dolgozatok a 
néprajz és a honismeret köréből

AA  DDuunnááttóóll  aa  sszziittnnyyááiigg
RRééggii  áárr::  99,,8833  €
ÚÚjj  áárr::  77 €

Településtörténeti barangoló

FFeellvviiddéékkii  kkaassttééllyyookk  lleexxiikkoonnaa
RRééggii  áárr::  99,,6633  €
ÚÚjj  áárr::  77 €

A Nyitrai kerületben lévő kastélyok
és kúriák múltját és jelenét felidéző
lexikon.

KKFFCC  111111
RRééggii  áárr::  1166  €
ÚÚjj  áárr::  1133 €

A Felvidék legpatinásabb 
labdarúgó klubjának 
története.

AA  FFeellvviiddéékk  ffüürrddőőiinneekk  
lleexxiikkoonnaa
RRééggii  áárr::  66,,1177  €
ÚÚjj  áárr::  44,,5500 €

A kötet Felső-Magyarország,
azaz a Felvidék fürdőinek 
bemutatását tartalmazza.

FFeellvviiddéékkii  áárrppáádd--kkoorrii  
tteemmpplloommookk  lleexxiikkoonnaa
RRééggii  áárr::  66,,3311  €
ÚÚjj  áárr::  44 €

A Nyitrai kerület árpád-kori
templomainak építészetét
mutatja be.

NNaaggyy  JJáánnooss::  mmeemmeennttoo
RRééggii  áárr::  1166  €
ÚÚjj  áárr::  1133 €

Nagy János szobrászművész al-
kotásait bemutató album A4-es
méretben.

Megrendelését elküldheti vagy 
a  fenti köteteket személyesen 
megvásárolhatja címünkön: 
Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno, 
Tel.: 035/77 33 566, 0905 213 967. 
E-mail: deltakn@gmail.com

Lepje meg szeretteit a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival

Predpoveď počasia 12. 11. - 18. 11.



Programajánló

1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Magyar-
ország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend előtt 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Jelfák 13.40
Magyarlakta – vidékek krónikája 14.35 Édes élet olasz módra 15.25
A korona hercege 16.35 MM  17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40
Heartland  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

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 „Írónak, semmi másnak...“ 8.55 Krúdy
Emlékest 9.55 Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.20 Elrejtett tájak
10.40 Minden tudás Egyeteme 2.0 11.30 Hol élsz te? 12.01 Híradó
12.25 Rock Café 13.15 Születésnap – válogatás Vitray Tamás televí-
ziós munkáiból 15.10 Grönland 15.40 Klipperek 2.0 16.05 Drága dok-
tor úr 17.00 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a Robinson család 18.20
A Nyereg Klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó
20.35 Bözsi és a többiek 22.10 Maradj talpon! 23.05 A korona hercege 

DUNA
6.00 Kárpát expressz 6.35 Heti Hírmondó 7.00 Hagyaték  7.30 Híradó
7.35 Az erdélyi szász kultúra nyomában 8.10 Kultikon 8.35 Székely
kapu 9.05 Közbeszéd  9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30
Élő világegyház 11.00 Klubszoba  12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt
13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd
19.05 Tálentum. Pécsi Ildikó 19.35 Mint oldott kéve  20.35 Hírek,
sport 20.50 „Népek Krisztusa, Magyarország“ 1956  21.50 Kultikon
22.05 Sportaréna 22.35 Élet a Marson 

7.00 Mokka 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 TeleShop
11.15 EZO.TV 12.20 Herkules a Minotaurusz útvesztőjében 14.00 Té-
nyek 14.55 Marina 15.25 Walker, a texasi kopó. 16.25 Hal a tortán
17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-rosszban 21.20 NCIS 22.20 NCIS: Los Angeles 23.20
Bostoni halottkémek 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 112 – Élet-
mentők 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 szere-
lem 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában18.30
RTL híradó19.10 A Kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Dr.
Csont VI. 22.30 Showder Klub 23.40 PokerStars.net

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Az ínyenc gyilkos. Krimi
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.10 Dallas 19.10 Co-
lumbo: A nős detektív és a szex 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei,
47. 22.00 NCIS

12.45 Kisvárosi gyilkosságok 14.35 A sziget 17.05 Jól áll neki a halál
19.00 Ászok ásza. Fr.–ném. kalandfilm 21.00 Bosszú az Eiger csúcsán
23.25 Madarak – A hollók támadása. Am. akciófi lm

VIASAT
9.40 Ami sok, az sokk 11.35 Gordon Ramsay  12.30 Monk 14.25 Szex
és New York light 15.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.20 Az
utolsó zsaru 18.30 Gordon Ramsay 19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.25 Visszavágó  23.25 kés/alatt 

STV :1
7.00 Híradó, sporthírek 8.05 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.20 Ga-
lileo 9.55 Árulkodó nyomok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.15 Kachora – Az ártatlan szöke-
vény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15
Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Az
utolsó tánc 21.35 Riporterek 22.05 Első számú gyanúsított: New
York-i esetek 22.50 Árulkodó nyomok 23.50 Quinn doktornő 

STV :2
9.00 Nők klubja  10.35 A pénz rejtélyes világa 12.10 Szemtől szem-
ben 12.35 Nemzetiségi hírek 12.45 Élő körkép 13.25 Kulturális kör-
kép 13.35 Autószalon 14.00 Lefújva. A hétvége mérkőzései 14.25
FIFA-magazin 14.50 Sportvisszhang 15.30 BL-magazin 15.55 Zsidó
nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika
17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete 18.30 Mese 18.45 Eurovir-
tuál – Jozef Mikloško 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Idő-
járás-jelentés 19.55 Gyógyászat 20.55 Egy nap 21.30 Kommentárok
22.00 Euromozi Lazarescu úr halála. Rom. fi lmdráma

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.20 Farkasok kö-
zött Am.–kanad. thriller 12.20 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi
VIII., 16/12. 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 A farm 21.30 A mesterszakács 22.50 Két pasi – meg egy kicsi
IX., 24/8. 23.15 Éjszakai hírek 23.40 Doktor House 

JOJ
6.10 Híradó 8.00 Bírósági akták 10.00 Szép lakások 11.00 Igen, főnök
12.00 Híradó 12.25 A Bourne-rejtély Am. thriller 15.00 Cseh-szlovák
tehetségkutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás-jelentés 20.10
A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek 21.35 Dr. Tökéle-
tes 22.40 Next – A holnap a múltté. Am. sci-fi

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Hacktion Új-
ratöltve 10.00 Kerékpártúra 10.30 Calád-barát 12.01 Híradó, sport,
időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 A Szent Mi-
hálykápolna 13.40 Van képünk hozzá 14.35 Édes élet olasz módra
15.25 A korona hercege 16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10
Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák 23.30 Híradó 

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.25 Szép otthonok... 8.50 Baba TV 9.15
Szókimondó 10.15 Hagyományok Háza 10.40 Mindentudás Egyeteme
2.0 11.30 Most a Buday! 12.01 Híradó délben 12.25 Magyar pop 13.20
Bözsi és a többiek 14.50 A magyar puszta 15.15 Nekem ne lenne
hazám? 15.30 Beavatás 15.40 Klipperek 2.0 16.10 Drága doktor úr
17.00 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a Robinson család 18.20 A Nye-
reg Klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó 20.35
Szilveszter – Pécsi Ildikó és Mikó István 22.25 Maradj talpon

DUNA
8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 Zebra 16.30
Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek, 92. 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 Tálentum Hidegkuti Nándor a feledhetetlen
sportsikerek mellett meghatóan vall élete legnagyobb tragédiájáról,
gyermekei elvesztéséről is. 19.30 Helló, Doki!  20.25 Hírek, sport 20.35
Magyar elsők 21.00 Az ifjúság édes madara 22.55 Kultikon

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 10.05 TeleShop 11.10 EZO.TV 12.15 Fi-
atal tehetségek 14.00 Tények 14.55 Marina 15.25 Walker, a texasi
kopó 16.25 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: Im-
possible 3. 23.45 Aktív

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 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 Castle22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század

STORY TV
12.55 Columbo: A nős detektív és a szex 14.55 A farm, ahol élünk,
152-153. 17.00 Poirot-novellák. A sárga írisz 18.10 Dallas 19.10 Co-
lumbo: A nagy elterelő hadművelet. Am. krimi 21.00 NCIS 23.00 Brid-
get Jones naplója. Ang–am. vígjáték

14.00 Jackie Chan: Tűzsziget 15.40 Yonggary – Az űrbéli szörny.
17.35 Cápa 4. 19.15 Az elnök zsoldosa 2.: Végveszélyben.  21.00 Gamer
– Játék a végsőkig.  22.40 Végítélet

VIASAT
11.35 Gordon Ramsay  12.30 Monk 14.25 Az utolsó zsaru  15.25 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 17.20 Az utolsó zsaru  18.30 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Ki a faszagyerek? 23.10 Visszavágó

STV :1
8.15 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Galileo 10.05 Árulkodó nyo-
mok  11.00 Viharos szerelem IV., 203/194. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Építs házat, ültess fát! 14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Gali-
leo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 A hegyi
doktor 20.55 Tisztelet kérdése 22.50 Luther 23.40 Árulkodó nyomok

STV :2
9.10 Nők klubja 10.40 A halak élete 11.10 Fókusz 11.40 Zsidó nemze-
tiségi magazin 12.05 Hírek magyarul 12.15 Élő körkép 12.45 Folklór-
műsor 13.05 Gyógyászat 14.05 Paso Doble infarktus ellen. 15.05
Sportvisszhang 15.40 Eurovirtuál  15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40 Önkéntes
aktivisták történetei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Alek-
szandr Szolzsenyicin 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Kommen-
tárok 22.00 Szó szerint 23.00 Rendőrségi magazin 23.10 Autószalon 

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.15 Az ítéletidő napja  12.20 A
bűn árnyékában 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 20.20 A farm 21.40 Forró vér.
Tévésorozat 23.00 Híradó 23.25 Doktor House 21.

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 Szép lakások
11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panelházi
történetek15.00 Szép lakások 16.00 Dr. Tökéletes 17.00 Híradó 17.30
Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10
A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín
alatt 22.45 A világ legszigorúbb szülői 23.45 Házasodna a gazda

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján, 160/49. 9.05
Párizsi helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró
12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.30 Borvacsora 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Édes élet olasz
módra 15.45 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.25 Jövő-idő-
ben 17.35 Híradó 17.40 Heartland  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Bábel – Hesnával a világ 22.00 Az
ESTE 22.35 Határtalanul magyar 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.50
Történetek a nagyvilágból

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Kő, papír, olló 8.55 Élni tudni kell!
9.20 KorTárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Lajtha László és a nép-
zene 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Az étel orvosság...?!
12.01 Hírek 12.25 Szilveszter 14.10 Visegrádról a földi paradicsomból
14.35 Motorsportmagazin 15.05 Klipperek 15.30 Elit gimi 16.25 Fel-
fedező úton a Robinson család,  16.50 A Nyereg Klub 17.15 Édes élet
olasz módra 18.00 Gyerekeknek 18.25 A főszerepben: Básti Lajos
20.00 Híradó 20.35 Magyarország– Norvégia válogatott labdarúgó-
mérkőzés 22.35 Maradj talpon! 23.30 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd9.30 Napok,
évek, századok 10.25 Mesélő cégtáblák 11.00 Kilátás a Nagy-Ko-
paszról 12.25 Éretlenek, 6. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Múzeumtúra
– francia módra 15.25 Virágzó Magyarország. Zirc 15.50 Egy fran-
cia templom magyar képei 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20
Életképek, 93. 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Tálentum 19.35
T.I.R.  7. 20.30 Hírek, sport 21.00 Nagy Sándor, a hódító

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.50 TeleShop 10.55 EZO.TV 12.00 Jac-
kie Chan: Ikerhatás 2. 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a
texasi kopó 16.25 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 Született
feleségek 22.20 Ügyféllista, 1. 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények

7.35 Híradó 8.05 Reflektor  8.15 Reggeli  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 Mari-
chuy  16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában, 63. 18.30 RTL híradó
19.10 A Kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Házasodna a
gazda.  22.55 Házon kivül 23.25 Reflektor 23.40 Jackie Brown 

STORY TV
12.55 Columbo 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák. Az el-
tűnt végrendelet 18.10 Dallas 19.10 Columbo: Gyilkosság mint önarc-
kép 21.00 Bridget Jones naplója. 23.00 A sötétség útja – Mulholland
Drive

13.55 Élve agy halva. Am. akcióvígjáték 15.30 Az elnök zsoldosa 2.:
Végveszélyben. Am. fi lm 17.15 Az Árnyék. Am. fi lm 19.15 A gyűlö-
let ára. Hongkongi akciófi lm 21.00 Halálos fegyver. Am. akcióvígjá-
ték 23.05 Utánunk a tűzözön. Am. akciófi lm

VIASAT
7.10 Zsírégetők 8.05 Harmadik műszak 9.50 Extralarge: A kondor
misszió 11.35 Gordon Ramsay 12.30 Monk 14.25 Az utolsó zsaru
15.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.20 Az utolsó zsaru
18.30 Gordon Ramsay 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 Túl mindenen 23.35 Ki a faszagyerek? 

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.10 Párharc. Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő
9.30 Galileo 10.05 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem  12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Taxi 14.05 Kachora – Az ártatlan szö-
kevény 15.00 Quinn doktornő  16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos sze-
relem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 20.10 Hotel Ruanda  22.10 Életöröm. Ivan
Krajíček 22.40 Árulkodó nyomok 23.30 Quinn doktornő II

STV :2
10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz 11.30 Ukrán magazin 12.00 Hírek
magyar nyelven 12.05 Élő körkép 12.20 Folklórműsor 13.00 Recep-
tek a cukorbetegeknek 13.50 Alekszandr Szolzsenyicin 14.55 Szó
szerint  15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Idősebbek klubja
17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 18.45 Tesztmaga-
zin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Nicholas G. Winton – az
emberiesség ereje 21.00 Ügyintézés 21.30 Kommentárok 22.00
Három idény a pokolban

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Gyilkosság Bostonban 12.10
Forró vér  13.20 A mentalista 14.20 A farm 15.30 Két pasi - meg egy
kicsi 16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtit-
kosabb vágyát 22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista 

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 Szép lakások II.,
3. 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panel-
házi történetek 15.00 Szép lakások 16.00 Dr. Csont V. Am. sorozat,
18. 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! Nyereményjáték 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 A gazdagság receptje
20.20 Dr. Csont  22.30 Castle III.  23.30 Dr. Csont VI.

kEDD, november 1� szErDa, november 1�

Az egyik hétvégén Seant felfalja a ha-
talmas bestia. Michael azonnal meg-
szervezi a cápa elleni irtóhadjáratot, ám
hamarosan rá kell döbbennie, hogy a
gyilkos állat mindenáron bosszút akar
állni a Brody családon.
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Horoszkóp

Hétfő, november 1�

KOS
Azonnal szerelmessé válhatsz, ha
egy vonzó illetővel találkozol. Sok
minden történni fog, mire rájössz,
hogy valójában hibáztál.

BIKA
Gondolkodj el erősen a hét második
felében a szerelmi életedről. Nagyon
vonzó vagy, rengeteg ember érdek-
lődik irántad.

IKREK
Komoly beszélgetésre fog sor kerülni
valakivel ezen a héten, aki szeret té-
ged. Most minden a legjobb kerék-
vágásban halad.

RáK
Nyugodj meg és legyél ésszerű. Ne
akard a saját nézeteidet a másikra
kényszeríteni.

OROSZláN
Lehet, hogy a gondolataid egy kicsit
össze vannak kuszálódva. Próbálj
meg egy kicsit elgondolkodni az ér-
zelmeiden.

SZűZ
Törődj most egy kicsit magaddal,
nézd a saját érdekeidet, ne foglal-
kozz azzal, hogy mások mit monda-
nak!

MéRlEg
Túl sok hűhót csapsz a szerelem te-
rén. Talán meg kellene hallgatni azt,
amit nem is akarsz meghallani. 

SKORPIó
Az utóbbi időben túl sokat rohangál-
tál, és most jobban teszed, ha otthon
maradsz és kényelembe helyezed
magadat.

NyIlAS
Kitartóan várod, hogy valaki új jelen-
jen meg az életedben. Ha egy új kap-
csolat elején vagy, akkor még ne
vedd túl komolyan a dolgot.

BAK
Ne feledd, hogy a változó hangulatú
ember nagyon megbízhatatlan. Be-
csapsz egy olyan személyt, aki sokat
törődik veled. 

VíZÖNTő
Itt az ideje, hogy dönts! Hagyj ma-
gadnak időt, legyél higgadt és meg-
fontolt. Ne hagyd, hogy bárki is be-
folyásoljon a döntésedben.

HAlAK
Elképzelhető, hogy nem találod a
szerelmet, és ettől csalódottnak ér-
zed magadat.

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Ha helyesen válaszol alábbi kérdésünkre, 
2 jegyet nyerhet az estre:
Melyik színház tagjai az est fellépői?
A válaszokat november 14-ig várjuk a del-
takn@gmail.com e-mail címre vagy a DElTA szer-
kesztősége, Ferencesek utcája 22. Komárno  945
01 postai címünkre.

J
á
t
é
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éSZAK-KOMáROM:
Duna Menti Múzeum főépülete:
A Szlovákiai Képzőművészek társaságának
tagsági kiállítása február 1-ig tekinthető meg.
Zichy palota: Július Barta Gyula művész
meg nem élt 90. születésnapja alkalmából
rendezett kiállítás megtekinthető február 1-ig.
Városi Művelődési Központ:
November 16-án L´art pour l´art - belépődíj:
13 €. November 19-én Tamás Gábor - belé-
pődíj: 10 €. November 21-én 17.30 órakor A
budapesti Forgószél Táncegyüttes előadása
Táncról-táncra címmel. Művészeti vezető,
rendező, koreográfus: Zámbó István Junior
Prima Primissima-díjas táncművész. Tánc-
művészek: Bíró Anna, Dajka Ilka, Hajdú Sa-
rolta Rege, Aranyos István, Babus Tamás,
Sánta Gergő. Kísér: Eszterlánc zenekar. Éne-
kesük: Fekete Zsuzsanna. Belépődíj: 2 €.
Shopping center:
Jóba Lilla grafikái megtekinthetők a 3. eme-
leten a játszóházban. 
Jókai Színház: November 12., 19.00 Kto je
tu riaditeľ? A nyitrai DAB előadása.

Dél-KOMáROM:
Városi Sportcsarnok: November 14., 19.00
Én és a kisöcsém. Zenés bohózat két rész-
ben a Körúti Színház előadásában. Ren-

dező: Koltai Róbert. Belépő: 1950 Ft. No-
vember 17. 16.30 órától Jótékonysági est
sztárfellépőkkel a Kovács családért.  
Monostori erőd: November 19-én, 18.00
órakor Matyus Dóra, a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem negyedéves képgrafika sza-
kos hallgatójának első tárlata. A kiállítás no-
vember 30-ig tekinthető meg.

ÓGyAllA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Köz-
pont: november 14-én 19.00 órakor Ifjú Szí-
vek Az ördög tánca című előadása.  Belépők:
felnőtt 6 €, helyszínen 8 €, nyugdíjas 4 €,
gyerek 2 €. Az ógyallai Csemadok tagoknak
1 € kedvezmény.

NAGyMEGyER:
VMK Kultúrház: November 24-én, 15.00
órakor Árvai Attila parapszihológus, író, költő,
kutató előadása. Halálközeli élmények rész-
letes tárgyalása, élmény kihatásai, gyerekek
élményei, fényelmélet, az élmények és a hit-
vallás, ima jelentősége, elmezavar, halluci-
náció, a karma, reinkarnáció, a halál csak a
testre vonatkozik, mi az élet célja, Maya
tükre, a tudat természete, mindentudás él-
ménye, holisztikus világkép.. Belépő: 5 €.
November 16-án, 11.00 és 19.00 Sári bíró, a
Jókai Színház előadása.

november 12 - november 18

Hetedik alkalommal szervezte meg a Bátorke-
szi Református Egyházközség a gályarab

lelkészükről elnevezett rendezvénysorozatot, a
reformáció jegyében.

A tizenegy napos rendezvény október 21-én ün-
nepi zenés istentisztelettel vette kezdetét a reformá-
tus templomban. Igét hirdetett: Dr. Szénási Lilla mar-
tosi lelkész. Közreműködött a Martos Gospel Band
zenekar. Ezt követte a Bátorkeszi István gályarab
prédikátor emlékére állított dombormű koszorúzása.
Október 22-én rendhagyó hittanórákra került sor a
Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia köz-
pontban a Kováts József Magyar Tannyelvű Alapis-
kola református tanulói számára. Október 23-án
evangelizációt tartottak, ahol igét hirdetett. Tóth Ár-
pád oroszkai lelkész. Másnap előadások következ-
tek. Október 25-én ismét evangelizációra került sor,
igét hirdetett: Dr. Czinke Tímea bátorkeszi lelkész.
Október 26-án kiállításmegnyitó következett „Meg-
testesült szeretet” - A Beretkei Református Árvaház
története képekben címmel. Szombaton Egyház-
megyei Konfirmandus találkozó következett, amelyen
az áhítatot Fazekas Zsuzsanna komáromi lelkipász-

tor tartotta, majd „Jól nézünk ki!” címmel Dr. Pólya
Katalin párkányi lelkész tartott előadást. Közremű-
ködött a Komáromi Református Gyülekezet ifjúsági
zenekara. Vasárnap került sor az ünnepi istentisz-
teletre és úrvacsoraosztásra az új borért való hála-
adás alkalmából. Igét hirdetett Dr. Molnár János lel-
kipásztor, a Selye János Egyetem Református Teo-
lógiai Karának dékánja, majd a meghurcolt és kite-
lepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított
kopjafát koszorúzták meg. Október 29-én rendhagyó
hittanórákra került sor a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági
és Konferencia központban a helyi oktatási intéz-
mények tanulói számára. Október 30-án Kézműves
műhely volt a bátorkeszi Rét utcai és Kis utcai óvo-
dások számára. A foglalkozást Palatinus Ingrid ve-
zette. Október 31-én este istentiszteletre és kon-
certre került sor a reformáció alkalmából. Igét hirde-
tett Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor, közreműkö-
dött a Bátorkeszi Református Énekkar Szalay Kata-
lin karnagy, okleveles kántor vezényletével.

A hetedik Bátorkeszi István napokat a Kálvin Já-
nos emlékére állított dombormű koszorúzása zárta
a református templom oldalán.

Miriák Ferenc

NOVEMBER 24-éN GÚTáN KISS áDáM 
éS REKOP GyÖRGy A BIllIARD ClUBBAN.

Helyszín: Billiard Club, Gúta, Templom tér 15.
Időpont: 2012. november 24., 19.00 óra
Belépő: 10 euró

VII. Bátorkeszi István napok

Sung Kon Park koreai missziós lelkipásztor és
felesége, akik már nyolc éve élnek Komá-
romban
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M1

6:30 Család-barát Hétvége 9:00 Boxutca - Forma-1 magazin 9:30
Vízitúra 10:00 Noé barátai 10:30 Aranymetszés 11:25 KorTárs 12:01
Hírek 12:05 Történetek a nagyvilágból 12:35 Zöld Tea 13:05 Tetőtől
talpig 13:35 Úticélok 13:55 Telesport 15:55 Séf 16:10 Doc Martin
17:00 Gasztroangyal 18:00 SzerencseSzombat 18:40 Forma-1 Ame-
rikai Nagydíj - Időmérő edzés 20:25 Híradó 20:55 Sport 21:00 Időjá-
rás 21:10 Magyarország, szeretlek! 22:25 Katonák voltunk

M2
7:00 A Nyereg Klub 9:05 Szafari 9:35 Üveghegy 12:02 Nyílik a rózsa
12:30 Könyvkalauz 12:45 Csokonai Vitéz Mihály 13:05 Csokonai Vitéz
Mihály: Dorottya 14:15 Szerelmes földrajz 14:45 Zöld Tea 15:15 Séf
15:25 Ízőrzők: Domoszló 15:55 II. János Pál - A béke pápája 16:35 A
templomos lovagok kincse 17:00 Ismeretlen ismerős 18:45 A kis
Amadeus 19:10 Elisa lánya - Visszatérés Rivombrosába 20:10 Rocca
parancsnok 21:00 Híradó este 21:29 Sporthírek 21:34 Időjárás
21:35  Boxutca  22:05 Forma-1 Amerikai Nagydíj - Időmérő edzés
23:35 Telesport - OTP Bank Liga Győri ETO FC-Egri FC Labdarúgó
mérkőzés

DUNA
6:50 Hol volt, hol nem volt... 7:00 Századfordító magyarok 7:55 És
még egymillió lépés 8:40 Élő egyház 8:40 Élő egyház 9:40 Vadálla-
tanyák és kölykeik 10:35 Székely kapu 11:05  Daktari 12:02 Híradó
12:15 Santa Fe ösvény 14:10 Hagyaték 14:35 Táncvarázs 15:30 Önök
kérték! 16:25 Úrilány szobát keres 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás 18:35 Fölszállott a páva 20:40 Hogy volt!? 21:35 Szín-
ház az egész... - Komédiások 22:30 Dunasport 22:45 Törzsasztal
23:40 MüpArt - The Yellowjackets

6:25 Tv2 matiné 10:00 EZO.TV 10:30 Babavilág 11:00 9 hónap 11:30
Tűsarok 12:00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 13:00 Duval és

Moretti 14:00 Autóguru 14:30 Sheena, a dzsungel királynője 15:30
Bűbájos boszorkák 16:30 Psych - Dilis detektívek 17:30 Irigy Hónalj-
mirigy Show 18:30 Tények 19:00 Aktív Extra 19:35 Lovagregény
22:10 A gyűjtő

7:00 Kölyökklub 10:00 Lego Ninjago 10:30 Asztro Show 11:25 XXI.
század - a legendák velünk élnek 11:55 Házon kívül 12:25 Autómá-
nia 13:05 Szeszélyes 14:15 Sziklaöklű szerzetes 16:20 Szuperzsaru
18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz Plusz 19:30 X-Faktor - Döntő
22:05 Rejtélyek mocsara

STORY TV
7:10 Gyilkos sorok 8:00 Sherlock Holmes 9:00 Televíziós vásárlás 10:30
Jim szerint a világ 13:00 Autogram 13:35 Columbo: Besegít a halál
15:05 Túrakommandó 15:35 Álomhajó 17:30 Szerencsekerék 18:30
Rex felügyelő  20:30 Miss Marple - Nemezis 22:30 Emmanuelle

10:10 A rodeó bajnoka 11:50 Menekülés a rejtelmes szigetről 13:35
Szédítően szőke 15:15 A szórakozott 16:50 Agatha Christie: Halál a
Níluson 19:25 Kincs, ami nincs 21:25 Mongol 23:45 A bátrak hazája

VIASAT
9:20 Gyapjúsapka 11:05 Szex és New York light 12:05 Szívek szállo-
dája 14:00 Két pasi - meg egy kicsi 15:10 Extralarge: Gonzales bosz-
szúja 16:55 Zseni az apám 18:55 Jöttem, láttam, beköltöztem 21:00
Marie, a kurtizán 23:40 A Tégla

STV :1
8:00 Garfield 8:10 Fidlibum 8:40 Superchyty  9:10 Hádaj, kto nás
pozval 9:40 Dom plný zvieratiek 10:10 Výprava nádeje 11:00 Bud
Bindi(12) 11:30 Legendy popu 13:25 Autosalón 13:55 On air 14:15
Rossella 16:00 Hondo 17:25 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 Koncert, komédia 23:15
Góly, body, sekundy 23:30 Hlasy z minulosti

STV :2
9:00 Let okolo Zeme 9:55 Občan za dverami 10:20 Televízny klub ne-
počujúcich 10:50 Senior klub 11:15 Víťazstvo bez násilia 11:45 Kon-
zervy času 12:10 5 minút po dvanástej 13:15 Som závislý? Dym 13:35
Mama to vie najlepšie 14:00 A3UM 14:30 Stratený list 15:45 Kapura
16:30 Farmárska revue 16:45 Test magazín 16:55 Gypsy Spirit 18:00
Na ceste 18:28 Ovce.sk 18:30 Večerníček 18:40 Táraninky 18:50 Košice
19:00 Správy 19:40 Československý filmový týždenník 19:50n Počasie
19:55 Zbohom, súdruhovia 20:50 Celuloid country 21:20 Anjeli strážni
21:50 Moja perestrojka 23.20 Filmová kronika: Svedomie proti násiliu

MARKÍZA
8:00 Šarlotina pavučinka 9:55 Priatelia 10:25 MasterChef  13:05 Spi-
der-Man 15:40 Ružový panter 17:35 Partička 18:20 Smotánka 19:00
Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:10 Počasie 20:20 Farma
22:20 Partička špeciál 23:00 Občiansky preukaz 1:50 Beh o život

JOJ
6:30 Timon a Pumbaa 6:55 Gumkáči 7:30 Ninjago 7:50 Beyblade
Metal Fusion 8:25 Bakugan 8:50 Panelák 9:55 Dr. Dokonalý 10:50
Dom snov 11:50 Kde bolo, tam bolo 13:40 Dievča na stráženie 15:50
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 Česko Slo-
vensko má talent 22:30 Česko Slovensko má talent 23:10 Lokal TV
0:05 Zrodenie gangstra

M1
9:00 Katolikus krónika 9:40 Tanúságtevők 9:50 "Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre" 10:05 A Biblia a magyar költészetben 10:15 Evan-
gélikus magazin 10:45 Református ifjúsági műsor 10:50 Sztehlo
Gábor (ism.) 11:15 Veres Sándor portré 11:45 Jad Vashem 12:00 Déli
harangszó 12:01 Hírek 12:05 Világ+Kép 12:35 Telesport 13:10 Angi
jelenti 13:40 Múlt-kor 14:10 Margat lovagjai 15:05 Mikrokozmosz -
Füvek népe 16:20 Telesport Kaposvári Rákóczi - Ferencvárosi TC Lab-
darúgó-mérkőzés 18:50 Híradó 19:15 Sport 19:20 Időjárás 19:30
Forma-1 Amerikai Nagydíj - Futam 22:25 Brooklyn mélyén

M2
6.45 Felfedező úton a Robinson család 8:55 Mesék 9:10 Ismeretlen is-
merős 10:55 Szafari 11:50 Gyerekjáték a számítógép 12:00 Katolikus
krónika 12:40 Tanúságtevők 12:50 "Ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre" 13:05 A Biblia a magyar költészetben 13:20 Evangélikus ma-
gazin 13:45 Református ifjúsági műsor 13:50 Sztehlo Gábor 14:20
Veres Sándor portré 14:45 Jad Vashem 15:00 Ars Musica 15:20 A
templomos lovagok kincse 15:50 Üveghegy 18:15 Mi micsoda 18:40 
A kis Amadeus 19:10 4 összeesküvő és 1 temetés 20:00 Híradó 20:26
Sport 20:29 Időjárás 20:30 Doc Martin 21:20 Rocksztár 23:05 Forma-
1 Amerikai Nagydíj - Futam

DUNA
7:00 Életem Afrika 7:35 Világ-nézet 8:30 Beavatás 9:00 Hagyaték 9:30
Akadálytalanul 10:00 Lyukasóra 10:30 Határtalanul magyar 11:00
Római katolikus szentmise 12:00 Híradó 12:10 Vers 12:15 Rózsafabot
13:35 Fuvolavarázs 14:25 Magyar elsők 14:40 Szerelmes földrajz
15:15 Hazajáró 15:45 Hogy volt!? 16:40 Bohóc a falon 18:00 Híradó
18:25  Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Önök kérték! 19:30 Heti Hír-
mondó 20:00 Rózsa Sándor 20:50 Klubszoba 21:45 Dunasport 22:00
Nagymenők

6:45 Tv2 matiné 9:05 Nagy Vagy! 10:00 Monster High 10:55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok! 11:25 EgészségMánia 11:55 Borkultusz 12:25
Stahl konyhája 12:55 Én is szép vagyok 13:25 Több mint TestŐr 13:55
Monk 14:55 Bűbájos boszorkák 15:55 Lovagregény 18:30 Té-
nyek19:00 Napló 20:05 Charlie angyalai 22:00 Frizbi Hajdú Péterrel
23:10 Szellemekkel suttogó

7:00 Kölyökklub 10:10 Trendmánia 10:50 Teleshop 11:45 Törzsutas
12:25 112 - Életmentők 13:00 Szeszélyes 14:20 Az Overlord hadmű-
velet 16:20 Vadiúj vadnyugat 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Cobra 11
20:00 Alkonyat 22:25 Világok harca - Az invázió

STORY TV
8:00 Sherlock Holmes- A másik vérfolt 9:00 Televíziós vásárlás10:30
Dallas 15:25 Álomhajó 17:30 Szerencsekerék 18:30 Columbo: Rövid
szivar 20:00  Poirot 22:10 Miss Daisy sofőrje

10:10 Agatha Christie: Halál a Níluson 12:50 Jack Hunter - A fáraó sírja
14:45 Trója 17:35 Kémek, mint mi 19:30 Spárta 3. 21:00 Gyilkos nap
23:30 Balhés tesók

VIASAT
7:45 Divatdiktátorok modelljei 8:15 A nagy házalakítás 9:10 Egészsé-
gŐr 9:40 Újonc 10:10 Édes Kísértés 2. 10:40 Utazóna 11:10 Trendkö-
zelben 11:40 A nagy házalakítás 12:35 Zseni az apám 14:30 Jöttem,
láttam, beköltöztem 16:30 Anna 18:55 Fátylat rá! 20:10 CSI: A hely-
színelők 21:05 CSI: New York-i helyszínelők 22:05 Egy erkölcstelen
mese

STV :1
7:50 Garfield 8:05 Maškrtníček 8:35 Góóól 9:05 S Jakubom na rybách 
9:30 Dom plný zvieratiek 10:00 Ushuaia 11:00 Slovensko v obrazoch 
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie:
Slečna Marpleová: Plavý kôň (dráma, VB/USA, 2010) 14:40 Smrť pri-
chádza v daždi 16:20 Pošta pre teba 17:25 Kráľ vinár 19:50 Góly, body,
sekundy 20:10 Violetta 23:25 Góly, body, sekundy 23:40 Odpískané

STV :2
8:50 Farmárska revue 9:05 Test magazín 9:30 Trnavská novéna 11:25
Família  11:55 Zázračná láska 13:05 On air 13:30 Zbohom, súdruhovia 
14:25 Orientácie 14:50 Slovo 15:05 Folklórne slávnosti pod Poľanou v
Detve 2005  16:40 Magma 17:50 Celuloid country 18:20 GEN.Sk 18:30 
Večerníček 18:50 ArtSpektrum 19:00 Preteky F1 Veľká cena F1 - USA
22:05 A3UM  22:30 Umenie 2012 23:00 Noc v archíve

MARKÍZA
6:05 Zrodení pre slobodu 8:00 Blbý a ešte blbší: Ako Harry stretol
Lloyda 9:50 Priatelia 10:50 Ružový panter 12:40 Zo zákulisia Markízy
13:00 Na telo (talk show) 13:35 Lampáreň 14:20 Zo života mojej dcéry
16:15 Posledná pevnosť 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové no-
viny 20:10 Počasie 20:20 Pomsta v mene syna 22:30 Nájomní zabijaci

JOJ
6:10 Rómeo a Júlia 7:50 Dievča na stráženie 10:00 Najlepšie torty
11:00 Bez syna neodídem 11:55 Deväť životov 12:55 Recept na bo-
hatstvo 14:20 Múmia 17:00 Top Star 18:20 Nové bývanie 19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Česko
Slovensko má talent  22:30 Česko Slovensko má talent Rozhodnutie
23:10 Lokal TV 0:10 Ronin

Csütörtök, november 1� szombat, november 1� vasárnap, november 18péntEk, november 1�
M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján 9.05
Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Calád-barát 11.40 Útravaló
12.01 Híradó, sport 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Min-
denből egy van 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Édes élet olasz
módra 15.45 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.20 Szerencse-
híradó 17.30 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó  20.05 Időjárás 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – IrReality Show, 32.
22.00 Az ESTE 22.35 Négy szellem 23.30 Híradó 23.45 Angi jelenti

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Szellem a palackból... 8.55 Kutyafül
– Macskanyelv 9.20 Valaki 9.45 Retrock 10.05 Szalon10.45 Minden-
tudás Egyeteme 2.0 11.40 Nem csak zöldség 12.01 Hírek 12.25 Ma-
gyar retro 13.20 A főszerepben: Básti Lajos 15.00 Csavargások
Afrikában dr. Livingstone ürügyén 15.25 Beavatás 15.40 Klipperek,
40/32. 16.05 Drága doktor úr 17.00 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a
Robinson család18.20 A Nyereg klub 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet
olasz módra 20.00 Híradó 20.40 Othello Gyulaházán 22.10 Maradj tal-
pon! 23.05 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
7.35 Az erdélyi szász kultúra nyomában 8.10 Kultikon  8.30 Híradó
8.35 Száműzött magyar irodalom 9.05 Közbeszéd 9.30 Mesélő cégt-
áblák 10.00 Az építész Rimanóczyak Nagyváradon 11.00 Híres zene-
szerzők nyomában. Chopin 12.00 Híradó 12.20 Éretlenek 13.00
Kívánságkosár 15.00 Szafari 15.30 Az iszlám Európában 16.30 Tér-
kép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Köz-
beszéd 19.05 Tálentum 19.35 Irgalom 20.30 Hírek, sport 21.00 Ház
a sziklák alatt Magyar fi lm (ff .) 22.30 Kultikon

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25
Walker, a texasi kopó 16.25 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
Üvegtigris 2 23.35 Aktív 

7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli  9.00 112 – Életmentők, 45–
46. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Autómánia 13.25 Fó-
kusz 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 Die Hard 3.

STORY TV
12.55 Columbo 14.55 A farm, ahol élünk.  17.00 Poirot-novellák. Az
itáliai nemes esete, 33. 18.10 Dallas 19.10 Columbo farkast kiált. Am.
krimisor. 21.10 Talpig zűrben 22.50 Kémvadászok, 10.

13.50 Szellemharcosok. Am. akciófi lm 15.35 Ászok ásza 17.35 Boksz-
ból jeles 19.20 A pokoli sziget rabjai 21.00 Végképp eltörölni

VIASAT
6.50 Zsírégetők 7.40 Harmadik műszak 9.25 Anna. Kanad. filmsor.
11.35 Gordon Ramsay 12.30 Monk – Flúgos nyomozó 14.25 Az utolsó
zsaru I.,15.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.20 Az utolsó zsaru
18.30 Gordon Ramsay 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi  21.25 Get Carter. Am. krimifilm 23.25 Túl mindenen

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.15 Párbaj (ism.) 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Ga-
lileo 10.05 Árulkodó nyomok  11.00 Viharos szerelem IV. 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.35 Életöröm. Ivan Krajíček 14.05 Kachora – Az
ártatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem VI. 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 20.10 Rossella 21.55 Élet-
ben maradni  22.45 Tony bosszúja 23.40 Árulkodó nyomok 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.45 Építészet 11.10 Fókusz
11.40 Magyar magazin 12.05 Hírek magyar nyelven  12.15 Élő körkép
12.55 Folklórműsor 13.25 Nicholas G. Winton – az emberiesség ereje
14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés 15.30 Az út 15.55 Ro-
mamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Szlovákok a nagyvilágban. Lengyel-
ország 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közelről. Ném. dok.fi
lm 18.30 Esti mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Az 1918-as év Osztr. dok.film 20.55 Az
idő töredéke 21.30 Kommentárok 22.00 Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 A szomszéd
nője mindig zöldebb Am. vígjáték 12.15 A bűn árnykéban  14.05 A
mentalista  15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VIII. 16.00
Doktor House II. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.40 Forró vér
23.00 Éjszakai híradó 23.25 Doktor House 

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 Szép lakások
11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 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 20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt  22.45 A világ
legszigorúbb szülői 23.45 Halló

McClane (Bruce Willis) minduntalan
kihívja a sorsot maga ellen, de rend-
kívüli tehetséggel úrrá lesz a re-
ménytelen helyzeteken is. Most
azonban a veszély keresi meg őt, a
rejtélyes Simon személyében.

DIE HARD 3. • 21.30 •RTl KlUB

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 DTK 10.15
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30
Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ, 40/3. 14.55 Édes élet olasz
módra 15.45 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM – a megoldások
magazinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-
akad a torkán 21.10 Mindenből egy van 22.10 Az ESTE 22.45 Záróra. 

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.25 Harmónia 8.55 Rejtélyes XX. század
9.25 Világokon át, 5/9. 10.15 Magyar évszázadok 10.35 Mindentudás
Egyeteme 2.0 11.25 Ízőrzők. Domoszló 12.25 Magyar bulizene 13.20
Othello Gyulaházán 14.50 Közjáték 15.00 Csavargások Afrikában dr.
Livingstone ürügyén 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 19.10 Édes élet olasz módra 20.00
Híradó 20.35 Szenes Iván emlékkoncert 21.30 Operettalbum 22.00
Maradj talpon! 22.55 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
7.35 Az erdélyi szász kultúra nyomában 8.10 Kultikon  8.35 Talpalat-
nyi zöld 9.05 Közbeszéd 9.30 Mesél a fény – A diafilm 10.15 Tokaj
szőlővesszein 11.05 India és Nepál, 5/4 12.00 Híradó 12.25 Éretle-
nek, 8. 13.00 Kívánságkosár 15.00 India utolsó oroszlánjai. Ism.terj. fi
lm 15.50 Egy francia templom magyar képei 16.30 Térkép 17.00
Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.00 Új-
pest FC–FGSZ Siófok NB1-es labdarúgó- mérkőzés OTP Bank Liga
21.00 Hírek, sport 21.15 A karvaly csendje  22.05 Kultikon 22.25 Tűz
a hó alatt  23.20 Nem félünk Michel Gondrytól. Dok.fi lm

9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55 EZO.TV
12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a
texasi kopó 16.25 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Hawaii
Five-0 44. 18.30 Tények 19.35 Jóban-rosszban 20.30 The Voice –
Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk 23.15 Grimm

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 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 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 CSI: A
helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék VII., 12.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Columbo farkast kiált. Am.
krimi 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák. A csokoládés
doboz 18.10 Dallas 19.10 Columbo: Egy falatka sajt. Am. krimi 21.00
Született feleségek 23.00 Doktor Addison

14.05 Bokszból jeles 15.55 Hindenburg. Am. kalandfilm 18.20 Mene-
külés a rejtelmes szigetről 20.05 Trója.  23.00 A gyűlölet ára

VIASAT
7.10 Zsírégetők 8.05 Harmadik műszak 9.50 Gyapjúsapka 11.40 Godon
Ramsay 12.30 Monk  14.25 Az utolsó zsaru  15.25 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.20 Az utolsó zsaru 18.30 Godon Ramsay  19.25
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi IX.,  21.25 A Tégla.

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.15 Párbaj 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Galileo
10.05 Árulkodó nyomok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.30 Gasztromóniai kalauz 14.05 Kachora – Az ártatlan
szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos
szerelem  17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Poplegendák Václav Neckář 22.05
Fivér. Jap.-am.-ang. krimithriller

STV :2
9.05 Színházi meghívó 10.30 A természet közelről 11.00 Fókusz 11.30
Romamagazin 11.55 Hírek magyar nyelven 12.05 Élő körkép 12.45
Kulturális körkép 12.55 Örökzöld melódiák 13.30 Az 1918-as év – A
vég és a kezdet 14.25 Szlovákok a nagyvilágban 15.00 Idősebbek
klubja 15.30 Egyházi magazin 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz
16.55 Anya tudja a legjobban 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége
18.30 Mese 18.45 A nemzedékek közti szolidaritás éve 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 Utazás a Föld körül 20.55 Família 21.30
Kommentárok 22.00 Délidő. Am. western

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Még zöldebb a szomszéd nője
12.10 Forró vér 13.20 A mentalista III. 14.20 A farm 15.30 Két pasi
meg egy kicsi VIII. 16.00 Doktor House II., 17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 A
farm 21.30 A mesterszakács 22.50 Pókember

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 Szép házalakí-
tás 11.00 Igen, főnök V. 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek. Tévésor. 15.00 Szép lakások II. 16.00 Dr. Csont
VII. 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20
Panelházi történetek  21.30 Egyszer volt, hol nem volt 23.35 A
nagy házalakítás

A Tégla • 21.25 • VIASAT 3
Billy Costigan rendőrtiszt (Leonardo Di-
Caprio) feladata az, hogy beépüljön a
Costello vezette maffiába. Célja, hogy ki-
derítse, ki az alvilág téglája, aki beépült a
rendőrség legbelsőbb köreibe.

Alkonyat • 20.00 • RTl KlUB
Bella (Kristen Stewart) új városba költözik,
ahol megismerkedik a titokzatos és jóképű
Edwarddal. Szenvedélyes és szokatlan kap-
csolat bontakozik ki közöttük, ám a fiúról ki-
derül, hogy vámpír.

Rejtélyek mocsara • 22.05 • RTl KlUB
Claire mesekönyveket ír, egyben ő is
illusztrálja őket. Egyre szörnyűbb ré-
málmok gyötrik. Esténként paranor-
mális jelenségek sorozatát éli át,
mígnem egy szakértő segítségével
fényt derít múltjára.

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 - HIRDETÉS

C O M O R R A    S E R V I S
Športová 1, 945 01 Komárno, www.comorraservis.sk
tel.č.: 035/7701-962, fax.č.: 035/7701-969
e-mail: comorra.servis@mail.t-com.sk
IČO: 44 191 758, DIČ : 2020401075

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci úseku správy športovísk
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

Kvalifikačné predpoklady, kritériá 
a požiadavky na vykonávanie funkcie: 
a) vysokoškolské vzdelanie – technický smer 

a najmenej 5 rokov praxe alebo ÚSO 
a 10 rokov  praxe

b) bezúhonnosť
c) organizačné a riadiace schopnosti
d) znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti

a fungovania príspevkových organizácií a ďal-
ších právnych predpisov v oblasti energetiky

e) ovládanie práce na osobnom počítači 

Iné kritéria a požiadavky:
1. zákaznícka orientácia
2. iniciatíva
3. spoľahlivosť
4. medziľudské vzťahy
5. osobná zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:
1. overená fotokópia dokladov o splnení kvalifi-

kačných a ostatných predpokladov 

2. vyplnený osobný dotazník
3. životopis
4. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi 
výberového konania:
a) odborná zdatnosť a riadiace schopnosti
b) typ odborného vzdelania
c) dĺžka praxe

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní možno
podať do 20. novembra 2012 poštou na adresu
COMORRA SERVIS (Športová 1, 945 01 Ko-
márno) alebo osobne do podateľne COMORRA
SERVIS v Komárne  (Športová hala, Športová
ulica č.1) v uzatvorenej obálke s označením:
„Vedúci úseku správy športovísk”.

Komárno 05. novembra  2012
Ing. Dezső Nágel

riaditeľ

Lombikbabát vár Ördög Nóra
Kisbabát várunk Palkóval – jelentette be saját blogján Ördög Nóra

(31) az örömhírt. Az X-Faktor csinos műsorvezetőjének végre tel-
jesült az álma, és babát vár férjétől, Nánási Pál (39) fotóstól. 

Ördög Nóra és párja ugyanis három és fél éven át hiába várta a
gyermekáldást, így végül a párnak nem volt más választása, mint
speciális orvosi segítséget kérni. – Tudom, milyen az első egy év re-
ménytelen próbálkozása után szembesülni a ténnyel, hogy orvosilag
most már meddő párnak számítotok. Tudom, milyen érzés, amikor
csak magadban tudod keresni a hibát, mert az orvos azt mondja, tu-
lajdonképpen nincs szervi oka a sikertelenségnek. Tudom, milyen az,
amikor eluralkodik az ősi félelem: mi van, ha nem is lehet gyerekem?
– írta le mai bejegyzésében az Angyalműhely című blogban a mű-
sorvezetőnő mindazt, amit átélt, mielőtt végül a lombikprogramot
hívták segítségül. 

– Egy műtét, tucatnyi vérvétel, cifra vizsgálatok, inszeminációk és
2 sikertelen lombik után – a 3. sikeres beavatkozás végeredményé-
vel a pocakomban – most azt mondom, nagyon nagy szükségem volt
erre az önismereti utazásra, amit végigcsináltam – vallott tovább a be-
jegyzésben Nóra, aki boldogabb már nem is lehetne.
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Ökölvívás

Kosárlabda Ökölvívás

Aférfiak extraligájának slágermérkőzé-
seként volt beharangozva a komáro-

miak találkozója a pozsonyi Interrel. En-
nek a jelzőnek jogosságát aztán a két
csapat a pályán bizonyította is, hiszen a
legmagasabb szlovák bajnokságban nem
szokványos az a színvonal és hangulat,
amely ezt a találkozót végigkísérte. A drá-
mai fordulatokban bővelkedő mérkőzé-
sen aztán a hazai piros-fehérek lelkese-
dése, győzni akarása, de szurkolóinak
fergeteges buzdítása is meghozta gyü-
mölcsét, egy nagyon értékes győzelem
formájában.

A hazaiak Robinson és Bíňovský nélkül
voltak kénytelenek pályára lépni, ami mér-
kőzés előtt nem volt éppen a legjobb előjel.
Az első félidőben ez nagyjából be is igazo-
lódott, hiszen főleg Robinson hiánya érző-
dött, aki eddig a csapat egyik leghaszno-
sabb játékosa volt. A csapatok egymást vál-
tották a vezetésben, de többségében a ven-
dégek vezettek 1-2 ponttal. A harmadik ne-
gyedben aztán minden veszni látszott,
hiszen a pozsonyiak már 11 pontos előnyre
tettek szert, és ekkor bizony rosszul állt a ha-
zai csapat szénája. Aztán a mérkőzés mégis
kezdett fordulatot venni, ami két dolognak
volt köszönhető. Egyik, hogy Rón edzőnek
remekül bejöttek a cserék, a másik, a már
annyit emlegetett komáromi közönség. A leg-
nehezebb pillanatokban sem adták fel, és el-
mozdulni látszott helyéről a csarnok, olyan
hangorkán kísérte a mérkőzést. Természet-
szerűen, így az utolsó felvonás volt hivatott
eldönteni a mérkőzés végső kimenetelét. A
hazai csapat magához ragadta a kezdemé-
nyezést, aminek következtében már több-
nyire ő vezetett 1-2 pontos előnnyel.  Ekkor
sajnos, kezdett egyértelművé válni, hogy bi-
zony a mérkőzés játékvezetői inkább a ven-
dégeket látnák szívesebben ünnepelni mér-
kőzés után. Néhány döntésük igencsak fel-
borzolta a kedélyeket, de a csapat és szur-
kolóik tovább bíztak, és jól tették. Az utolsó
percek történései sokáig emlékezetesek ma-
radnak azok számára, akik elmentek a mér-
kőzésre. A hazaiak tartották minimális elő-
nyüket, 25 másodperccel a végső dudaszó
előtt 84:81 volt az állás, és a vendégek ed-
zője időt kért. Játékosai nyilván jól megér-
tették kérését, mert első támadásukból
84:83-ra szépítettek. Ekkor Rón edző kért
időt, és 14 másodperccel a vége előtt 86:83-
ra alakult a mérkőzés állása. Egy kisebb
hiba is végzetes lehetett volna, de ezt a ko-
máromiak már nem követték el. Ekkor, már
percek óta, a szurkolók felállva buzdítottak,
és várták a mérkőzés végét. Talán mondani
sem kell, hogy egyfajta népünnepély vette
kezdetét a mérkőzés befejezése után. A
szurkolók ünnepelték a  játékosokat, a játé-
kosok a szurkolókat… Mindketten megérde-
melték! 

Paulík József, az MBK Rieker sport-
igazgatója: „Most is állítom, hogy a bajnok-
ság egyik legjobb csapata az Inter, és mi
ezt a csapatot győztük le szenzációs játék-

kal, szenzációs szurkolóink előtt, az ő hat-
hatós segítségükkel. Kellemes meglepetés
volt számunkra, hogy azok a játékosaink,
akik ilyen-olyan okoknál fogva kissé mellőzve
voltak, most tudásuk legjavát nyújtották.
Gondolok itt Kozlíkra és Šoškára, akik szinte
a mérkőzés meghatározó játékosai voltak. A
komáromi szurkolók, akik szintén jelesre
vizsgáztak ezen a találkozón (is), valóban él-
vezhették a mérkőzést, gondolom, valahogy
így kell kinéznie a csapat – szurkolók teljes
összhangjának” – mondta el lapunknak mér-
kőzés után a sportigazgató. 

MBK Rieker – Inter 89:85 (20:23, 22:23,
21:22, 26:17)

Pontszerzők: Bílik 21, Šoška és Thomp-
son 14-14, Kozlík 13, Lowe 10, Kratochvíl 8,
Dubovský 5, Stojanov 4 – Graham 17, Milo-
ševič 15.

További eredmények: Prievidza – Nitra
65:76, Sp. N. Ves – Svit 93:85, Levice – B.
Bystrica (lapzártánk után játszották). Hand-
lová – szabadnapos volt. 

Szerdán, november 14-én Nyitrabányán
(Handlová) lép pályára az MBK Rieker,
majd az azt követő fordulóban szomba-
ton, szabadnapos lesz. 

A tabella állása:
1. Nitra 8 5 3 653:628 13
2. Sp. N. Ves 7 4 3 591:562 11
3. Inter 7 4 3 583:564 11
4. MBK Rieker 6 5 1 529:511 11
5. Levice 6 4 2 503:451 10
6. Svit 8 1 7 586:700 9
7. Prievidza 6 2 4 440:478 8
8. Handlová 5 2 3 390:385 7
9. B. Bystrica 5 2 3 451:447 7

Pénteken este
minden eldől
Újabb nagy lehetőség előtt állnak a Komáromi Cápák.

Pénteken este 19 órai kezdettel a Thunders Debre-
cen csapatát fogadják a BoxingOne 2012 Közép-európai
amatőr csapatbajnokság negyedik fordulójában, és győ-
zelmük esetén, zsinórban harmadízben nyerhetik el a
bajnoki címet, és az azzal járó értékes trófeát. 

A tét tehát nagy, hiszen mint tudjuk, a debreceniek sem
bíztak semmit a véletlenre, és legerősebb csapatukkal ér-
keznek Komáromba. A komáromi csapat minden valószínű-
ség szerint a következő felállásban lép majd szorítóba:

56 kg: Nagy Krisztián
60 kg: Varga Miklós
64 kg: Király Viktor
69 kg: Klasz Árpád
75 kg: Harcsa Zoltán 
81 kg: Szabó Alexander 
91 kg: Tlkanec Erik
Persze, a találkozó kezdetéig még sok minden történhet,

hiszen egyes információk szerint, a 64 kilogrammos súly-
csoportban újabb erősítést mutathat be Győrfi György edző
a komáromi közönségnek. 

Győrfi Roderik, az ŠKB Spartak elnöke: „Természete-
sen, győzni szeretnénk, és harmadjára is elhódítani a bajnoki
címet, de nagyon óvatos vagyok kijelentéseimben, hiszen a
debreceniek nagyon erős csapatot állítanak fel ellenünk. Ez
érthető is, hiszen ők is a bajnoki címre pályáznak. Ettől füg-
getlenül, mi mindent elkövetünk a győzelem érdekében és re-
mélem, hogy szurkolóink nagy számban eljönnek és a csa-
pat segítségére lesznek. A komáromi szurkolók nagyon sze-
retnek és tudnak ünnepelni, én bízom benne, hogy most erre
újabb alkalmuk nyílik” – mondta el lapunknak a klubelnök.

A belépő egységesen 1.50 €.

Szenzációs győzelem, 
szenzációs szurkolókkal

Bílik (fehérben) a mérkőzés legsikeresebb
pontszerzője volt Fotó: Molnár Mónika 
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1. P. Bystrica 15 10 4 1 35:15 34
2. Šúrovce 15 10 3 2 31:20 33
3. Komárno 14 7 5 2 28:15 26
4. Palárikovo 15 6 6 3 21:16 24
5. Skalica 15 6 5 4 27:18 23
6. L. Rovne 14 6 4 4 25:14 22
7. V. Ludince 15 6 4 5 19:19 22
8. Galanta 15 6 3 6 27:22 21
9. Gabčíkovo 15 6 2 7 19:22 20

10. Bánovce n/B. 15 6 2 7 12:17 20
11. Topoľníky 14 6 1 7 15:28 19
12. J. Bohunice 14 5 2 7 21:24 17
13. Domaniža 15 5 1 9 18:31 16
14. Beluša 14 3 5 6 13:17 14
15. Nová Ves n/V. 14 1 4 9 6:22 7
16. Neded 15 1 3 11 15:32 6

IV. LIGA
1. Vion „B“ 15  9 5 1 43:17 32 
2. Veľ. Meder 15  9 3 3 43:18 30 
3.  Vrakúň 15  8 4 3 27:15 28 
4. Močenok 15  8 2 5 31:23 26 
5. Veľ. Lovce 15  7 3 5 24:20 24 
6.  Dvory n/Ž. 15  7 3 5 28:25 24 
7. Šurany 15  7 2 6 23:20 23 
8. Kolárovo 15  7 2 6 18:15 23 
9. Štúrovo 15  6 4 5 26:23 22 

10. Nový Život 15  6 3 6 22:19 21 
11. Želiezovce 15  6 3 6 15:23 21 
12. ČFK Nitra 15  5 5 5 24:23 20 
13. DAC „B“ 15  3 5 7 15:20 14 
14. Váhovce 15  3 2 10 15:40 11 
15. Imeľ 15  2 3 10 14:45 9 
16. Hont. Vrbica 15  2 1 12 16:38 7 

V. LIGA
1. Tvrdošovce 15  11 2 2 56:17 35 
2. Kalná n/Hr. 15  10 0 5 37:12 30 
3. Hurbanovo 15  9 2 4 32:17 29 
4. Bánov 15  9 1 5 24:22 28 
5. Dolný Ohaj 15  6 5 4 23:24 23 
6. Kozárovce 15  5 7 3 35:21 22 
7. Nesvady 15  6 3 6 30:23 21 
8. Komjatice 15  6 3 6 34:33 21 
9. Bešeňov 15  6 2 7 27:36 20 

10. Marcelová 15  5 4 6 20:26 19 
11. Čaka 15  4 6 5 25:29 18 
12. Tlmače 15  5 2 8 23:34 17 
13. Zlatná n/O. 15  5 0 10 31:39 15 
14. Šahy 15  4 2 9 25:39 14 
15. Podhájska 15  3 4 8 27:32 13 
16. Svätý Peter 15  4 1 10 22:67 13

TERÜLETI BAjNOKSÁG

1. Ekel 14 12 2 0 54:8 38
2. Gúta „B“ 14 9 2 3 40:20 29
3. Perbete 14 7 5 2 29:17 26
4. Dulovce 14 8 1 5 32:27 25
5. Šrobárová 14 7 1 6 26:28 22
6. Keszegfalva 14 6 2 6 29:24 20
7. Búcs 14 6 2 6 20:20 20
8. Madar 14 6 1 7 23:31 19
9. Bátorkeszi 14 5 3 6 19:20 18

10. Dunamocs 14 5 2 7 34:41 17
11. Izsa 14 4 4 6 18:23 16
12. Lakszakállas 14 5 1 8 25:35 16
13. FK Activ 14 4 2 8 28:40 14
14. Pat 14 4 2 8 21:40 14
15. Hetény 14 4 1 9 20:23 13
16. Tany 14 4 1 9 23:44 13

Ilyen is régen történt – a KFC levonult a pályáról 

RÉGIÓBAjNOKSÁG

Nyárasd – KFC  3:1-es állásnál,
a vendégek levonultak a pályáról

Már a találkozó eleje érdekesen
alakult. A 3. percben Kósa, a hazaiak
játékosa nyakánál fogva lerántotta
Wilson E. Specket, a bíró sípja meg
is szólalt, ám mindenki legnagyobb
meglepetésére, büntetőt ítélt a ven-
dégek ellen. Ezután még Nagy
egyenlített egy szép szabadrúgás
góllal, de ez volt a vendégek utolsó
esélye ezen a mérkőzésen. A félidő
végéig a hazaiak még lőttek két gólt
az elmélázó vendég védelem mel-
lett, miközben azoknak már „tilos
volt” a hazai kapu közelébe jutniuk.
Minden a 63. percben tetőzött. Mé-
száros hagyott ki egy remek helyze-
tet, majd egy perc múlva ugyancsak
ő ment el villámgyorsan, és már
emelte kezeit gólöröm gyanánt, ami-
kor… A kapuba tartó labdát az egyik

hazai védő kézzel állította meg, és a
mérkőzés játékvezetője hűen addigi
tevékenységéhez, kirúgást ítélt. Itt
szakadt el a cérna a komáromi szak-
vezetésnél, aminek a pálya elha-
gyása lett a vége. A mérkőzés el-
lenőrének véleménye szerint, min-
den a legnagyobb rendben volt ezen
a találkozón. Talán nem véletlen,
hogy több klub is írásos nyilatkozat-
ban ítélte el a nyárasdi körülménye-
ket. Most, talán már végre, foglal-
koznia kell ezzel a kérdéssel…

További eredmények: Bánovce –
P. Bystrica 0:0, Beluša – Šúrovce
1:1, Neded – Gabčíkovo 1:2, Palári-
kovo – J. Bohunice 2:0, L. Rovne –
V. Ludince 0:0, Galanta – N. Ves n/V.
7:0, Skalica – Domaniža 3:1.

IV. LIGA

Nyékvárkony – Nagymegyer 1:0
(1:0)

Az első negyedórában nagy nyo-
más nehezedett a vendégek kapu-
jára, és amikor már-már kezdtek
volna kiegyenlítődni a viszonyok, a
hazaiak szinte a semmiből, lőttek
egy gólt. Talán ők sem gondolták,
hogy a mérkőzés egyetlen gólját. A
második félidőben a vendégek min-
dent egy lapra feltéve, nagy offenzí-
vába kezdtek, bár, a hazaiak előtt is
adódott két helyzet. Az utolsó ne-
gyedórában szinte nem került ki a
labda a hazaiak kapuja elől, de
mindezt hiába, mert a vendégek csa-
tárai egyetlen esetben sem tudták
bevenni azt. Ezzel az eredménnyel a
nagymegyeriek lecsúsztak a dobogó
legmagasabb fokáról, és nem sike-
rült megszerezniük az őszi „aranyér-
met”.    

Gúta – Ímely 2:0 (1:0), Magyar,
Zahorec 

Nagyon ideges hangulatban zaj-
lott a bajnokság rangadója. Szinte
érthetetlen a vendégek erélyes fellé-
pése, ami már-már megfélemlítésbe
ment át. Ennek is köszönhetően, két
játékosuk idő előtt volt kénytelen be-
fejezni a mérkőzést. Arról nem is be-
szélve, hogy ezzel magukat fosztot-
ták meg egy jobb eredmény eléré-
sétől. 

További eredmények: ViOn „B“ –
Želiezovce 3:1, DAC „B“ – H. Vrbica
1:0, Dvory n/Ž. – N. Život 1:0, Vá-
hovce – Štúrovo 2:2, ČFK – Moče-
nok 4:0, Šurany – V. Lovce 1:0.

V. LIGA – KELETI cSOPORT

Naszvad – Cseke 0:0
Az első félidőben nagy fölényben

játszottak a hazaiak, akiknek szur-

kolói szinte biztosra vették a győzel-
met. Az 5-6 tiszta gólhelyzet is erre
engedett következtetni, amit játéko-
saik ebben a játékrészben „bemu-
tattak”. Érdekes módon, amikor a
vendégek egyik játékosát kiállították,
nem ők, hanem a hazaiak torpantak
meg(!?) Volt ugyan néhány vitatható
bírói döntés is a hazaiak kárára, de
ezzel együtt, a játékosok érték el ezt
a számukra nem túlzottan hízelgő
eredményt. 

Bánov – Marcelháza 1:0 (1:0)
A hazaiak góljára Zajos és Nagy

válaszolhattak volna hatékonyan, de
nem tették. Aztán Gumbér Balázs
szemei előtt villant a piros lap, má-
sodik sárga után, mindezek ellenére
mezőnyben egyenrangú ellenfél volt
a Marcelháza. Mindenképpen leszö-
gezhető, hogy a döntetlen talán job-
ban tükrözte volna a pályán történ-
teket, de gól, gólok nélkül, ez csak
egy vélemény… 

Szentpéter – Csallóközaranyos
2:0 (0:0), Levansky, Molnár T.

Az első félidőben mindkét csapat
kihagyott 3-3 kecsegtető helyzetet,
így döntetlennel vonultak félidei szü-
netre a csapatok. Aztán az utolsó
negyedóra hozta meg az eredményt.
Előbb a hazai Bódis engedhette meg
magának a luxust, hogy kihagyjon
egy büntetőt, de egy perc múlva Le-
vansky akasztott a felsőbe egy pa-
rádés gólt, ami nagy örömöt váltott ki
a hazai szurkolók körében. Akkorát,
hogy Molnár T. kénytelen volt azt
megismételni, és az esélyesebbnek
tartott csallóköziek szomorúan
ugyan, de elismerően vették tudo-
másul a két hazai gólt.   

Ógyalla – Garamkálna 1:0 (1:0),
Pajtinka

Szinte mezőnydühöngésből állt az
egész mérkőzés, a szurkolók szá-
mára sem volt éppen látványos. A
hazaiak ugyan valamivel több hely-
zetet dolgoztak ki, de ők sem villog-
tak különösebben ezen a téren. Az
igazság az, hogy mindkét csapat in-
kább a védekezéssel foglalkozott,
mintsem rohant volna előre. Pajtinka
gólja egyfajta felüdülés volt az unal-
mas 90 percben. Ahhoz persze nem
férhet semmi kétség, hogy a jobb
csapat szerezte meg a győzelmet. A
megérdemelt győzelmet!

További eredmények: Šahy –
Podhájska 3:2, Bešeňov – Tlmače
2:1, D. Ohaj – Kozárovce 1:1, Kom-
jatice – Tvrdošovce 4:4.

V. LIGA – DÉLI cSOPORT

Ekecs/Apácaszakállas – Felső-
királyi 1:0 (0:0), Ujj

A közepes iramú mérkőzésen tel-
jesen megérdemelt győzelmet arat-
tak a hazaiak. Talán csak az utolsó
öt percben próbálkoztak valamivel
többet a vendégek, de a hazai vé-
delem remekül állta a sarat. Vados

Nagyon sok minden történt már az egyes bajnokságokban, az
azonban, hogy a legmagasabb kerületi bajnokságban egy csapat le-
vonuljon a pályáról, mégsem mindennapos esemény. Nos, éppen a
KFC volt az, amely ezt megtette, mintegy tiltakozásul a részrehajló
játékvezetés ellen. A levonulás következményeit nagyjából sejteni le-
het, sőt, talán biztosra is vehető, de az illetékes szövetségnek talán
okot ad arra, hogy mélyrehatóbban foglalkozzon ezzel a sokat vita-
tott kérdéssel. A negyedik ligában Gúta nyerte a járási rangadót, és
sajnos, a nagymegyerieknek nem sikerült megszerezniük a „fél-baj-
noki” címet, mivel Nyékvárkony otthonában szenvedett vereséget. Az
ötödik ligában Szentpéter győzelemmel zárta az őszi idényt, ami ad-
hat némi okot az optimizmusra a tavaszi fordulók előtt. A Területi Baj-
nokságban több meglepő eredmény is született, bizonyára nem so-
kan várták a madariak győzelmét Hetényen, de a tanyiak ilyen ará-
nyú, csúfos hazai vereségét sem a komáromi csapattal szemben. Ke-
szegfalva sem örvendeztette meg szurkolóit, bár játékban nem sok-
kal maradt el lakszakállasi vendéglátóitól, mint ahogy Bátorkeszi
csapata sem Gútán.  

akár háromszor is betalálhatott
volna, de kínálkozó helyzeteit nem
sikerült gólra, gólokra váltania. Mind-
ezek ellenére el kell mondani, hogy a
hazaiak szép búcsút vettek az őszi
idénytől, hiszen lelkesedésükkel új-
ból meggyőzték szurkolóikat, hogy
több rossz eredmény ellenére, a ta-
vasz folyamán is érdemes lesz kilá-
togatni mérkőzéseikre. Mert az eke-
csi/apácaszakállasi foci tovább él! 

TERÜLETI BAjNOKSÁG

Hetény – Madar 2:3 (0:2), Zsikai,
Lévai – Varga P., Varga R., Csicsó R.

Akár hiszi a kedves olvasó akár
nem, a hazaiaknál nyolc játékos hi-
ányzott a megszokott kezdőből(!?)
Közülük heten sérülésekkel bajlód-
nak, amit a hazai szakvezetés
egyértelműen a játékvezetésnek tud
be, az előző fordulókban. Ellenben
a madariak teljes csapatukkal, jó
hangulatban érkeztek a mérkő-
zésre. Talán érezték, hogy lesz ke-
resnivalójuk. És volt. Minden hely-
zetüket kihasználták, míg a hazaiak
nem voltak ennyire szerencsések.
„Tekintettel a körülményekre, büszke
vagyok a csapatunkra, de a játék-
vezetés terén gyorsan kell megol-
dást keresni, mert hihetetlen sok a
sérülés, és nemcsak nálunk. Per-
sze ez a bírálat nem vonatkozik a
mai találkozóra, gondolom, nem a
bírók döntötték el a végeredményt”
– összegezte a mérkőzést Svarba
Ferenc klubelnök.  

Šrobárová – Dunamocs 2:1 (1:1),
Gažo J., Cabada – Pálik

A jó színvonalú mérkőzésen, a
szurkolókat kellemesen meglepte az
újonc dunamocsiak játéka. Lehet
mondani, hogy egyenrangú ellenfe-
lei voltak a hazaiaknak, akiknek
most a szerencse is kedvezett, hi-
szen győztes góljukat a 90. percben
érték el. A második félidőben nyújtott
javuló játékukért, megérdemelten.
„Örülünk a győzelemnek, hiszen egy
remek csapat ellen értük azt el. A
dunamocsiak nagyon jó benyomást
keltettek, a jövőben komolyan kell
velük számolni” – mondta el lapunk-
nak Ondrej Lovász, a hazaiak szak-
vezetője. 

Izsa – Pat 1:0 (0:0), Pásztor P.
A közepes színvonalú szomszéd

rangadón a jobb helyzetkihasználás

döntött, de ez az eredmény azért is
látszik igazságosnak, mivel a haza-
iak több gólhelyzete mellett, a ven-
dégek előtt nem sok adódott. 

Perbete – Dulovce 3:1 (2:0), Če-
rešník J., Čerešník O., Vida - Habara

Bár a vendégek kezdték jobban a
találkozót, mégis a hazaik örülhettek
két esetben is a gólnak. A második
félidőben is inkább a vendégek bir-
tokolták többet a labdát, viszont a
hazaiak kontrái igencsak sok ve-
szélyhelyzetet teremtettek a kapujuk
előtt. Érdekes, szép mérkőzés volt.

Búcs – Ekel 0:0
Nagy volt az ijedtség hazai részről,

hiszen a listavezető ellen két meg-
határozó játékosuk, Sánta és Kovács
is hiányzott. És lám, soha nem sza-
bad feladni. A hazaiak remek mér-
kőzést játszottak az ekeli zöldekkel,
a döntetlen eredményt a jelen állás-
nál sikerként könyvelik el. Az sem
kis erény, hogy második csapatként
raboltak pontot a menetelő csalló-
közi együttestől.

Gúta „B” – Bátorkeszi 4:0 (1:0),
Németh Kr. 2, Kiss, Szladky

Annak ellenére, hogy Kiss már az
ötödik percben lőtt egy szép gólt,
nem úgy festett a dolog, hogy a gú-
taiak nagyarányú győzelmet fognak
ünnepelni. A vendégek ugyanis szé-
pen játszották a focit, bár a hazaiak
sem rohantak meggondolatlanul
előre. A második félidő elején, ami-

kor a vendégek láthatóan igyekez-
tek egyenlíteni, Németh lépett ki, és
lőtt egy újabb gólt. A vendégek
ugyan még akkor is „kapaszkodtak”,
de a gyors ellentámadásoknak estek
áldozatául. Ilyen vereségük ellenére
is leszögezhető, hogy jó csapattal
rendelkeznek. 

Tany – FK Activ 1:7 (0:1), Parádi
– Csonka 6, Blaškovič

Érdekes dolgokon is múlhat egy-
egy eredmény. Ebben az esetben ta-
lán lehetne úgy is mondani, hogy „ha
Csonkának van kedve játszani, ak-
kor…” Igen, Csonka tulajdonképpen
hatszor ment el a hazaiak kapujáig,
és ugyanannyiszor be is talált.  Per-
sze, ehhez szükség volt a hazaiak le-
zser, felelőtlen játékára is, meg per-
sze, nem ártana egy kicsivel többet
edzeni, és erőnlétet is gyűjtögetni a
tanyi játékosoknak. Mert különben
az ilyen eredmény akár többször is
megismétlődhet. 

lakszakállas – Keszegfalva 3:0
(1:0), Inczédi Tamás 2, Inczédi Ti-
bor 

Játékban ugyan egyenlő ellenfe-
lek küzdelme volt a pályán, csak ép-
pen a hazaiak jobban odafigyeltek a
helyzetek kihasználására.  A vendé-
geknek mindössze egy kapufára fu-
totta, míg a hazaiak több helyzetet is
elpuskáztak. És még valami. Akinek
a csapatában vannak Inczédi fivé-
rek… 

Teljesen jogos volt a szentpéteriek gólöröme, hiszen két parádés találattal nyerték a rangadót (Szentpéter -Csalló-
közaranyos 2:0)

A döntetlen kétségkívül a vendégek sikerének számít (Naszvad-Cseke 0:0)

Területi Bajnokság – Felnőttek 
2012. november 17. (szombat) 13 óra-
kor: Ekel – Gúta „B”. 2012. november
18. (vasárnap) 10.30 órakor: Keszeg-
falva – Hetény. 13 órakor: FK Activ –
Lakszakállas, Bátorkeszi – Tany, Dulovce
– Búcs, Pat – Perbete, Dunamocs – Izsa,
Madar – Šrobárová. 

Hétvégi focimenüKosárlabda

FéRFIAK I. lIGA
Highlanders Komárom – Exit Nitra 63:54 (20:11, 23:13, 4:17, 16:13)
Hazai pontszerzők: Uňatinský 16, Farkas 14, Vörös 9, Szarvas 8,
Béber 5, Toma 4, Bordács 3, Kasznár és Sukola 2-2.

• • •
BSC Bratislava – Highlanders Komárom 85:60

(16:18, 17:13, 28:20, 24:9)
Vendég pontszerzők: Uňatinský 16, Riečičiar 12, Toma 8, Bordács
és Szarvas 6-6, Farkas és Béber 5-5, Jančo 2.
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kézilabda

Birkózás

NőK I. LIGA
Csallóközaranyos – Michalovce

jun. 22:25 (10:13)
Kemény diónak látszott a nagymi-

hályi csapat, hiszen több, nemzet-
közi ligában szereplő játékosukat is
magukkal hozták Csallóközbe. A ta-
lálkozó 7. percében már 4:1 arány-
ban vezettek a vendégek, hazai
részről addig csak Kasznár volt ered-
ményes. Amikor a 20. percben 7:7-re
egyenlített a hazai csapat, úgy tűnt,
akár még… Aztán mégsem. Négy
perc múlva már ismét a vendégeknél
volt az előny. A legnagyobb különb-
ség a mérkőzés 43. percében volt,
amikor 11:16 világított az eredmény-

jelzőn. Újabb tíz perc telt el, és ismét
felcsillanni látszott a remény, hiszen
két gólra közelítettek az egyébként
lelkesen játszó hazaiak (21:23), de a
vendégek ekkor már erősen tartották
kezükben a mérkőzés gyeplőjét.
Győzelmük mindenképpen megér-
demelt, hiszen mint már mondtuk,
remek csapatot alkotnak. Ehhez per-
sze hozzásegített az is, hogy Doh-
nanec és Rísová nem igazán hozták
formájukat, de a Balla – Csente ka-
puspáros sem volt igazán a helyzet
magaslatán.

Az őszi idény utolsó hazai mérkő-
zését szombaton, 18 órai kezdettel
játsszák az aranyosi lányok, amikor
mocsonoki ellenfelüket látják majd
vendégül. 

Hazai góldobók: Dohnanec 6,
Kasznár 5, Szabó 4, Turza és Rí-
sová 3-3, Gál 1.   

Az előző fordulóból:
Naszvad/Ímely – Senica 38:25

(20:11)
A sereghajtó vendégek a Vlahy

Jenő Sportközpontban sem zavar-
tak sok vizet. A találkozó 8. percében
már 7:1 volt a hazaiak javára, és
semmilyen jele nem mutatkozott an-
nak, hogy lényeges változás állhat
be a mérkőzés folyamatában. Nem
is állt. A hazaiak végig uralták a me-
zőnyt, pontosan adogattak, és bár
védelmüknek olyan igazán nehéz
dolga nem volt, ez a csapatrész is jól
funkcionált. Legnagyobb különbség-
gel az 54. percben vezettek a haza-
iak, amikor 34:20 volt az állás. 

Hazai góldobók: Bízik 10, Haris
E. 7, Szabó V. 6, Šulanová és Molnár
B. 4-4, Klučková 3, Oláh és Haris S.
2-2.   

A 7. forduló mérkőzését a nasz-
vadi/ímelyi csapat lapzártánk után
játszotta Besztercebányán. A követ-
kező, 8. fordulóban Kassa csapatát
fogadja hazai csarnokban.  

NőK II. LIGA 
Gúta – Túrócszentmárton 30:23

(15:9)
A jól nekilendült gútaiakat az

egyébként jó játékerőt képviselő tú-
róci csapat sem tudta megállítani, így
a hazaiak már ötödik győzelmüket
könyvelhették el zsinórban. A vendé-
gek tulajdonképpen csak a 12. percig
voltak egyenrangú ellenfelek. Zolnai
edző lányai ekkor magasabb fordula-
tokra kapcsoltak, és bármennyire is

meglepődöttnek látszott a vendégek
csapata, sorra lőtték szebbnél szebb
góljaikat. Ennek következményeként,
gyorsan kezdett nőni az előnyük is.
Különösen Bogár volt elemében, Zol-
nai edző elmondása szerint talán az
utóbbi évek legjobb teljesítményét
nyújtotta. Négy perccel a találkozó
vége előtt 30:20 volt az állás, ekkor
még a vendégeknek sikerült elfogad-
hatóbbá tenni az eredményt. 

Az utolsó két bajnoki fordulóban
az eddig veretlen Szenc és Nagyta-
polcsány ellen lépnek még pályára a
gútaiak. Előbb Szencre utaznak, a
mérkőzést vasárnap 15 órai kezdet-
tel játsszák.

Hazai góldobók: Bugár 10, Vass
K. 6, Szabó és Sladky 3-3, Haris és
K. Navrátilová 2-2, Csente K., Mol-
nár, Bartanusz és Kiss 1-1. 

-dm-

Eredmények:

Diákok (2001-2002)
31 kg: 1. Kürthy Adrián (Gúta)

2. Brand Alex (Madar)
3. Tóth Dávid (Madar)
3. Lakatos Luciano (Gúta)

35 kg: 2. Kürthy Mário (Gúta)
3. Kürthy Krisztián (Gúta)
3. Kajtár Sándor (Madar)

42 kg: 2. Lengyel Tamás (Spartacus)
3. Mészáros Péter (Gúta)

50 kg: 3. Kovács Nikolas (Madar)

Diákok (1999 – 2000)
38 kg: 2. Nagy Balázs (Spartacus)
42 kg: 2. Hulman Nikolas (Spartacus)

3. Nagy Arnold (Spartacus)
46 kg: 3. Csicsó Kevin (Madar)

3. Balkó Áron (Gúta)
54 kg: 1. Sluka István (Madar)

Diákok (2003 – 2004)
25 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)

Serdülők
50 kg: 3. Lakatos Igor (Gúta)

Éremeső Tatabányán

Kasznár gólja volt sokáig az első a vendégek hálójában
Fotó: -bör-

Bár nem igazán ment a játék Doh-
nanec-Pažúr Evelinnek, mégis ő
dobta csapata legtöbb gólját

Újabb szép sikert könyvelhettek el régiónk fiatal birkózópalántái. A Tatabányai SC rendezésében
került sor egy nagyszabású nemzetközi diák és gyermek birkózóversenyre, amelyen a komáromi,
madari és gútai versenyzők is részt vettek. és már hagyományosan, az eredményeik szinte magu-
kért beszélnek. 

Régiónk érmesei, Kovács László, 
Csóka Krisztián és Gőgh Mihály edzőkkel 


