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Sok meleg holmi
gyűlt össze
a hajléktalanoknak

Részletek a 2. oldalon

Hétfőn helyezik ki
a kétnyelvű táblákat

Részletek a 3. oldalon

Sem a fényjelzés, sem a kocsisor, sem a vonat köze-
ledő látványa nem riasztotta vissza a Škoda Favorit

személygépkocsi vezetőjét, hogy ráhajtson a sínekre.

Sokszor történnek súlyos balesetek a vasúti átjáróknál,
csak azért mert valaki nagyon siet. A közlekedők egy része
nem vési eszébe, mennyire veszélyes lehet egy-egy átkelés.
Ebbe a csoportba tartozott az a sofőr is, aki november 14-én
17.15 órakor nekiment a vonatnak.

Folytatás a 2. oldalon

A tilos jelzés ellenére
a sínekre hajtott

AMagyarország – Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 2007-

2013 keretén belül Komárom városa, va-
lamint a Monostori Erőd Nonprofit Kft. si-
keresen pályázott, hogy az Erődrendszer
egy része megújulhasson. A projektre 470
ezer eurót nyertek a szervezetek, melyből
öt százalék önrész biztosítása mellett va-
lósíthatók meg a fejlesztések. Komárom-
ban az Öregvár területén, míg Dél-Komá-
romban a Monostori erőd területén fogják
elvégezni a felújítási munkálatokat.

Folytatás a 3. oldalon

EU-s támogatással megújul
az Öregvár és a Monostori erőd

Nagymegyer

Hetilapunk már többször foglalkozott az Anglia parkban
lévő, most már felújítás alatt álló volt „orosz ház“ sorsával.
Legutóbb a szeptember 24-i számunkban számoltunk be az
épület tulajdonoscseréjéről, de akkor még nem volt nyilvá-
nos a vételár, ami sokaknál kétségeket vetett fel. A város fő-
ellenőre, Csintalan Miklós ezután végezte el a teljeskörű el-
lenőrzést a kft.-ben. A jelentésből most már kiderült a vé-
telár nagysága, azonban azt még nem lehet tudni, hogy a
városnak mennyi lesz a részesedése ebből az összegből.

Felújítják az
Erődrendszer
egy részét

Azt még nem tudni, mennyi jut a városnak

Részletek a 2. oldalon
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Reakció

Komárom

Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
OZNÁMENIE

zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 904/2012 zo dňa 13. novembra 2012
bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže podľa ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovného majetku:
1. rodinný dom na Ul. práce 35 v Komárne so súpisným číslom 434, na pozemku parc. registra „C“
č. 7252/1, pozemku parc. registra „C“ č. 7252/1 o výmere 264 m2, zastavané plochy a nádvoria
a priľahlého pozemku – zastavané plochy a nádvoria na parc. registra „C“ č. 7252/1 o výmere 122
m2 , vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia
vo výške 20 800,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
2. 2 – izbový byt na prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na parcele re-
gistra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506 m2, zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 8880 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa
znaleckého ocenenia vo výške 15 400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
3. 3 – izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť Ďulov Dvor so súpisným
číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou
podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
4. 3 – izbový byt na III. poschodí na Hlavnej ul. 27/15 v Komárne, časť Ďulov Dvor so súpisným
číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa
znaleckého ocenenia vo výške 12 300,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
5. 2 – izbový byt na prízemí na Palatínovej ul. 34/5 v Komárne so súpisným číslom 1076 na par-
cele registra „C“ č. 2025/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č. 2025/1 o vý-
mere 814 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený a so spoluvlast-
níckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č. 2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom, vedený na LV č. 9289 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou ce-
nou podľa znaleckého ocenenia vo výške 7 400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov, sú
zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta, • na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v pí-
somnej resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Bytové oddelenie, na adrese
945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, prízemie, č. dv. 2A, tel. č. 035/2851 363.
Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom obchodnej ve-
rejnej súťaže, je možné dohodnúť na vyššie uvedenej adrese, resp. telefónnom čísle.

MUDr. Anton Marek, primátor mesta

Lapunk megjelené-
sének napján

(hétfőn) kétnyelvűvé
válik a komáromi au-
tóbuszpályaudvar. A
menetrendek és a
helységnevek is két-
nyelvűsítve lesznek.

A buszpályaudvar a
város tulajdona, de az
SAD érsekújvári rész-
lege a bérlője. Idén ta-
vasszal a bérleti szer-
ződés meghosszabbí-
tását tárgyalta a komá-
romi képviselő-testület,
amikor a technikai fel-
tételek mellett egy mó-
dosítás is elfogadásra
került. Keszegh Béla
(független) képviselő
javaslatára a bérlőt arra
kötelezi a város, hogy a
pályaudvar területén
biztosítsa a kétnyelvű
feliratokat és informá-
ciós táblákat. Mivel a
buszpályaudvaron a
községek neve szere-
pel, így a vasútállomá-
sokkal ellentétben

(ahol állomásnevek,
nem pedig földrajzi
helységnevek vannak)
a kisebbségi nyelv-
használatról szóló tör-
vény is hivatkozási
alapként szolgált.

Mint azt Csepregi
Zoltántól, az SAD pár-
kányi kirendeltségének
vezetőjétől megtudtuk,
a város jelezte az
igényt, ezután pedig a
megyei szervek is kér-
ték az SAD-tól a hatá-
rozat betartását.

Csepregi elmondta,
hogy az SAD már több
éve próbálja bővíteni a
kétnyelvűséget. Pár év-
vel ezelőtt a buszon ta-

lálható elektronikus ki-
jelzők lettek kétnyelvű-
sítve a komáromi és a
párkányi régióban,
majd a menetrendek is
megjelentek magyar
változatban.

Tavaly a menetrend
füzetek már kétnyel-
vűen jelentek meg
ugyancsak mindkét ré-
gióban. A komáromi
buszpályaudvaron már
léteztek magyar infor-
mációs felületek, de a
helységnevek területén
még voltak hiányossá-
gok – fejtette ki Csep-
regi. Most magam fel-
ügyelem ezek átalakí-
tását – tette hozzá. b

Folytatás az 1. oldalról
Sebő Beáta projektmenedzser a

múlt héten szerdán megtartott saj-
tótájékoztatón elmondta: „A beadott
pályázat munkálatait az elkövetke-
zendő két évben fogjuk megvalósí-
tani. Ezzel a beruházással 12 000
m2-rel nő meg az erőd biztonságos,
kulturált körülmények mellett láto-
gatható területe. Legfőképpen a hul-

ladékkal szennyezett kazamaták és
a fákkal, bokrokkal benőtt várárkok
és sáncok kitisztítása lesz az elsőd-
leges. A kitisztított és bejárható ka-
zamaták, várárkok, sáncok, lépcsők
kijavítása a helyszínek megismer-
hetőségét segíti, hogy a látogatók
jobban megérthessék az erődök,
mint hadi objektumok működési me-
chanizmusát, a tervezett új kiállítá-
sok pedig változatosabbá tegyék az
erődlátogatást. Az Öregvár ablakta-
lan folyosóiban egy Vaklabirintus ki-
építését is tervbe vettük. Ez a labi-
rintus a látó embereknek készül,
hogy ők is átéljék, hogy egy vak
vagy gyengénlátó személy hogy éli
meg mindennapjait. Új színpadi te-
reket is létrehozunk, egy mobil né-
zőtér és pódium biztosítja majd a
rendezvények szereplőinek és kö-
zönségének a kényelmes, kulturált
elhelyezést. Továbbá egy négy-
nyelvű térképpel ellátott kiadványt is
megjelentetünk, mellyel népszerű-
síthetjük a két ország területén fekvő
erődrendszert.

A Monostori erőd projektmene-
dzsere, Farkas Erika hozátette: a dél-
komáromi részen szintén a kazama-
ták és a burjánzó növényzet kitisztí-

Felújítják az Erődrendszer egy részét
EU-s támogatással megújul az Öregvár és a Monostori erőd

Hétfőn helyezik ki
a kétnyelvű táblákat

tását fogjuk elvégezni. Továbbá a
szovjet korszak életébe bepillantást
lehetővé tevő installáció készül. A
projekt keretében olyan eszközöket
is beszerzünk, melyekkel a várárok
egy szakaszán a kortárs művészet-
nek helyt adó performansz tér kerül
kialakításra. A fejlesztések eredmé-
nyeként a Monostori erőd területén
18 000 m2-rel nő a látogatható terület.

A két Komárom területén elhe-
lyezkedő Erődrendszer rengeteg
hasznosítási lehetőséget rejt még
magába, azonban az ingatlanok óri-
ási méretéből kifolyólag nem lehet
pályázati támogatások nélkül meg-
oldani a felújítást. Ezért is jelent
nagy segítséget az Európai Uniós
pályázat az Erődrendszer fejleszté-
séhez. ssy

A Monostori erőd

Az Öregvár egy része

A KFC a szívügyem, de számomra
a város érdeke az elsődleges

Meglepetéssel és megdöbbenéssel olvastam a Delta he-
tilap előző, 46. számában megjelent összefoglaló írást a

KFC „kivonulásáról Komáromból“ és nagyon sajnálatosnak
tartom, hogy szavaimat, véleményemet ilyen szellemben
prezentálja a klub megszólított vezetőségi tagja, a cikk írója
pedig ilyen borús forgatókönyvet vetít előre.

Strasser úrral röviden beszéltem telefonon és arra kértem,
hogy álljon el az alacsonyabb osztályban szereplő komáromi FK
Activ „sarcolásától“, a mérkőzésenkénti 100 eurós díj követelésétől
a kisebb klubtól a KFC költségeihez való hozzájárulás címén (ez
havi szinten 200 eurót tesz ki), mivel nem találom helyénvalónak,
hogy a KFC „bérleti díjat“ kérjen pálya- és öltözőhasználatért egy
másik városi klubtól akkor, amikor a KFC a városnak, illetve a vá-
rosi tulajdont kezelő Comorra Servis városi cégnek semmit nem
fizet a pálya és a kiszolgáló helyiségek használatáért. Más
egyébről, amit ő a cikkben leír, nem volt köztünk szó. Hogy min-
den mást, amit még leírt, miért írta le annak ellenére, hogy arról
nem beszéltünk, nem tudom. Számomra az effajta megnyilvánu-
lások oka és a célja sem világos. De ezzel neki kell majd elszá-
molnia a szakma és a nyilvánosság előtt. Az pedig, hogy ő a hang-
nememet milyennek ítélte meg, az szubjektív megközelítés kér-
dése. Véleményem szerint az nem volt helyénvaló, ahogy ő be-
szélt velem az első telefonbeszélgetésünk utáni hívása kapcsán.
De nem firtatom tovább a dolgot, mert ez nem az újságok ha-
sábjaira tartozik, ezt egymás között kell majd tisztáznunk egy-
mással. Én nem szeretném azt, ha a KFC rossz viszonyba kerülne
a városvezetéssel, a képviselő-testülettel (vagy egy részével) és
hasonlóképpen nem „egészséges“ az effajta légkör a tulajdonos
és a bérlő között sem. Ezért az a célom, hogy a felesleges indu-
latokat félretéve összehozzam az érintett feleket és olyan meg-
egyezés szülessen, amely nem lehetetleníti el a KFC-t sem, és va-
lamelyest segít az ezer sebből vérző Comorra Servis járulékos
szervezetünk pénzügyi helyzetén is, ami a város költségvetését
is némileg tehermentesíti. Ez esetben ugyanis, - bármennyire is
szívügyem a KFC és áhítom én is a sikert, mint bármelyik törzs-
szurkoló -, számomra, mint a város működéséért felelőséggel tar-
tozó vezetőnek a közérdek, a város érdeke előrevalóbb.

A város nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a KFC
ne fizessen egyáltalán bérleti díjat, ahogy ezt sajnos ez évben (és
a korábbi években) tette. Feltétlenül „tisztába kell tenni“ a jog- és
pénzügyi viszonyokat a reális költségek számbavételével a két fél
között. Az hosszú távon nem lehet megoldás, hogy csak a város
pénzbeli és egyéb módon támogatja a klubot, a klub pedig mél-
tányos bérleti díjat sem hajlandó fizetni. Így nem csodálkozhatunk
azon, hogy a válság és az általános megszorítások éveiben a vá-
ros költségvetésére egyre növekvő nyomás hárul.

Ez természetesen minden városi tulajdonban lévő létesítményt
használó sportklubra vonatkozik kivétel nélkül. Minden esetben
tiszta vizet kívánunk önteni a pohárba és így folytatni a közös
együttműködést és a városi támogatások megítélését! Ezt el-
dönteni természetesen nem az én hatásköröm, de nagyon sze-
retném, hogy az illetékesek megtegyék azt, amit eddig sok-sok
éven keresztül nem tettek meg.

Nágel Dezső, a Comorra Servis igazgatója a témához írt ösz-
szegzésében kifejti: „Nem tudjuk, hogy a KFC mennyivel járul
hozzá a stadion fenntartási költségeihez, de azt pontosan tudjuk,
hogy a mi cégünk mennyit adott és ad. 2010-ben cca. 30 ezer eu-
rót, 2011-ben cca. 12 ezer eurót és az idén, szeptember végéig
cca. 20 ezer eurót fizettünk. A fűnyíró-gép és a traktor üzem-
anyagköltségét, valamint az öltözők víz- és villanyszámláját mi áll-
juk.“

Ehhez már csak egy adalék, de talán a legfontosabb. A város
költségvetéséből sporttámogatás címén megítélt forráskeretből,
úgymond tortából a legnagyobb szeletet épp a KFC kapja évek
óta!

Szeretem a focit, szeretem a lila-fehér klubot, de sajnos a ró-
zsaszínű szemüveget egy időre el kell zárni a sublótba.

Sajnálnám, ha a KFC jelenlegi vezetésére a nem túl átgondolt
kijelentések és az elhamarkodott döntések lennének jellemzők. A
jövőre nézve elvárom tőlük a kellő megfontoltságot, a diplomati-
kus és sportszerű hozzáállást.

Marek Anton, Komárom polgármestere

Folytatás az 1. oldalról
A Szlovák Vasúti Társaság szóvivője, Martina Pavli-

ková elmondta, hogy a szerencsés kimenetelű bal-
esetben sem az autót vezető férfi, sem a vonat utasai
nem sérültek meg.

Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt ugyanitt
tragikus közlekedési baleset történt. Egy Fiat Punto a
tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott, s az érkező
vonattal ütközött. A kocsiban ülők akkor mind meghal-
tak. A mozdonyvezető hiába fékezett, már nem tudta
megakadályozni az ütközést. -ga-

A tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott

Nagyon aktívak voltak
olvasóink az elmúlt he-

tekben. Rengetegen meg-
mozdultak Kollár Zoltán és
Varga Tamás kezdemé-
nyezésre. Mintegy száz
zsáknyi ruha, ágynemű és
takaró gyűlt össze, melyet
elszállítottunk a városi hi-
vatal szociális osztályán
dolgozó munkatársainak.
A szelektálás után el is
kezdődik az osztás a rá-
szorulók részére, hetente
kedden és csütörtökön
13.00 és 15.00 órák között.
Az illetékes hölgyek el-
mondták, ruhaneműre
egyelőre már nincs szük-

ségük, ellenben tartós élel-
miszert szívesen fogadnak
továbbra is, melyet a szo-
ciális osztály Vársor utca
3 (Pevnostný rad) alatt

lévő irodába várnak. Kö-
szönjük olvasóinknak,
hogy bekapcsolódtak a
gyűjtésbe.

-ga-

Sok meleg holmi gyűlt össze
a hajléktalanoknak

Napvilágot látott
a vételár
Folytatás az 1. oldalról

Az elvégzett ellenőrzés beszámolóját a
képviselők a november 8-án megtartott tes-
tületi ülésen hallgatták meg, majd arról sza-
vaztak, hogy tudomásul veszik a beter-
jesztett anyagot. A főellenőr elmondta: „Ez
akár egy sikertörténet is lehet, ha majd a
városnak ebből sikerül jól kijönni. Az új tu-
lajdonos 450 ezer euróért vette meg az
épületet a Com Vargas Kft.-től, melynek
ügyvezető igazgatója Varga Juraj és ő a
többségi tulajdonos is. (Komárom városá-
mak ebben a kft.-ben 1/3-os tulajdonrésze
van). Az ellenőrzés a legapróbb részletekig
képet adott az eladásról és a vállalat tevé-
kenységéről 1995-től napjainkig.“

A vitában több képviselő aggodalmát fe-
jezte ki, hogy a várost ne érje veszteség,
mivel azt még nem lehet tudni, hogy a vé-
telárból mennyi folyik majd be a város kasz-
szájába. Többen „komáromi gorillának“ ne-
vezték az ügyet.

Anton Marek erre reagálva többek közt a
következőket mondta el: „Természetesen
egy szakvéleményt fogunk kikérni, hogy jo-
gosan adta-e el az ügyvezető igazgató az
épületet. Továbbá egy közgyűlés összehí-
vását is szorgalmazni fogom. A vételár ré-
szesedéséről egyelőre nem tudok nyilat-

kozni, mivel a könyvviteli zárás után derül
ki, hogy Komárom városa mennyi euróra jo-
gosult. Valamint a Com Vargas Kft.-nek a
további sorsáról is tárgyalnunk kell az
ügyvezető igazgatóval. Több lehetséges
alternatíva is van: felszámolás, kilépés
vagy a cég eladása.“

Tehát a vételár napvilágot látott, azonban
egyelőre azt nem lehet tudni, hogy a város
mennyivel gyarapodik. Ha minden jól megy,
akkor 100 ezer euró is a város kasszájába
kerülhet. szénássy

Fotó: ga

Azt még nem tudni, mennyi jut a városnak
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Búcs

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..

ANagyasszony-dí jat
1998 óta adja a FŐNIX

Somogyi Nagyasszonyok
Egyesületének elnöksége
azoknak a nőknek, akik kö-
zösségi munkájukkal segí-
tették a civil szervezeteket
és egyesületeket. Idén Szo-
biné Kerekes Eszter is díjat
kapott.

Az egyesület megalakulá-
sának célja a vidéki nők és a
kistelepüléseken élők problé-
máinak felkarolása. Olyan nők
„felmutatása” a közösségnek,
akik tevékenységükkel előse-
gítették valamilyen nemes
szándék megvalósulását, és
példaként szolgálhatnak so-
kak számára. Az elismerés
alapítóinak a történelmi nagy-
asszonyoknak a példája lebe-
gett a szemük előtt. A címet
pályázat útján adományoz-
zák. A Genfből származó kez-
deményezés alapján a Falusi
Nők Világnapján (október 15)
vehetik át a kitüntetést azok a
nagyasszonyok, akiknek
munkásságát környezetük is-
meri és elismeri.

Idén a szép és bensőséges
ünnepi eseménynek, mely
Pécs Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata fő támogatásá-
val jöhetett létre, Csízi Péter
alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket, Szili Katalin, a
Nemzeti Összetartozás Bi-
zottság alelnöke, majd Porko-
láb Lászlóné, a FŐNIX Egye-
sület vezetője tartott ismerte-
tőt az átadási ceremónia előtt.

A Szivárvány Gyermekház-
ban megtartott ünnepségen
idén tizenegy nagyasszonyt
választottak, köztük Szobiné
Kerekes Esztert, a búcsi „A
Kultúráért és Turizmusért Tár-
sulás” elnökét, valamint a
Népviseletes Babák Házának
megálmodóját.

„Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy átvehettem a fő-
nixmadarat ábrázoló díjat. Ez
a díj további munkára kötelez,
igyekszem a jövőben is a fel-
vidéki magyar közösségért

dolgozni. Ma leginkább arra
van szükség, hogy a megbe-
csülést, az odafigyelést és a
szeretetet visszacsempész-
szük az emberi kapcsolata-
inkba. Számomra mindig
öröm, mikor azt látom, hogy
vannak a közösségeknek
összetartói, akik legtöbbször
hölgyek. Ha egy embert nem
érint meg egy másik sorsa, lé-
lektelenné, üressé válik min-
denki” – nyilatkozta lapunknak
a díjátadó ünnepség hazaér-
kezése után Szobi Eszter.

Miriák Ferenc
Képarchívum

Nagyasszony-díjat kapott 

Balról a harmadik
Szobi Eszter

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Ulica 1. mája 1, Hurbanovo

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať 
formou priameho nájmu časť priestorov: 

1. V budove  súp. č. 88, na Ulici Komárňanská č. 177
v Hurbanove, v ľavom krídle budovy, s dobou nájmu
na 1 rok, s výmerou:

- na prízemí s výmerou 206,40 m² - ostatné
s cenou nájmu minimálne 10,- €/m² ročne

- na I. poschodí s výmerou 206,40 m² - kancelárske 
priestory  s cenou nájmu minimálne 14,- €/m² ročne. 

2.  Na Ulici Komárňanská č. 177 v Hurbanove s dobou
nájmu na 1 rok s cenou nájmu minimálne 12,- €/m²
ročne - služby:

- súp. č. 2795 dielňa – garáž s výmerou 57 m²  
- súp. č. 2797 garáž s výmerou 30 m² 
Bližšie informácie a prehliadku objektov možno dohodnúť
na tel. č. 035/7602 204, ktoré je prístupné v pracovných
dňoch v čase 08.00 - 13.00 hod. V prípade záujmu Vaše
cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením
„hlavná budova“, „garáž“ podľa predmetu záujmu na ad-
resu:
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1. mája
1, 947 01 Hurbanovo.  Ponuky je potrebné doručiť poštou
alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do 05. 12.
2012 do 12.00 hod.

Acsángó népzene sze-
relmesei tárt karokkal

meg táncos lábakkal vár-
ták a budapesti JAM de
strune – Húrlekvár zene-
kart és az Édes Málé Triót,
akik a hazai színeket kép-
viselő Hárompatak zene-
kar vendégeként remek
hangulatot varázsoltak a
minap a Csángó Fonóba,
a Rév Magyar Házban. Né-
meth László kobzossal, fu-
rulyással fellépésük előtt
beszélgettünk.

• Hogyan alakult meg a
JAM de strune – Húrlek-
vár?

- Néhányan, hegedűsök és
kobzosok, elkezdtünk együtt
zenélni budapesti kocsmák-
ban, tavaly ősszel. Kialakult
egy zenekar. A Gondozó Kert
nevű romkocsmában mond-
ták, csináljunk rendszeres klu-
bot. Tavaly december óta min-
den héten vasárnap ott zené-
lünk. Amikor nevet kerestünk,
kitaláltuk a Húrlekvárt, ami já-
ték a román szilvalekvár –
gem de prune és húr – struna
szavakkal. A jam pedig onnan
jött, hogy jamsession jellegű
zenekar vagyunk.

• Miképp jellemeznéd ma-
gatokat?

Moldvai csángó zenét ját-
szunk. A moldvai románok és
csángók zenéjével foglalko-
zunk. Heten vagyunk. Öt he-
gedűs és két kobzos. Most
az ötből csak három hege-
dűs van jelen. 

• Mi csináltok civilben?
Jómagam a budapesti Ha-

gyományok Háza Népzenei
Archívumában dolgozom ka-
talogizálóként. De van közöt-
tünk hitoktató, iparművész,
népzenetanár, énekzeneta-
nár. Gózon Éva, Kerényi Kata
és Zsabovszky Ferenc hege-
dülnek, Tekauer Léna és jó-
magam kobozon zenélünk a
komáromi koncerten.

• Az Édes Málé Trió már
ötéves.

Gózon Éva hegedűssel és
Molnár Előd furulyással ala-
pítottuk. Moldvai és gyimesi
csángó népzenét játszunk.

Tavaly adtuk ki az Úton című
albumunkat.

• Könyveket, népviseletet,
hangszereket, ékszereket,
cédéket hoztál a Rév-be.

- Sokat járok Moldvába
népzenét gyűjteni, 2003 óta
évente négyszer-ötször egy
hetet ott töltök. Saját forrás-
ból, mert nincs rá támoga-
tás, ezért szabadidőmben
elkezdtem kereskedelem-
mel foglalkozni. Ezzel pró-
bálom megteremteni a lehe-
tőségét, hogy minél több-
ször eljussak Moldvába.
Több száz néprajzi, népze-
nei és népművészeti antik-
vár könyvem van, amit el-
adok, vásárolok. Valahogy
úgy alakult, hogy Komá-
romba mindig hozom a kira-
kodóvásáromat. 

Bárány János
Fotó: Molnár Mónika

Dráfi Mátyás 70 éves
November 17-én töltötte be

70. életévét Dráfi Mátyás
Jászai Mari-díjas, Érdemes
Művész. Az egyik legismer-
tebb felvidéki magyar színész
Galántán született, Dráfi Kál-
mán és Mikóczy Jolán gyer-
mekeként. 1959 és 1960 kö-
zött a komáromi Magyar Te-
rületi Színház színésze volt.
1965-ben végzett a Pozsonyi
Színművészeti Főiskolán.
1965 és 1980 között, majd
1982 óta a MATESZ illetve a
Komáromi Jókai Színház
tagja; 1969 és 1971 között
igazgatója volt. 1965-ben feleségül vette Szabómihály Bor-
bálát. Három lányuk született. 1966-ban Emőke, 1970-ben
Emese, 1976-ban Anikó. Hat unokája van. Volt Proctor A sa-
lemi boszorkányokban, Lucifer Az ember tragédiájában, Pe-
achum a Koldusoperában, Kubanek a Csókos asszonyban,
Témüller A padlásban. Vendégszerepelt 1992-ben Buda-
pesten, a Vígszínházban (West Side Story, Doc, rendezte:
Eszenyi Enikő), 1994-ben Székesfehérváron (Virágot Alger-
nonnak, Gimpy, rendezte: Méhes László); 2005-ben Buda-
pesten, a Bárka Színházban (A vak, a herceg, rendezte:
Czajlik József). Az idei évadban a Komáromi Jókai Szín-
házban Sári bírót alakítja, Móricz Zsigmond: Sári bíró című
színművében; Abdulin kereskedőt játssza Gogol: Revizor
című vígjátékában; ő Gróf Boroghy Gedeon Vaszary Gábor
– Fényes Szabolcs – Szenes Iván: Az ördög nem alszik
című zenés játékában. Jelenleg az Öreg szerepét próbálja
Spiró György: Príma környék című tragikomédiájában, amit
november 30-án, pénteken 19 órakor mutat be a színház.
Több énekes, verses hanghordozója is megjelent (Dalok,
sanzonok; Hazai csokor). A komáromi Teátrum Színházi
Polgári Társulás vezetője, rendezője, színésze. Főbb filmjei:
Ezeréves méh, Átkelő a Dunán, Tájkép, Barackliget. Díjai:
Egressy-díj, Nyitott Európáért-díj, A Szlovák Köztársaság
ezüst plakettje, Pro Urbe-díj, a kisvárdai Határon Túli Magyar
Színházak Fesztiválja Életműdíja; a Szlovák Köztársaság el-
nökének Pribina keresztje. Olvasóink nevében kívánunk bol-
dog születésnapot a népszerű színművésznek! (bár)

Fotó: Egri Máté

Húrlekvár és Édes Málé

A JAM de strune – Húrlekvár muzsikálás közben. Balról
Molnár Előd, Gózon Éva, Kerényi Kata, Zsaborovszky 
Ferenc, Tekauer Léna és Németh László

Nyitva 8.00 - 18.00

Cím: Vásárcsarnok, földszint 63, KN

Fiatalos 
és minden 
korosztály 
számára

M-6XL

Új 
üzlet

Tel.: 0948 966 385

Nyitás november
közepén

Olvasói levél

Kénytelen vagyok az Ön levelére
reagálni, mivel nehezménye-

zem, hogy a hetilap hasábjain kü-
lönféle jelzőkkel minősít, mintegy
megbélyegezvén minden egyes pol-
gármester-jelöltet.

Kezdeném az elején: hol volt cir-
kusz? A nyilvánosság előtti bemutat-
kozást vállaló jelöltek egyike sem vá-
daskodott, amit a Tisztelt Levélíró is
tudna, ha részt vett volna a bemutat-
kozó gyűléseken. Bizonyára Ön is a la-
kosok azon mintegy 80 százalékához
tartozik, akiket nem érdekelt a polgár-
mester-jelöltek személyes bemutatko-
zása: javaslataik a problémák megol-
dására és elképzeléseik a község to-
vábbi fejlődésével – sorsával kapcso-
latosan. 

Természetesen elgondolkodtató le-
velének tartalma, hangneme szintúgy.
Itt kitérnék a személyemet érintő vá-
daskodására. A közelmúltban vállal-
koztam, sajnos csődbe ment a vállal-
kozásom: ez tény, a saját vagyonomat
fektettem ebbe a vállalkozásba. Hogy
segített-e a falu? A vállalkozásom meg-
kezdéséhez építenem kellett – saját
forrásból - egy transzformátorállomást
(akkoriban 250 ezer korona értékben)
az üzem megfelelő áramellátására. Ab-
ban az időben az új negyedben jelen-
tős mennyiségű családi ház építését
fejezték be, miáltal a meglévö áram-
szolgáltatás minősége gyengének bi-
zonyult nemcsak az új negyedben, ha-
nem a Komáromi utcán is. A község-
nek kellett volna saját költségén felépí-
tenie egy új trafóállomást. Hozzájárul-
tam, hogy a falu kérdéses részét
rákössék a tulajdonomban lévő trafóál-
lomásra, viszont kérvényeztem az ön-
kormányzatnál, hogy 100 ezer korona
összeggel utólagosan járuljanak hozzá
a trafóállomás költségeihez. Most akkor
el kell dönteni, hogy ki, kit segített?

„Becsültetesség, tisztesség“ – igen.
Becsületesen és tisztességgel, a köz-
ség érdekeit szem előtt tartva végez-
tem munkámat helyettes polgármes-
terként közel egy évig. Ezalatt nagyon
sok problémát megoldottunk: a község
anyagi helyzetét sikerült stabilizálni, tá-
mogatást kaptunk a községi hivatal

épületének korszerűsítéséhez (hőszi-
getelés, ablakcsere), 20 év után ren-
deztük a község címerének hivatalos
bejegyzését, községünknek újra lehe-
tősége van csatlakozni az állami és
uniós pályázatokhoz, mivel az állami
biztosítók felé kiegyenlítettük tartozá-
sunkat. Ezt kihasználva be is nyújtot-
tunk egy pályázatot az iskola épületei-
nek energiatakarékossá tételére (hő-
szigetelés, ablakcsere, tetőráépítés).
Folyamatban van továbbá a község te-
rületfejlesztési tervének kidolgozása, új
bérlakások építésének előkészítése, és
még sorolhatnám. 

Ennyit sikerült egy csődbe ment
nincstelen vállalkozónak a falujáért ten-
nie: ezúton is szeretném megköszönni
mindazoknak, akik munkámban támo-
gattak.

Az is elgondolkodtató, hogy bár min-
den önkormányzati ülés nyilvános, a
község bármely lakosa azon részt ve-
het, csak nagyon kevesen élnek ezzel
a lehetőséggel, ahogy azt az elmúlt két
évben tapasztaltam.

A választások előtt közel egy éven
keresztül volt rá módja, hogy vélemé-
nyét, kérelmét a megfelelő helyekre el-
juttassa. Országunk majd minden ál-
lampolgárának, aki betöltötte 21. élet-
évét, joga van polgármesternek jelöl-
tetnie magát – Ön miért nem élt e le-
hetőséggel? Vagy miért nem győzött
meg valakit, aki az Ön kritériumainak
megfelel? Nos a következő két esz-
tendö folyamán ezt ne mulassza el
megtenni, ellenkező esetben biztosan
csalódni fog. 

Sajnálatos, hogy pillanatnyilag –
nyolcunk közül - egyikünk sem felelt
meg az Ön elvárásainak, ám ettöl füg-
getlenül: egy községnek kell legyen pol-
gármestere, akit a szavazásra jogosult
polgárai választanak.

A meglévő és majdani gondjainkat
nem rendezi helyettünk senki más: sem
a politikai pártok, sem a sajtó. A névte-
lenség köpenyébe bújva könnyű bírálni
azokat, akik - Önnel ellentétben – ki
mertek állni a múltjukkal, jelenükkel, a
véleményükkel és a terveikkel a kö-
zösség elé. Tisztelettel

Szép Lajos, Nemesócsa Község 
alpolgármestere

Tisztelt Névtelen Levélíró!
A két héttel ezelőtt megjelent nemesócsai olvasói levél megválaszo-

lására,  mint egyik érintett, Szép Lajos alpolgármester is késztetést ér-
zett. Most az ő álláspontját közöljük azzal, hogy részünkről ezzel ezt a
témát befejezettnek tekintjük. 

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk, akik vál-
toztatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket december 5-ig várjuk
emailben (deltakn@gmail.com) vagy 

postán (DELTA szerkesztősége, 
Františkánov 22, Komárno 945 01), 

melyben tüntessék fel címüket 
és telefonos elérhetőségüket.

Előtte Utána

Sorsolás december 7-én, 
átalakítás december 10-én.

Szépüljön meg a Deltával

RENÁTA MOLET DIVATRENÁTA MOLET DIVAT

December 3-án megnyitjuk 
kihelyezett irodánkat gútán, 

a Templom tér 32 alatt.
(a munkahivatal épülete) 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIg.

Köszöntők, köszönetnyilvánítá-
sok, megemlékezések, ingatla-
nok eladása fényképpel - 8 euró

Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
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Nagykeszi

Timike köszöni a segítséget
Néhány nappal a Nagymegyeri Kereskedelmi

Akadémia és Corvin Mátyás Gimnázium
épületében október 30-án megtartott véradást
követően egy köszönőlevelet kaptunk egy ne-
mesócsai kislánytól, akinek lényegében a meg-
segítésére szervezte az alapítvány ezt a nemes
akciót: „Sméja Tímea vagyok, 10 éves, Nemesó-
csán lakom. Édesanyám, Számel Katalin, nagy-
megyeri. A Számel papám és mamám is Me-
gyeren lakik. Ők és a családom többi tagja is na-
gyon aggódnak értem, mert október 12-én kór-
házba kerültem, Pozsonyba. A betegségem leu-
kémia. Ahhoz, hogy meggyógyuljak, sok
fehérvérsejtre van szükségem, ezért sokszor ka-
pok vért. Köszönöm minden kedves néninek és
bácsinak a segítséget, akik október 30-án részt
vettek a Geri Csodalámpása alapítvány által szer-
vezett véradáson. Timike”

-kz- (fotó: a család albumából)

Aközös igazgatású Nagyme-
gyeri Kereskedelmi Akadémia

és Corvin Mátyás gimnázium
épülete adott otthont annak a vér-
adásnak, melyet a daganatos be-
tegségekben szenvedő gyereke-
ket és azok családjait segítő helyi
nonprofit alapítvány, a geri Cso-
dalámpása rendezett karöltve a
tanintézménnyel október 30-án. 

A helyszín talán két okból is adta
magát, az első, hogy az alapítvány
egyik létrehozója, Nagy Ágnes ép-
pen ennek a középiskolának a mun-
katársa, a másik pedig az volt, hogy
a szervezők főleg azokat a már fel-
nőtt korú diákokat akarták megszólí-
tani, akik életükben először szerettek
volna vért adni, hogy másokon se-
gíthessenek. A komáromi kórház he-
matológiai és transzfúziós osztályá -
nak egészségügyi nővérei Radi
Enikő orvosnő vezetésével a vérle-
vételhez szükséges teljes felszere-
léssel fogadták az önkéntes véradó-
kat az iskola egyik osztályában. A
kereskedelmiseken és gimnazistá-
kon kívül a magán-szakközépiskola
néhány diákja is bekapcsolódott
ebbe a nemes cselekedetbe. „A vég-

eredmény 58 adag levett vér. Ez egy
csodálatosan szép szám. A keres-
kedelmi akadémia és gimnázium be-
jelentkezett 48 véradója közül 32 tu-
dott vért adni. A magán-szakközép-
iskola kilenc jelentkezőjéből nyolcan.
A többi véradó között ott voltak né-
hányan a nagymegyeri felnőtt fut-
ballcsapat játékosai közül is, vala-
mint a Vöröskereszt véradói, szülők,
barátok és a Komenský Alapiskolá-
ból egy alkalmazott. Mindenkinek
nagyon köszönöm” – mondta a szer-
vezők nevében Nagy Ágnes, aki ala-
pítványuk következő akciójáról is
említést tett. 

A Geri Csodalámpása alapítvány
ugyanis már ötödik alkalommal ren-
dezi meg a kétévente megvalósuló
jótékonysági estjét. „Szlovákiában
évente mintegy 150 gyermeknél di-
agnosztizálnak daganatos megbete-
gedést. Ezeknek a gyermekeknek
hosszú időn keresztül kell nap mint
nap szembenézni a félelemmel, el-
viselni a fájdalmakat. Már gyermek-
ként kell élet-halál harcot vívniuk. És
sajnos nem mindegyik nyer csatát a
kórral szemben. Az orvostudomány
és művelői, az orvosok ma már
szinte csodákra képesek. Életeket

mentenek, mérsékelik a szenvedést.
A beteg gyermekek majdnem 70
százalékánál érhető el gyógyulás.  A
szakmai felkészültségen és segítő
szándékon túl azonban anyagi esz-
közök is szükségesek. Alapítvá-
nyunk, a Geri Csodalámpása hosszú
évek óta azon fáradozik, hogy min-
den hozzánk forduló rászorulónak
segítséget tudjon nyújtani, hogy tel-
jesülhessenek akár utolsó kívánsá-
gok is. Ahhoz azonban, hogy a lám-
pás lángja ne aludhasson ki, az em-
berek segítségére, adakozására is
nagy szükség van” – említette meg
többek között Nagy Ágnes. A 2008
júliusában Geri Csodalámpása né-
ven bejegyzett nagymegyeri alapít-

vány célja éppen az ilyen helyzet-
ben lévő gyerekek megsegítése. A
szervezet megalapításának elszo-
morító oka, hogy Nagy Ágnes fia,
Gergely, a kis Geri 2006. szeptem-
ber 11-én halt meg csontrákban.
Csak tizenhat éves volt. Az alapít-
vány számlaszámára (0193723415/
0900) befolyó összegeket nem konk-
rét személyeknek gyűjtik, ugyanis
egy bizottság dönti el, hogy Szlová-
kia egész területéről ki kapja meg
tőlük az anyagi támogatást. Egyéb-
ként az V. Jótékonysági estet, mely-
nek védnöke Nagymegyer önkor-
mányzata, november 30-án rende-
zik a városi művelődési otthonban.

Kovács Zoltán

Véradás és jótékonysági estKapja 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

Tömeges véradás

ANagykeszi Községi Hivatal és a
Komáromi Vöröskereszt no-

vember 7-én tömeges véradást
szervezett a helyi kultúrház épüle-
tében. A véradás a községben már
hagyománnyá vált, ugyanis az
utóbbi években félévente kerül sor e
nemes akció megszervezésére. Év-
ről évre egyre többen kapcsolódnak
be. Ezen a napon 28-an adtak vért.
A véradók a vért Kovács Dezső
ekeli lakos részére ajánlották fel, aki
a nagykeszi sportszervezetben so-
káig tevékenykedett.

Marsalik Magdolna

Egy hét szünet után Mada-
ron találkoztak a TAT te-

hetségkutató verseny szerep-
lői. A sorozat már a negyedik
fordulóhoz érkezett. A rajon-
gótáborok egyre erősebben
hallatják hangjukat, és transz-
parenseikkel tudatják, kiknek
is szurkolnak valójában. A ma-
dari találkozó Mácsodi Anna
konferanszié szavaival indult,
majd Édes István polgármes-
ter értékelte a TAT-ot.

A bemondók kategóriájában a
kolozsnémai Czita Nikolas meg-
lepte a közönséget. A pati Hor-
nyák Erika stand-upját nagy él-
mény hallgatni. Az énekverseny
Madaron több okból is érdekesen
alakult. Egyrészt a Ferenczi So-
und kiváló hangosítása és fény-

technikája miatt. Másodsorban a
versenyzők nagy részének telje-
sítménye kapcsán. Az Ifjúság-
falva színeiben startoló Vörös
Sandra igényes dalválasztásal in-
dította. A kolozsnémai Beke Dóra
ismét szíven találta a közönsé-
get, és úgy nézett ki, hogy Mada-
ron is szerzett szimpatizánsokat
magának. A patiak énekesnője,
Hegedűs Fanny egyéniségéhez
mérten választott dalt, és ezt kellő
vidámsággal prezentálta. A Nagy-
szigeten élő, de Ifjúságfalva szí-
neit képviselő 13 éves Korber Da-
rina igényes dalválasztása arra
enged következtetni, hogy az
énekes hangbeli tudását szeretné
megvillantani a közönségnek.

A tánccsoportok versenye Ma-
daron ismét hézagos volt. A per-
beteieknek Csúzon akadt tenni-

valójuk (egy meghívásnak tettek
eleget). Ők a programot hazai pá-
lyán fogják pótolni. A többiek vi-
szont Madaron nagyon odatették
magukat. Kezdjük mindjárt a ha-
zai sikercsapattal , a Tini Girls-
szel. Fekete ruha, fehér kesztyű
jellemezték a külsőt, és ehhez jött
a „közönségsokkoló” fantáziadús
koreográfia. Az ipolyszakállosi
Szignál újonnan megbabonázta
a madari nézőket. 

A műsor fényét Szuri Dóra éne-
kesnő „Isztambulja” tette még for-
róbbá. A verseny végén a közön-
ség állva tapsolta végig a TAT
himnuszát, kimutatva, hogy
nagyra értékeli a tehetségkutató
versenyt.

A TAT következő állomása Per-
bete lesz. -pint-

Fotó: Kiss Gergely  

A madari forduló 
hazai tánccsoportja

Tini GIRLS
A Sztárok kicsiben produkció során tűntek

fel. Öt fiatal madari lány. Névszerint: Várady
Nóra, Toncsenka Krisztina, Paradi Ramóna, Re-
mes Kitti és Juhász Éva. Fordulóról fordulóra
egyre magabiztosabb, látványosabb, attraktí-
vabb műsorszámokat láthatott tőlük a közön-
ség. Kellő szurkolótáborral a hátuk mögött a
verseny során az egyik esélyessé léptek elő.

Madaron tombolt a TAT

Hetilapunk nyereményjátékára jelent-
kezett és a szerencse is a Nemesó-

csán élő Bakos Hedvig mellé állt, így
szakembereink tanácsokkal látták el,
hogy mit viseljen, és hogyan sminkelje
magát. Hédi úgy érezte, hogy az évek so-
rán nem sikerült elsajátítania az öltözkö-
dés és a sminkelés minden „csínját-bín-
ját”, ezért kérte segítségünket.

Hédi hajszínét fodrászunk, Radvanszky Re-
náta egy sötétebb kontúrral tette feltűnőbbé,
mivel az egyöntetű szőke kissé szürkén hatott.
Valamint a szőke színt is élénkebbé varázsolta.
Közben a smink is elkészült, amiben az őszi
színek domináltak és a két családos anyára
már csak a stylist, Kocsis Jutka várt. Mivel
Hédi bevállalós volt, ezért a stylistnak nem volt
olyan nehéz dolga. Mint kiderült, a kék és az
arany színek állnak neki a legjobban, de be-
széljenek erről inkább a képek.

„Hogy milyen is volt az átváltozás? Első perc-
től fogva barátságos környezet fogadott. A lá-
nyok kedvessége, nyitottsága, segítőkész hoz-
záállása révén hamar megtaláltuk a közös han-
got. Figyelembe vették stílusomat, testi adott-
ságaimat, így személyre szabott változtatáso-
kat tudtak végrehajtani rajtam a nőiesebb külső
elérése érdekében” – mondta el lapunknak
Bakos Hedvig az átalakítás után. szt

Átalakulás
személyre szabva
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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

Búcs

Felvidéki Kulturális Találkozó

AHajósi Felvidékiek Kulturális Egye-
sületének meghívására október

utolsó szombatján a naszvadi Búzavirág
éneklőcsoport, a Viza és a Sústya cite-
razenekar tagjai útra keltek, hogy részt
vegyenek a 65 évvel ezelőtti kitelepítés
emlékére rendezett kulturális összejöve-
telen.

Hajós egy kis város Magyarországon,
Bács-Kiskun megyében, 3200 lakossal,
ahová 1947-ben mintegy 1200 felvidéki ma-
gyar embert telepítettek át, s közülük 70-75
fő a naszvadi lakóhelyét volt kénytelen el-
hagyni. 

„Mint minden meghívásnak, a Hajósi Kul-
turális Egyesület meghívásának is örültünk
és vártuk a találkozást azokkal az emberek-
kel, kiknek ugyanúgy mint nekünk, fontos a
múlt, a múltban történt eseményekre való
emlékezés, akkor is, ha az éppen emberte-

lenségre, az emberi jogok meggyalázására,
emberi tragédiákra emlékeztetnek – nyilat-
kozta lapunknak Dobosi Róbert, a Csema-
dok Naszvadi Alapszervezetének elnöke.

A találkozón Balogh Gyárfás nyugalma-
zott pedagógus, iskolaigazgató, a Hajósi Fel-
vidékiek Kulturális Egyesületének elnöke
megnyitója, üdvözlő szavai után a helyi is-
kolások műsora következett, amelyben nagy
meglepetésünkre naszvadi mondókákat ad-
tak elő. Őket a helyi óvoda pedagógusaiból
ez alkalomra összeállt kórus követte nagy
odaadással, különféle naszvadi dalokat elő-
adva. Ezután kezdődött a felvidéki műsor,
amelyet Dobosi Róbert elnök rövid bemu-
tatkozó beszéde előzött meg. A közel 1 órás
műsorban felváltva szerepeltek a Búzavirág
férfi, női ill. vegyes csoportjai, ugyanúgy, mint
a Sústya és a Viza citerazenekarok.

Miriák Ferenc
Dobosi Róbert felvétele

Naszvad

Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj 2013

ASzlovákiai Magyar Ze-
nészek Egyesülete, a

Szlovákiai Magyar Zene-
barátok Társasága, a Cse-
madok Művelődési Inté-
zete, a Csemadok Nasz-
vadi Alapszervezete,
Lábszky Olivér énekes-
dalszövegíróval együttmű-
ködve 2011-ben megalapí-
totta a Harmónia – Szlová-
kiai Magyar Zenei Díjat.

A szervezőbizottság ígé-
rete alapján ismételten meg-
hirdeti a Harmónia – Szlová-
kiai Magyar Zenei Díjat. Az
ünnepélyes díjátadóra 2013.
február 23-án kerül sor a Du-

naszerdahelyi Városi Műve-
lődési Központban. 

A Harmónia Kuratórium
2013-ban 9 kategóriában
oszt ki díjakat: Harmónia
életműdíj, a legjobb fiatal
muzsikus díja (15-től 25 éves
korig), a legjobb énekes vagy
szólista díja (15 éves kortól),
a legjobb hangszeres muzsi-
kus díja (15 éves kortól), a
legjobb zenekar díja (együt-
tes, csoport illetve csapat
díja), az év dala (2009-2012),
a legjobb fiatal népzenész
díja (15-től 25 éves korig), a
legjobb énekes vagy szólista
díja népművészet kategóriá-
ban (15 éves kortól), a leg-
jobb zenekar, csoport, nép-
zene kategóriában.

A Harmónia Díj alapítói
várják a magánszemélyek, a
szlovákiai magyar kulturális
és nonprofit szervezetek je-
löléseit 2013 január 15-ig,
melyek alapján a szakmai
kuratórium döntést hoz. Min-
den magánszemély és szer-
vezet bármelyik kategóriá-
ban több jelöltet is javasol-
hat, de természetesen nem
szükséges minden kategóri-

ában jelöltet nevezni. A ja-
vaslatot tevő köteles mini-
mum 500 karakterben mel-
lékelni a jelölt életrajzát és
szakmailag megindokolni a
felterjesztést (a legjobb ze-
nekar díjánál minimum 5 sa-
ját szerzeményt kell mellé -
kelnie a nevezőnek). A jelö-
léseket kizárólag elektroni-
kus úton, a www.harmonia-
dij.sk oldalon megtalálható
jelölési lap kitöltésével fo-
gadják el. A szakmai kurató-
rium tagjai a kategóriák je-
löltjei közül titkos szavazás-
sal választják ki a díjazásra
érdemeseket, s a díjazottak
névsora természetesen csak
a díjátadó gálán derül ki.

Énekesek, szólisták és
muzsikusok esetében a je-
löltnek magyar nemzetisé-
gűnek és szlovák állampol-
gárnak kell lennie. Zeneka-
rok, együttesek, csoportok,
csapatok esetében a tagok
döntő többségének magyar
nemzetiségűnek és szlovák
állampolgárnak, székhelyük-
nek pedig a Szlovák Köztár-
saság területén kell lennie.

(miriák)

Szilas ragaszkodik 
a faluképhez
Napjainkban talán nincs

is olyan település a ré-
giónkban, ahol ne lenne
legalább egy modern la-
kóház, vagy lakóházak
láncolata. Szilason is eb-
ben gondolkodik a helyi
önkormányzat, mivel a
község lakosainak élet-
kora elég magas, így elen-
gedhetetlen, hogy fiatal
családok számára készül-
jenek megfelelő modern
lakások, akik egyrészt fia-
talítanák a falut, másrészt
gyarapítanák a lakosság
számát. 

Ennek egyik alternatívája
az új lakóházak építése, és
fiatal családoknak lehetősé-
get adni a letelepedésre. Ko-
moly tervek vannak az irány-
ban, hogy a szilasi tó kör-
nyékén 8 -10 lakásegység-
nyi házsort építenének. A

tervezet mint olyan már elő-
készületben van, és ha kellő
fogadtatás, és persze
igénylő mutatkozik, akkor az
előzetes tervek szerint 2013
tavaszán már a házak épí-
tése is elkezdődhet. Tóth Pé-
ter polgármester elmondta,
hogy terveik szerint 2014 áp-
rilisában már a családok is
beköltözhetnének majd a va-
donatúj, modern, minden
igényt kielégítő lakásokba.
Az ideális természeti kör-

nyezetben felépült lakóegy-
ségek mindegyike 60 négy-
zetméter területű lenne, szo-
bával, nappalival, konyhával,
fürdőszobával és mellékhe-
lyiségekkel. Mivel a házak
megépítése a Lakásfejlesz-
tési Alap jóvoltából valósul-
hat meg, ez azt jelenti, hogy
a lakásra jelentkezők rövid
időn belül már kulcsrakész
otthonra lelhetnek.

-pint-
Illusztrációs fotó

Újra itt 
a Madárijesztő

Jó szokásukhoz hűen ismét „ötleteltek“ a megyercsiek,
ugyanis már szinte hagyomány, hogy így ősz tájékán

mindig megjelenik a Madárijesztő a község főterén. 

Idén újra látogatást tett a községben ez a több mint 5 mé-
teres óriás, aki talán mondani sem kell, legfőképp a gyere-
kek kedvence. Az ötlettől a megtervezésig és a kivitelezésig
ugyanazok a személyek szorgoskodtak, akik az előző figu-
rákat is alkották. A nemrég született szalmabábu életideje
decemberig tart, akkor majd egy másik „személyiség” veszi
át a helyét. A főtéri látványosság nemcsak a hazaiaknak tet-
szik, hisz hétvégeken más járásból is megállnak itt az em-
berek, hogy megcsodálják ezt a nem mindennapi látványt.

-pint-, fotó: Kürthy Helena

Megyercs

Nyugdíjas találkozó

Az idősek hónapja alkalmából Csallóközaranyoson is
megtartották a hagyományos nyugdíjas találkozót.

Az eseményre a helyi kultúrházban került sor, melyet a
helyi nyugdíjasklub szervezett a tagjai számára. 

A községben 110 taggal tevékenykedő klub többször bi-
zonyította rátermettségét az ilyen események megszerve-
zésében. Prétor Mária, a nyugdíjasklub agilis vezetője el-
mondta, hogy erre az évenkénti rendezvényre meghívták
testvérvárosuk, a magyarországi Ács nyugdíjasait, akik kö-
zül 35-en képviselték az ottani szervezetet. A rendezvény
egy kis kultúrműsorral vette kezdetét. A helyi Kóczán Mór
Alapiskola Pom-Pom lánycsapata tartott bemutatót, mely
nagy sikert aratott. A kellemes délutánon köszöntötték a 60
évet betöltött személyeket, egészen 100 éves korig. A talál-
kozón mindenki jól érezte magát, erről viszont Kondé Péter
zenefelelős gondoskodott. -pint-

Fotó: Jandás Erzsébet

Csallóközaranyos

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1�, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCno!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/�00 Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL 7 mm �,9� €/�09 Sk/m�

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

Az I. (Szent) Lászlónak szentelt római ka-
tolikus templom 1718-ban épült, 1911-ben
leégett, majd 1912/13-ban Medgyaszay Ist-
ván tervei szerint újjáépítették szecesz-
sziós stílusban.

Lovász Károly alpolgármester, Mikuláš Ka-
šík képviselő és Zoltán Šesták, a városi hi-
vatal informatikusa pályázatot nyújtottak be
az „Itt otthon vagyunk” projekt keretében és
3300 eurót nyertek a templomtorony felújítá-
sára, hogy az a jövőben turisztikai látvá-
nyosságként szolgáljon, mivel a toronyból a
város és környéke szépen belátható. Felújí-
tásra kerültek a harangok, az óra és a to-
ronyba vezető lépcső és annak korlátja is.

A templom bejáratánál egy kép bizonyítja,
hogy a templom hogyan nézett ki eredeti ál-
lapotában. 112 lépcső után érünk a három
haranghoz. Alattuk találjuk az elektromos
órát, mind a négy oldalon. Az ógyallaiak

óránként hallgathatják a kellemes melódiát.
A Szent László templom tornyának teljes

felújítása 5460 euróba került. Így szeretnék
méltóan megünnepelni a templom fennállá-
sának 100. évfordulóját. (miriák)

Szűcs Attila felvétele

Látogatható a Szent László
templom tornya

AKatona Mihály galériá-
ban került sor Sidó

Emese pedagógus első kiál-
lításának megnyitójára, ame-
lyen győző Andrea iskola-
igazgató köszöntötte a meg-
jelenteket, majd a kultúrb-
lokkban a megújult Csűr
Blues Band zenekar mutatkozott be. A tárlatot Kocsis
Ernő festőművész méltatta. 

„Ez a kiállítás első lépés a képzőművészet világában. Az
alkotások pontosan ki vannak dolgozva, de tudja még na-
gyon hosszú út áll előtte, hogy a keze mindig azt tegye, mint
az agya, és az agya azt értelmezze, amit a szeme lát. A di-
namikus, eleven, olykor stilizált, szenvedélyes, máskor lírai
töltésű lóábrázolásairól csak nagy elismeréssel beszélhetek”
– mondta a festőművész.

A lovak örök szerelmesének kiállítása november 7 és 30
között 9 és 18 óra között fogadja a látogatókat. (miriák)

A szerző felvétele

Sidó Emese első önálló
kiállítása
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Búcs
Csicsó

Ógyalla

DELTA

Fenyő gyerekasztal négy székkel 19.000 Ft.

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

Asztal, szék, lóca, szekrénysor,
íróasztal.

Rakott kályha 248.000 Ft-tól 1.490.000 Ft-ig.

Kivitelezés csempétől függően 7-30 nap.

Bútorok 
fenyő, 
bükk, 
tölgyfából.

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 00�� �0� 979 10�

A tél hosszú, sőt lesz jövőre is!
8 KW  170.000 Ft

10,8 KW  195.000 Ft
12 KW  235.000 Ft

13,5 KW  245.000 Ft

Hordozható 

cserépkályhák

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

a lEGJoBB ÁRon!

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

• Építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KoNTÉNeRes 
HUllADÉKsZállÍTás

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

Ezenkívül megrendelhetők:
redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, 
szúnyoghálók, markízák. Javítást is vállalunk

AAkkcciióó::

műanyag ablakok 
és bejárati ajtók

IInnggyyeenneess  rreelluuxxáákk,,  
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A nap második, nem ke-
vésbé fontos része, a helyi
községháza üléstermében
folytatódott. Ekel és Pog-
rány Községek testületei
közös ülésen vettek részt,
amelynek kicsúcsosodá-
saként, a két település pol-
gármesterei testvértelepü-
lési szerződést írtak alá.
Előtte Nagytiszteletű Tanító
Viktória lelkész foglalta ösz-
sze a kedves vendégeknek
Ekel Község múltját, amit
egy nagyon szépen összeál-
lított, kivetítőn követhető fo-
tomontázs kísért végig, „Ekel
Község múltja és jelene” –
címen. Az ülésen, termé-
szetszerűen, a két község
polgármestere, Fekete Iveta
és Hajdú László szóltak a

képviselőkhöz, méltatva a
mintegy tízéves együttműkö-
dést, főleg a kultúra és sport
terén. Most ezt a példaér-
tékű barátságot pecsételték
meg, egy szerződéssel. Egy
nagyon szép aktussal, a te-

lepülések zászlainak kicse-
rélésével ért véget az ülés,
amelyeket átadás előtt a he-
lyi egyházak képviselői ál-
dottak, illetve szenteltek
meg. 

A nap harmadik felvonása
a helyi kultúrházban zajlott
le, de most már a kacagás,
jókedv és szórakozás jegyé -
ben. A helyi nyugdíjasokat
előbb Fekete Iveta polgár-
mester köszöntötte nagyon
barátságosan, majd azok vá-
sárlási utalványokat vehettek
át, miközben bőven kijutott
a település mintegy 300
nyugdíjasának frissítőből és
színvonalas kultúrműsorból

is egyaránt. Lengyel Mária
szavalatát a Győri Nem-
zeti Színház művésze-
inek, Csikó Teodórának
és Takács Zoltánnak
egyórás dalos, igencsak

nívós műsora követte,
majd a község határain túl is
jól ismert Kiss Lajos szóra-
koztatta nyugdíjas társait. 

Egy szó mint száz, újabb
szép, eseménydús napot
tudhat maga mögött a taka-
ros csallóközi település. Akik
bármilyen formában is részt
vettek annak megszervezé-
sében, azokat a  legnagyobb
elismerés illeti meg, hiszen
amit tettek, azt szívvel és tel-
jes odaadással tették, vala-

mennyi vendég legnagyobb
megelégedésére. Ezt az él-
ményt vitték magukkal a
pogrányi vendégek is, akik
örömmel nyugtázták, hogy a
két település önkormányzata
a legbölcsebb döntést hozta
meg a szerződés aláírásá-
val. 

Böröczky József
A szerző felvételei    

XVI. Hetényi János Nap 
Három, igencsak jól sikerült eseményt sűrítettek bele

egy napba a XVI. Hetényi János Nap szervezői. A so-
rozat ökomenikus Istentisztelettel kezdődött a helyi refor-
mátus templomban, ahol Nagytiszteletű Tanító Viktória
lelkész és Nagy Péter plébános szóltak a hívekhez. Isten-
tisztelet után a résztvevők Hetényi János emlékművéhez
vonultak, ahol az ő nevét viselő helyi óvoda és alapiskola
kiváló énekkara adott ízelítőt, szinte professzionális szintű
tudásából. A rövid, de igencsak szép kultúrműsor után, a
résztvevők megkoszorúzták az emlékművet, a helyi szer-
vezetek mellett a megemlékezés koszorúját elhelyezte
Pográny Község küldöttsége is, amelyet Hajdú László pol-
gármester vezetett. Az ünnepi sorozat ezen része a Nem-
zeti Himnusz eléneklésével ért véget. 

Ekel

Fekete Iveta és Hajdú László
polgármesterek kicserélték
az aláírt okmányokat

Remek hangulat uralkodott a nyugdíjasok körében

Nagyon sokan vettek részt 
a koszorúzási ünnepségen

Csallóközaranyos Község
Školská 184, 946 12 Zlatná na Ostrove

IČO: 00 306 738, DIČ: 2021035775

Csallóközaranyos Község a SZKNT 596/2003-as törvény 3 és 4 § 1. bekezdése,
valamint a SZKNT 552/2003 törvény 5 § 3. bekezdése alapján

pályázatot hirdet
a helyi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda igazgatói posztjára.

Pályázati és egyéb feltételek:
• a tanárok nevelő-oktató tevékenységéhez

szükséges képesítés, a pedagógusok
szakmai és pedagógiai alkalmasságára
vonatkozó 437/2009 sz. Minisztériumi
Rendelet alapján, amely megállapítja a
képesítési feltételeket, az egyéni követel-
ményeket, a pedagógiai és más szakértői
alkalmazottakra vonatkozó követelmé-
nyeket,

• a pedagógiai alkalmazottakról szóló
317/2009 sz. törvény 34. §-a 2. bekez-
dése követelményeinek teljesítése, 

• legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
• a pedagógiai alkalmazottakról szóló

317/2009 sz. törvény 6. §-a 1. bekezdése
feltételeinek teljesítése, amely a szemé-
lyiségi és egyéb feltételeket érinti,

• első minősítő vizsga vagy az azt helyet-
tesítő vizsga elvégzése a SZK 317/2009
sz. törvény rendelete alapján a hatályban
lévő módosítások értelmében

Benyújtandó  dokumentumok:
• írásbeli jelentkezés a pályázatra
• strukturált önéletrajz

• iskolai végzettséget és pedagógiai gya-
korlatot igazoló hitelesített okmány (ok)

• a jelentkező írásbeli javaslata az alapis-
kola további fejlesztésére (1-2 oldal, A4
formátum)

• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem ré-
gebbi)

• írásbeli beleegyezés a személyi adatok
felhasználásához a pályázati felhívás cél-
jaira valamint becsületbeli nyilatkozat a
kérvényhez csatolt adatok hitelességéről. 

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2012. december 5-én 12.00
óráig a Csallóközaranyosi Polgármesteri
Hivatal címre kérjük eljuttatni: Obecný úrad
Zlatná na Ostrove, č. 184, 946 12 Zlatná na
Ostrove. A borítékon kérjük feltüntetni:
"Výberové konanie ZŠ s MŠ – NEOTVÁ-
RAŤ".

Azokat a pályázókat, akik eleget tesznek a
pályázati feltételeknek, írásban értesítjük
a meghallgatás időpontjáról – legkésőbb 
7 nappal a meghallgatás előtt.

Aközségben lévő is-
kolakomplexum

mellett egy 800 négy-
zetméter alapterületű
tornaterem közel
negyven éven át bizto-
sította a tanulók és a
községben élők spor-
tolási igényeit. A négy
évtized alatt az épület
elhasználódott, felújí-
tására mindezidáig
nem volt anyagi forrás.
Az elmúlt évben azon-
ban a Nyitrai Kerületi
Iskolaügyi Hivatalnál
sikerült egy pályázatot
megnyerni, így ebben
az évben elkezdődhe-
tett a tornaterem első
szakaszának felújítá-
sára.

Kicserélték a nyílászá-
rókat, bejárati ajtót, fel-
újították a szociális he-
lyiségeket, a fűtést, a vi-
lágítást, a vízlefolyókat

és nemrég fejezték be a
tornaterem talajának bur-
kolatát. A pályázatból
nyert 52 ezer euró mel-
lett a község költségve-
téséből 14 ezer euróval
is hozzá kellett járulni a
munkálatok sikeres be-
fejezéséhez.

„A tornaterem felújítá-
sát folytatni szeretnénk.
Úgy néz ki, hogy a Kör-
nyezetvédelmi Alaphoz
benyújtott pályázatunk
sikeres lesz, így az 

5 %-os önrész biztosí-
tása mellett 118 ezer eu-
rót kapunk az épület fel-
újításának további mun-
kálataira. Ebből a pénz-
ből szeretnénk az épület
külső hőszigetelését, a
tetőszerkezet felújítását
biztosítani. A munkálatok
számításaink szerint ta-
vasszal kezdődnének“ –
mondta el lapunknak
Varga Ervin polgármes-
ter. (miriák)

A szerző felvétele

Befejeződött a tornaterem
első szakaszának felújítása

A tornaterem második szakasza - a külső hőszige-
telés – tavasszal folytatódik

Marcelháza

November 10-én kora reggel
kezdődött az embert próbáló fel-
adat, a lehalászás, kora reggeltől
délutánig kellett állni a hideg víz-
ben. Viszont annyi pontyot sike-
rült így kifogni, hogy a teherautó-
kat folyamatosan tudták pakolni.

A községben lévő halastó már
évszázadok óta létezett és egy he-
lyi gazda tulajdonát képezte. 1944-
ig Nagy Béla halászmester kezé-
ben volt. A terület kétharmad ré-
szét víz, a fennmaradót pedig nád
borította. A halastavat rendszere-
sen nyáron és ősszel lehalászták
és a halat szétosztották a gazda-
kör tagjai között. A halastó mellett
állt a vízimalom, ahol kukoricát és
árpát őröltek. A második világhá-

ború után a halastó a Stupavai
Halgazdaság tulajdonába került,
akik 1953-1955 között megerősí-
tették a tó partját, mivel 1938-ban
akkora víz volt benne, hogy kiön-
tött.

A tóban jelenleg is szinte az
összes halfajta megtalálható. Ti-
zenkét évvel ezelőtt az elismert
hal-szakember, Kálnoky Gyula ki-
bérelte a pusztulásra ítélt halas-
tót. 80 ezer euróért kitisztíttatta a
tavat, 30 ezerért a tó előtt neveldét
létesített, 67 ezer euróért külön-
böző fajtájú halakat hozott a tóba.
Jelenleg 26 hektár területen gaz-
dálkodik.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Hálóban a karácsonyi hal

Ahalastavak leglát-
ványosabb esemé-

nye az őszi lehalászá-
sok időszaka. Ilyenkor
a tavak vizét leengedik,
és a halakat a kivezető
részen összegyűjtik.
Bizonyára sok hor-
gásznak izgatta a fan-
táziáját, hogy vajon
mennyi hal maradha-
tott a horgásztóban.

Élénk érdeklődés kísérte az őszi és téli
ruha- és cipőbörzét a Szabadidőköz-

pontban. Az akciót azzal a céllal szer-
vezték meg, hogy az édesanyáknak le-
hetőséget adjanak a használt őszi és téli
kollekciók eladására, ún. „emberi áron”.
Egy héten keresztül hordták ide a ruhá-
kat, csizmákat és más öltözékeket.

A szervezők örömére nagy érdeklődés
mutatkozott a babaruhabörze iránt, amely
kilenc órakor kezdődött és 17 óráig tervezték,
de a nagy érdeklődés miatt meghosszabbí-
tották 20 óráig, majd a következő héten foly-
tatták. Az ógyallai kismamák kérésére a Sza-
badidőközpont vezetése máris betervezte a
következő évi ruhabörzét, amely március-
ban kerül megvalósításra. 

„Az anyukák közötti cserebere a cél, nem
pedig az, hogy valaki ott reklámozza és ér-
tékesítse az általa forgalmazott terméket” –

magyarázta a szervező, aki szerint a börze
nemcsak a különböző tárgyak cseréjére, ha-
nem a kisgyerekes szülők közötti személyes
ismerkedésre is kitűnő alkalom” - mondta
Viera Györeová, a Szabadidőközpont igaz-
gatónője. (miriák)

Képarchívum

November 10-én került sor az 1956-os forrada-
lom 56. évfordulója alkalmából megrendezett

emlékünnepségre a csicsói kultúrházban. 

A műsor első részében ünnepi köszöntőt mondott
Földes Csaba, Csicsó község polgármestere, majd a
nagymegyeri VOX MEGERE „Csillag lehull“ című ze-
nés-verses előadása következett. A színvonalas elő-
adás alatt az 56-os események videófelvételeit és ké-
peit vetítették.

kh

Babaruhabörze a Szabadidőközpontban

Emlékünnepség



• Villanymotorok, fűtésmotorok
tekercselése előnyös áron rö-
vid határidővel, Gadóci út, Ag-
rostav 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 Laksza-
kállason és környékén 9.00
órától. Tel.: 0908 952 704.
• Kályhások figyelem! Olcsó,
jó samott és szélezett csempe
raktárról. Tel.: 0036 20  39 79
102.

• M.L.M. rendszer építéséhez
ügyes munkatársakat kere-
sünk. Tel.: 0948 740 088.
• Egyszerű könyvelést vállalok.
Tel.: 0915 998 835. 
• Vykonávam jednoduché úč-
tovníctvo. Tel.: 0915 998 835.
• Eladó alig használt, 3-kom-
binációs babakocsi, mo-
dern, autós gyermekülés.
Tel.: 0907 095 929.

• Garázs eladó 20 m2, szerelő-
aknás a Kassai utcánál, ár:
3700 €. Tel.: 00421 908 402
413, 003630 824 4971, e-mail:
szitasgabi@citromail.hu.
• Alig használt hosszúhenge-
res Consul írógépet kicserél-
nék szintén alig használt rö-
vidhengeres Consulért. Tel.:
035/771 0045.

• Németjuhász kutyakölykök
eladók. Tel.: 0949 705 963.
• 10 mázsa kukorica eladó.
Tel.: 0908 743 498.
• Malacok eladók. Tel.: 0915
441 045.
• Eladó trágya szállítással, ha-
sas üsző és elválasztott kis-
borjú. 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.
• Eladó 1900 darab 11-éves
Tondach Francúzka cserép, If-
júságfalván. Tel.: 0905 318
658.
• Nowy Targ-i lengyelpiacra ér-
deklődőket várok, december
15. Tel.: 0915 664 048.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.

• Újbor- és sajtfeszivál, Buda-
pest, Városliget, nov. 25. Tel.:
0915 664 048.
• Eladó Komárom belvárosá-
ban 2-szobás lakás, részben
felújítva, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0915 138 580.
• Gyermekfelügyeletet vállalok.
Tel.: 0907 487 695.
• Eladó Gelléren – Holiare csa-
ládi ház, 8-áras telken, 10 x 10
ház, melléképület, garázs a
155-ös házszám alatt. Tel.:
0904 105 937.
• 2-szobás berendezett lakás
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.
• Stredná odborná škola –
Szakközépiskola, Bratislavská
cesta 10, Komárno zverejňuje
zámer prenajať na dobu určitú:
časť dočasne prebytočných
nebytových priestorov v bu-
dove praktického vyučovania
o  výmere 500 m2 s cenou mi-
nimálne 20 €/m2/ ročne. Pries-
tory sú vhodné pre výrobné
účely alebo  skladovanie, ob-
rábacie stroje:  -     sústruhy s
cenou nájmu minimálne 500
€/ks/rok,  frézy s cenou nájmu
minimálne 750 €/ks/rok, vodo-
rovnú vyvŕtavačku s cenou
nájmu minimálne 2000
€/ks/rok, brúsky kotúčové s ce-
nou nájmu minimálne 100
€/ks/rok, vŕtačky stĺpové 300
€/ks/rok. V prípade záujmu do-
ručte Vaše cenové ponuky do
03. 12. 2012 do 15.00 h na ad-
resu: Stredná odborná škola –
Szakközépiskola, Bratislavská
cesta 10, 945 25  Komárno v
označenej obálke: „NÁJOM“.
Bližšie informácie na tel. čísle:
035/7740868.
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Első fotóm

Sárközi Krisztina Viola
Gúta – Császta

(3050/48)  

Ág Eszter
Csallóközaranyos

(3600/50)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

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

ÚJSZüLÖTTEK:
Rovács Ferenc (Kava); Nagy Adrián (Ekel); Puskás Zsófia
(Komárom); Krastenics Amina (Nemesócsa); Hlubik Roland
(Gúta); Kothai Marcel (Ógyalla); Döme István (Kava); Me-
zei Jázmin (Gúta); Bölcskei Dóra (Komárom); Kiss Kevin
(Komárom); Guniš Tifani (Dunamocs); Ág Eszter (Csalló-
közaranyos); Sárközi Krisztina Viola (Gúta); Németh Niko-
lett (Keszegfalva); Varga Dávid Nándor (Ipolybalog)

ELHUNyTAK:
Varga Julianna (82) Csallóközaranyos; Péntek Júlia (69)
Madar; Major Zoltán (69) Szentpéter; Horváth Nikola (47)
Komárom; Kováč Michal (75) Karva; Ágh Sándor (77) Őrs-
újfalu; Szabó Margit (90) Komárom

Nem banki gyorskölcsö-
nök. Azonnali hitel-elbírá-
lás. Cím: Megye utca,
Župná 14 az Allianz épü-
letében. 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.

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.

• 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.

November 19-én 6 éves 

Soóky Eszter Nagymegyeren.

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.

Készpénzkölcsön a lé-
tező legalacsonyabb ka-
mattal. 24 órán belül, de
akár megvárásra 1000 €-
tól 100.000 €-ig. Ingat-
lanfedezet és kezes nem
szükséges. Szétírható
hosszabb időre, visszafi-
zethető hamarabb is.
Alacsony havi törlesztő,
„určitá“ munkaviszonyra
és hosszabbított szerző-
désekre is, kölcsönök
összevonása kisebb tör-
lesztővel. Fiatalok most
előnyösebben felvehető
munkaviszonyra, „živ-
nosť“-ra, nyugdíjra, inva-
lidra. Tel.: 0949 664 167. 

Vállaljuk szerződések,
kérvények, életrajzok,
nyomtatványok, munka-
helyi kérelmek, különféle
beadványok és még sok
más megírását akár meg-
várásra. Plusz internetes
szolgáltatás, szövegmá-
solás, stb.. Európa udvar
– a Szent István szobor-
nál. Hé.-Szer.-Pé.: 9-13,
15-17. Tel.: 0948 023 888.

„Ötven éve már, hogy egybekeltetek.
Örömben, bánatban együtt küzdöttetek.
Ha baj ért bennünket, óvtatok, védtetek,
Ezért most így mondunk köszönetet.“
November 17-én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat

Emlékezzünk… 

Ferenczi Károly 
(1924-1992) Szilas

Szenteljünk egy 
néma pillanatot drága emlékének

halála 20. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja.

Szomorú szívvel emlékezünk 
november 20-án,

halálának 4. évfordulóján 

özv. Vargha Dénesné 
szül. Sárközy Juliannára

Nemesócsán.

Emlékét őrző lánya és családja.

E napon, november 19-én ünnepli 
18. születésnapját 

Kucsora Réka Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából gratulál: 
apu, anyu, Tündike, nagyszüleid, 
keresztszüleid, András és Anikó 
és az egész rokonság.

November 20-án ünnepli 3. születésnapját 
Kolocsics Roland 

Csicsón. 

„Nem vagyok jó tündér, nem tehetek csodát, 
Látom az arcodnak halvány kis mosolyát. 
Örül a szívem, mert Te vagy a világon 
Az életet adó összes boldogságom! 
Bánatos sose légy, ott leszek Veled, 
Tudnod kell s érezned, édesanyád szeret! 
Ha rosszat is teszel, nem számít most semmi, 
Így lássalak száz évig még boldogan nevetni!“
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNOK!
November 22-én ünnepli 5. születésnapját 

Bogár Viktória 
Bátorkeszin. Köszönti őt: 

anya, keri Deni, Bogár mama és papa.

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

November 19-én 1 éves 

Filkó Ármin Noel 
Gelléren.

Boldog születésnapot kíván: 
anyukája, apukája, 

nagyszülei, dédszülei 
és a rokonság.

Sok örömöt,
boldogságot 

kíván anyu, apu, 
nővére 

Boglárka,
mama, papa 

és a köri.

„Elmentél tőlünk, de nem mentél messze, 
Tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve. 
Számtalan napod ajándék nekünk, 
Mit együtt tölthettél boldogan velünk. 
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, 
Őrizzük azt, mit mondtál és tettél. 
Ettől van az, hogy szeretünk téged, 
Bárhol is vagy, nem érhet véget...“

Fájó szívvel emlékezünk 
november 17-én, halálának 10. évfordulóján

Csicsay Patrikra Komáromban. 
Emlékét örökké őrzi szerető családja.

Dr. Bende István és felesége Bende Terézia
Komáromban.

Sok szeretettel gratulál: fiatok István, lányaitok Ildikó és
Anett családjukkal, unokáitok: Edina, Diana, Nikoletta,
Barbara, Dominik és István.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

E szép ünnep alkalmából sok
szeretettel köszöntjük: szülei,
nagyszülei, keresztszülei és az
egész rokonság.

November 17-én ünnepelte 
1. születésnapját 

Cseh Noémi 
Csallóközaranyoson. 

Boldog és vidám 
gyermekkort kívánunk: 
anya, apa, keresztszülei 
és Ádám, nagyszülei, 
dédszülei és az 
egész rokonság.

„Illatos reggelen, harmatos fűben
Egy vidám, ugráló kismadárra leltem.
Elküldtem Hozzád, repüljön frissen,
Kedves szép szavával éltessen Téged!
Boldog születésnapot!“

November 19-én lesz 3 éves

Wojciech Skibinski.
Sok szeretettel köszönti Zsani és Ricsi.

„Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen Nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hisz szívetekben jó helyen vagyok.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Élesztős Editre szül. Kamocsai 
Kolozsnémán, november 24-én, halálának 

1. évfordulóján.
A gyászoló család.

Itt a karácsony
és nincs aján-
dékra pénze?
Hívjon és mi
segítünk. Tel.:
0919 079 983.
Azonnali hitelel-
bírálás.

• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot 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.
• Készpénzre van szüksége?
Kölcsönök gyors ügyintézése
dolgozóknak és nyugdíjasok-
nak. Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény. Sze-
mélyautó 0,20 €/km. Tel.:
0915 111 646.
• Kiadó 2-szobás lakás. Tel.:
0907 636 113.
• Kútfúrást vállalunk, vŕtanie
studní. Tel.: 0949 499 980.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.

• Bábolnai takarmányok gaz-
dasági és háziállatok részére
Csicsón. Tel.: 0907 490 224.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Személyszállítás 1+8, teher-
szállítás 1 tonna, belföld, kül-
föld, gyorsküldemény szállítás,
24 órán belül külföldre is. Tel.:
0915 664 048.
• Hľadáme šikovných ľudí na
vytvorenie siete M.L.M. Tel.:
0948 740 088.

A búcsi mezőgazdasági
szövetkezet értesíti a la-
kosságot, hogy brojler csir-
két árusít 2012. december
1-jén, reggel 6.00-11.00 kö-
zött a szövetkezet Alsó te-
lepén. A brojler csirke ára
1,60 €/kg. Valamint 2012.
12. 03-tól 7-ig bontott csir-
két árul, melyre iratkozni le-
het: 035/777 6402. A bon-
tott csirke ára: 2,40 €/kg.

•  Kismalacok eladók 25-30 kg,
és gyalupad. Tel.: 0908 778
968.
• Povinné zmluvné poistenie a
životné poistenie za
výhodných podmienok. Tel.:
0911 962 644.
• Angol oktatás. Tel.: 0949 691
045.
• Nemzetközi fuvarozásra so-
főröket keresünk 3,5 t-ig. Elvá-
rások: E kategóriás jogosít-
vány, min. 1 év gyakorlat. Az
életrajzokat a következő e-mail
címre várjuk: optima1@opti-
mabusiness.sk. Tel.: 0905 405
851.
• Eladó jó karban lévő Škoda
Favorit. Tel.: 035/7720 266,
0917 312 319.
• Albérlőtársnőt keresek a 2-
szobás albérletbe. Tel.: 0907
373 611.
• Albérletet keresünk rövid
időre. Tel.: 0948 740 088.

• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042 655.
• Fűhézagos betonkockák, tér-
kövek, szélkövek eladók. Tel.:
0908 042 655.
• 2013-as asztali falinaptárak,
diárok Gútán az Alfa Market-
ben. Tel.: 035/777 1860.
• Pedikűr-manikűr, Vásárcsar-
nok 1. emelet, 135-ös ajtó. Tel.:
0915 470 806.
• Kutyakozmetika Gútán, új
szalon, profi kozmetikus. Tel.:
0908 125 930.
• Malacok eladók. Tel.: 0917
647 659.

• Predám veľký 2-izb. čias-
točne prerobený byt v centre
KN. Tel.: 0917 949 476.
• Eladó babaágy 0-7 éves ko-
rig, 80 €, mahagóni. Tel.: 0905
311 064.

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.

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

• Nagyteljesítményű búvár-
pumpa eladó, kutak tisztítá-
sára. Tel.: 0911 933 090.
• 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. 

• Eladók 20 kg-os kismalacok.
Tel.: 0908 071 516.
• Eladó 3-kombinációs baba-
kocsi, jó állapotban. Tel.: 0908
840 930.
• Eladó Peugeot 206 dízel,
gy.év: 2000. Tel.: 0908 697 104.
• 2-szobás átalakított lakás ki-
adó albérletbe az Isternél. Tel.:
0918 352 708.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580. 

• Szoba kiadó 1 személy ré-
szére Komáromban a Gazda
utcán. Tel.: 0904 228 891.
• Eladom 2-nagyszobás laká -
somat a Komenský utcán. Tel.:
0917 949 476.
•Vásárolnék 3-szobás lakást
Komáromban. Tel.: 0905 230
373.
• Luxus kivitelezésű családi
ház eladó a Benében. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó fehér kisebb szekrény,
kerékpárok, gyermek sportko-
csi. Tel.: 0948 006 071.
• Kötelező autó- és életbiztosí-
tás jó feltételekkel. Tel.: 0949
691 045.
• Eladók teknők, dohányzó-
asztalok, ebédlőfal. Tel. 0907
561 032.
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Šachový rébus
Biely dá mat druhým ťahom.
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 1�

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

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

035/7726 999
0905 489 059

Víno KomárnoVíno Komárno

Adresa:
Mestská tržnica prízemie

č. 48. Komárno

0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

Tieto komárňanské pev-
nosti počas Rakúsko-Uhor-
skej monarchie, ako najsil-
nejšia fortifikačná stavba
chránili nielen mesto a jej
okolie, ale aj monarchiu. Aj v
histórii mesta pevnosť vždy
zohrávala významnú úlohu aj
neskoršie vybudovaným baš-
tovým systémom. Nie náho-
dou na hrote západného bas-
tiónu Novej pevnosti nesie
nápis kamennej panny NEC
ARTE NEC MARTE (ani
ľsťou, ani silou). Tieto slová v
plnej miere charakterizovali
na svoju dobu nedobytný
pevnostný komplex. Z hľa-
diska jej novodobej histórie
bol významným dátumom
rok 2003, kedy mesto celú
pevnosť odkúpilo od Minis-
terstva národnej obrany SR. 

Cieľ mesta bol  jedno z -
načný: prezentovať  a po-
stupne obnovovať a využívať
priestory pevnosti pre mesto
ale aj turistov, veď dovtedy jej
brány mohli prekročiť len tu
slúžiaci vojaci. Krátko po od-
kúpení pevnosti na základe
rozhodnutia mestského za-
stupiteľstva mesto založilo
neziskovú organizáciu Pro
Castello Comaromiensi s cie-
ľom  ochraňovať, revitalizo-

vať a prezentovať spolu s
mestom Ústrednú pevnosť.
Na základe iniciatívy tejto  or-
ganizácie a mesta sa spra-
coval perspektívny plán ob-
novy pevnosti. Reštaurovali
sa vstupné brány cisárov Fer-
dinanda a Leopolda. Obnovil
sa bývalý muničný sklad, kde
je teraz stála výstava o histó-
rii Komárňanskej pevnosti.
Oproti muničnému skladu je-
den významný komárňanský
podnikateľ v časti kasární
chce vybudovať atraktívnu
reštauráciu aj s hotelom. Ešte
v tomto roku sa začne ob-
nova poškodenej strešnej
konštrukcie časti budovy ka-

sárne a takto by som mohol
menovať aj stále čistenie prie-
storov a iné aktivity tejto or-
ganizácie i ďalších firiem. Čo
je ovšem veľmi dôležité, že
sa začala pravidelná organi-
zácia návštevnosti a prezen-
tácia pevnosti aj na internete
(www.komarno.sk), ako aj v
tlači. V budove Mestskej polí-
cie v Komárne pred vstupom
do pevnosti organizácia Pro
Castello Comaromiensi zria-
dila (z bočnej strany) stálu re-
prezentatívnu kanceláriu, kde
denne fundovaní sprievodco-
via aj s viacjazyčnými pro-
spektami očakávajú zveda-
vých návštevníkov. 

V týchto dňoch u opäť
zvoleného riaditeľa Mgr. Ľu-
dovíta Gráfela a jeho v kan-
celárii pracujúcich kolegýň
Estery Ősziovej a Silvie Ha-
mran som sa informoval o
tom, aký je záujem o pevnosť
a ako sa môžu návštevníci
dostať do ináč uzavretej pev-
nosti. S radosťou som počul,
že z roka na rok je väčší zá-
ujem o Komárňanskú pev-

CENTRUM VOľNÉHO ČASU KOMÁRNO
Vás pozýva na LAByRINT ZÁBAVy V CVČ

Kedy? 21. novembra 2012 (streda) od 15,30 – 17,30 hod.
program: hry – súťaže – tanečný workshop - tvorivá dramatika – práca s hlinou

- pohybové hry – premietanie rozprávok – kreslenie – spoločenská etiketa
– zvyky – tradície – bontón – spontánne hry

všEtkých srdEčnE pozývamE!     každého čaká  prEkvapEniE.

V pondelok 19. 11. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno z vysokej
hmly, postupne polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od  + 2  do + 4  ̊C, denná tep-
lota od + 10 do + 12  ̊C. Slabý premenlivý 
vietor do 2 - 4 m/s.      
V utorok 20. 11. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, zrána ob-
lačno z vysokej hmly, neskôr polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od  + 1 do + 3  ̊C,
denná teplota od + 9 do + 11  ̊C. Slabý JV 
vietor  do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    
V stredu 21. 11. predpokladám v našom re-
gióne žiadnu zmenu, oblačno z vysokej hmly
neskôr polojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 1 do + 3  ̊C, cez deň od + 9 do + 11
̊C. Slabý  JV  vietor do 2 – 4 m/s.     
Vo štvrtok 22. 11. predpokladám v našom
regióne zmenu počasia, postupne veľkú ob-
lačnosť až zamračené so slabým občasným
dažďom. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná
teplota od + 1 do + 3  ̊C, cez deň od + 5 do
+ 7  ̊C. Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s. 
V piatok 23. 11. predpokladám v našom re-

gióne podobne ako vo
štvrtok, veľkú oblačnosť
až zamračené s ob-
časným dažďom.
Množstvo vlahy do 4
mm. Nočná teplota od + 6
do + 8  ̊C, denná  teplota podobná od + 7 do
+ 9  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.  
V sobotu 24. 11. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, zamračené s ob-
časným dažďom. Množstvo vlahy do 8 mm.
Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C, denná tep-
lota od + 7  do + 9  ̊C. Mierny JV vietor do 4
- 8 m/s.  
V nedeľu 25. 11. predpokladám v našom re-
gióne mierne ochladenie, veľkú oblačnosť
až zamračené s občasným dažďom a och-
ladením. Množstvo vlahy do 10 mm.  Nočná
teplota od + 3 do + 5  ̊C, cez deň od + 4 do
+ 6  ̊C. Čerstvý SZ vietor do 10 – 14 m/s. 
V budúcom týždni predpokladám  chladné a
vlhké počasie, ku koncu obdobia aj slabé
sneženie.

„Dr. Meteo“

Predpoveď počasia 19. 11. - 25. 11.

nosť. Ešte nie je koniec roka
a už ju navštívilo vyše 8 000
návštevníkov, hlavne zo Slo-
venska, Česka, Poľska, Ma-
ďarska a z mnohých ďalších
štátov Európy. Len ako prí-
klad by som mohol spome-
núť, že len počas mája tohto
roku navštívilo pevnosť 1 800
návštevníkov. Aj to som sa
dozvedel, že z dôvodu bez-
pečnosti návštevníkov je
možné navštíviť pevnosť vý-
lučne len so sprievodcom. In-
dividuálna návšteva jedno-
tlivcom nie je umožnená. Ná-
vštevné dni sú vždy v utorok,
stredu, štvrtok a piatok, vždy
v iných časových intervaloch
v lete a v zime. Počas so-
boty a nedele je možná ná-
všteva pevnosti pri nahlásení
5 dní vopred. Tu by som ešte
rád poznamenal, že niektoré
objekty sú v zlom stavebno-
technickom stave, ale pre
svoje významné architekto-
nicko-historické hodnoty
mesto Komárno ako majiteľ
nehnuteľnosti aj takouto for-
mou prezentuje pevnosť pre
verejnosť. 

Týmto mojím informatív-
nym  článkom by som rád od-
povedal na rôzne články v
tlači, že sa návštevníci ne-
môžu dostať do pevnosti, čo
samozrejme ako som o tom
informoval v tomto článku, nie
je pravda. Rád by som i v
mene mesta a organizácie
Pro Castello Comaromiensi
pozval i ďalších návštevníkov
k prehliadke jedinečnej Ko-
márňanskej pevnosti,  Gib -
raltáru na Dunaji. 

Dr. Bende Štefan
Poslanec MsZ v Komárne
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VVyymmeeňňttee  ssvvoojj  ssttaarrýý  
nneerreezzoovvýý  ddrreezz  zzaa  nnoovvýý!!

V tomto školskom roku sa koná už tretí ročník tejto súťaže.
Obvodné kolo pre školy okresu Komárno sa konalo 9. no-
vembra a jeho organizátorom bola Stredná odborná škola
-Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno. 

Technická olympiáda má dve kategórie: - kategória A -
je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a ter-
cie a kvarty  osemročných gymnázií, kategória B je pre jed-
notlivých žiakov 5. až 7. ročníka základnej školy a prímy a
sekundy osemročných gymnázií.

Výsledky súťaže: Kategória A:
1. miesto: Bencze Ivanics, Kristián Golasz, 

ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno
2. miesto: Máté Elek, Daniel Kertész, 

ZŠ a MŠ s VJM, Športová ul., Hurbanovo
3. miesto: Gergely Szabó, Máté Tóth, 

ZŠ s VJM, Školská ul., Kolárovo
Kategória B:

1. miesto: Tibor Nagy, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno
2. miesto: Dávid József Vass, 

ZŠ s MŠ s VJM, Okoličná na Ostrove
3. miesto: Samuel Sýkora, ZŠ  Pohraničná ul., Komárno

Víťazi obvodných kôl postúpili do krajských kôl technic-
kej olympiády, ktoré sa uskutočnia 15. februára 2013.

Ing. Augustín Ondrejkovič

S technickým vzdelávaním treba
začať už v základnej škole

Technická olympiáda pre žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií je tvorivá súťaž, ktorej

poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o
techniku, viesť žiakov k samostatnej tvorivej čin-
nosti, vyhľadávať žiakov talentovaných v technike a
podporovať ich odborný rast a rozvoj, orientovať
žiakov na štúdium technických učebných a študij-
ných odborov.

Jedinečnú pevnosť Komárna
navštívilo v tomto roku už vyše 8 000 návštevníkov
Komárno, gibraltár na Dunaji prezentuje Ústrednú

pevnosť vo svojich propagačných prospektoch ne-
zisková organizácia, ktorá rozvíja úspešne činnosť pri
prezentácii Komárňanskej pevnosti pod názvom „Pro
Castello Comaromiensi, n.o.“ Najväčší obranný komplex
strednej Európy – tento rozsiahly Pevnostný systém
nominovaný aj do zoznamu svetového kultúrneho de-
dičstva UNESCO otvára svoje brány počas celého roka
pre návštevníkov od nás aj zo zahraničia. Pre turistickú
verejnosť je sprístupnená Ústredná pevnosť – národná
kultúrna pamiatka, Bastión V. a Bastión VI. i ďalšie pred-
sunuté pevnosti v maďarskom Komárome. 

Leopoldova brána



Programajánló

1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján, 160/52.
9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend
előtt 12.01 Híradó délben 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina
13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ,
14.55 Édes élet olasz módra15.45 A férfi a legjobb orvosság, 24/4.
16.35 MM 17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újra-
töltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Átok 23.15 KorTárs

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 A hely szelleme Csokonai Vitéz Mi-
hály 8.45 Dorottya. Tévéjáték 10.00 Esti beszélgetés Müller Péter-
rel 10.25 A budapesti Operaház 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0
11.30 Hol élsz te? 12.01 Híradó12.25 Rock Café 13.15 Slágerek 14.10
Operettalbum 14.35 Háttértudomány 15.05 A színek országa 15.35
Beavatás 15.50 Klipperek 2.0 16.15 Drága doktor úr 17.00 Elit gimi
17.50 Felfedező úton a Robinson család, 18. 18.20 A Nyereg Klub
18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó 20.35
Megtörtént bűnügyek 21.40 A védelemé a szó 22.35 Maradj talpon!
23.30 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Az erdélyi szász kultúra nyomában 8.05 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00
Isten kezében 10.30 Beavatás 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.15
Magyar elsők 12.35 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 19.35 Liszt Fe-
renc.  20.30 Hírek 20.35 Dunasport 20.45 Erdélyi történetek 21.40
Kultikon 21.55 Sportaréna 22.25 Élet a Marson

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Királyi zűr. 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker,
a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update konyha 17.30 Hal a
tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20 NCIS IX.,
22.20 Esküdt ellenségek: 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 árnyékában 18.30
RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Dr.
Csont 22.30 Showder Klub 23.40 PokerStars.net, 62.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Egy falatka sajt. Krimi 14.55
A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.05 Dallas 19.05 Columbo:
Nyugodjék békében 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 NCIS

13.45 Rejtélyes szállítmány 15.25 Kémek, mint mi. Am. akcióvígjá-
ték 17.20 Spárta a köbön 18.50 Háború a Földön. Am. sci- fi 21.00 A
klánok háborúja 23.35 Azumi

VIASAT
7.10 Zsírégetők 8.05 Harmadik műszak  9.50 Szívek szállodája  11.35
Gordon Ramsay 12.30 Monk 14.25 Az utolsó zsaru 15.25 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.20 Az utolsó zsaru  18.30 Gordon Ram-
say19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Amikor a
farok csóválja....  23.25 Marie, a kurtizán

STV :1
8.10 Párbaj. Vetélkedő 8.40 Családi vetélkedő 9.25 Galileo 9.55 Árul-
kodó nyomok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Konyhatitkaim 14.15 Kachora 15.00 Quinn doktornő 16.00
Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Ve-
télkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Nem győz a sze-
relem 21.35 Riporterek 22.05 Első számú gyanúsított: New York-i
esetek 22.50 Árulkodó nyomok 23.45 Quinn doktornő

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.35 A gyerekek kibeszélik
11.05 Fókusz 11.35 Szemtől szemben 12.00 Élő körkép 12.45 Folk-
lórműsor 13.05 Találkozás Andrej Chudoba szlovák íróval 13.45 Au-
tószalon 14.15 Lefújva 14.50 Sportvisszhang 15.20 BL-magazin 15.55
Nemzetiségi dokumentum Ipolyhidak 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány
és technika 17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete Fr. dok.film
18.30 Esti mese 18.40 Eurovirtuál 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 19.55 Gyógyászat 20.55 Egy nap. Dok.film 21.30 Hírek és
kommentárok 22.00 Euromozi. Forradalmárok 89. Rom. film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.25 A lányom
életéért  12.20 A farm 15.30 Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00
Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Randizzunk! 19.00 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.45 A mesterszakács 22.55 Két
pasi – meg egy kicsi 23.15Hírek 23.40 Doktor House

JOJ
6.20 Híradó 8.55 Bírósági akták 9.55 Szép lakások 11.00 Igen, főnök
12.00 Híradó 12.50 A múmia. Am. akciófilm 15.20 A Simpson család
– a mozi. Am. anim. vígjáték 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 A gazdagság re-
ceptje 20.20 Panelházi történetek 21.35 Dr. Tökéletes 22.40 Heidi
Fleiss síkos karrierje. Kanadai film

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján 9.05 Hack-
tion Újratöltve 10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30 Calád-barát
12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bilds-
chirm 13.30 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 14.25 Sop-
hie szerint a világ 14.55 Édes élet olasz módra 15.45 A férfi a legjobb
orvosság 16.35 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelő 21.10 Borvacsora 22.05 Az
Este 22.40 Borgiák 23.30 Híradó 23.45 Barangolások öt kontinensen

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Szép otthonok, remek házak 8.50
Baba TV 9.15 Szókimondó 10.15 Hagyományok Háza 10.40 Mindentu-
dás Egyeteme 2.0 11.30 Most a Buday! 12.01 Híradó 12.25 Magyar pop
13.20 Megtörtént bűnügyek 14.25 A védelemé a szó 15.20 A magyar
puszta 15.15 Nekem ne lenne hazám? 15.40 Klipperek 2.0, 35. 16.10
Drága doktor úr  16.55 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a Robinson csa-
lád, 19. 18.20 A Nyereg Klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra
20.00 Híradó 20.40 25 éves a Vidám Színpad 22.15 Maradj talpon

DUNA
7.40 Valóságos kincsesbánya 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró
9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák Hídépí-
tők 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Magyar elsők 19.20 Tálentum.
Nagy- Kálózy Eszter 19.55 Helló, Doki! 20.45 Hírek 20.50 Dunasport
21.00 Egy szép napon... 22.35 Kultikon 22.55 A Guernica-nemzedék

7.00 Mokka 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 TeleShop
11.15 EZO.TV 12.20 A tűzsárkány birodalma 14.00 Tények 14.55 Árva
angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Up-
date konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-rosszban 21.20 Halálos iramban 23.20 Aktív 23.50 Tények Este

7.35 Híradó  8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 112 – Életmen-
tők  10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Törzsutas 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. Kvízműsor 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt  21.30 Castle
22.30 Döglött akták  23.35 XXI. század

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Nyugodjék békében 14.55
A farm, ahol élünk 17.00 Poirotnovellák 18.05 Dallas 19.05 Columbo:
Fogas kérdés. 21.00 NCIS III., 1–2. 23.00 Junior. Am. vígjáték

13.45 Jack Hunter – a fáraó sírja 15.40 Tycus – A halál üstököse. 17.25
Vadászpilóták 19.20 Lézer misszió. 21.00 Jackie Chan: Első csapás

VIASAT
7.10 Zsírégetők 8.05 Harmadik műszak  9.50 Extralarge: Gonzales bosz-
szúja 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 Gor-
don Ramsay 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi...  21.25 Betépve 

STV :1
8.15 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Galileo 10.05 Árulkodó nyo-
mok  11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Építs
házat, ültess fát! 14.05 Kachora  15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 20.10 A hegyi doktor 20.55
Tisztelet kérdése  22.40 Luther 23.35 Árulkodó nyomok

STV :2
10.35 A halak élete 11.05 Fókusz 12.00 Hírek magyarul12.10 Élő körkép
12.40 Folklórműsor 13.10 Gyógyászat  14.05 Péter és Lúcia Tévéjáték
15.00 Sportvisszhang 15.40 Eurovirtuál 16.30 Fókusz 17.15 Munkapiac
17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik Magazin 18.30 Mese 18.40
Önkéntes aktivisták történetei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
20.00 A JFK-merénylet eltűnt felvételei 20.55 A tudomány spektruma
21.30 Kommentárok 22.00 Szó szerint 23.05 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Randizzunk! 9.25 Cobra 11 11.25 A bűn árnyé-
kában 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 Randizzunk!
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 A farm 21.40
Forró vér 23.00 Híradó 23.25 Doktor House

JOJ
9.55 Szép lakások  11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták
14.00 Panelházi történetek 15.00 Szép lakások 16.00 Dr. Tökéletes 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek 21.30 A
felszín alatt  22.45 A világ legszigorúbb szülői. 23.45 Tiszta vér

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, 8.15 India – Álmok útján 9.00 Pá-
rizsi 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 Bor-
vacsora 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse  15.50 A
férfi a legjobb orvosság 16.40 MM  17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó
17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.05 Időjá-
rás 20.15 Bosszú 21.00 On The Spot 22.00 Az ESTE 22.35 Summa
23.05 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Történetek a nagyvilágból

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Beavatás 8.30 Kő, papír, olló
8.55 Élni tudni kell! 9.20 KorTárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Ha-
gyományok Háza 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Az étel
orvosság...?! 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20 25 éves a
Vidám Színpad 14.55 Motorsport 15.20 Beavatás 15.40 Klipperek
16.05 Drága doktor úr 16.55 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a Ro-
binson család 18.15 A Nyereg Klub 18.40 Esti mese 19.05 Déltenger
kincse 20.00 Híradó, sport 20.35 Színész vagyok – Törőcsik Mari
22.05 Maradj talpon! 23.00 A férfi a legjobb orvosság 23.45 Borgiák

DUNA
7.30 Híradó 7.45 Valóságos kincsesbánya  8.10 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 Törzsasztal 10.30
Láz – Afrika felpörög. Német dok.film 12.00 Híradó 12.15 Éretlenek,
9. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Közlekedés XXI. 15.30 Múzeumtúra
16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Élet-
képek, 98. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.10 Tálentum Gu-
lyás Dénes 19.40 T.I.R.  20.45 Hírek 20.50 Dunasport 21.00 Schmidt
története 23.00 Kultikon 23.15 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop
11.00 EZO.TV 12.05 Könyvelő pácban 14.00 Tények 14.55 Árva an-
gyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Up-
date konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-rosszban 21.20 Kettős ügynök 22.20 Ügyféllista 23.20 Én is
szép vagyok 23.50 Tények

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 112 – Élet-
mentők10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Trendmánia 13.25
Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bűnös szerelem 16.15
Marichuy  16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Házasodna a gazda
22.55 Házon kívül 23.25 Refl ektor 23.40 Siyama – A harcos város

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo 14.55 A farm, ahol élünk
17.00 Poirotnovellák. A claphami szakács esete 18.05 Dallas 19.05
Columbo: Gyilkosság Malibuban 21.00 Junior 23.05 A sárkány csókja

13.45 Háború a Földön 15.55 Jackie Chan: Első csapás 17.30 Lavina.
Am.–kanad. thriller 19.15 Tremors – Ahová lépek, szörny terem.
21.00 Halálos fegyver 2 23.10 Menekülj! Am. horror

VIASAT
7.05 Zsírégetők  8.00 Harmadik műszak8.50 A médium  9.45 Stevie.
Sp. filmdráma 11.35 Gordon Ramsay 12.30 Monk – Flúgos nyomozó
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 Rettegés 23.20 Stevie. Sp. filmdráma 

STV :1
6.35 Híradó, sport 7.40 Szakácspárbaj 8.10 Párharc. Vetélkedő 8.40
Családi vetélkedő 9.30 Galileo 10.00 Árulkodó nyomok Ol. krimisor.,
8. 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Taxi
14.05 Kachora 15.00 Quinn doktornő  15.50 Munkapiac 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Vetél-
kedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.40 Időjá-
rás-jelentés 20.00 Galileo – speciál a fociról 20.35 Bajnokok Ligája
labdarúgó- mérkőzés 22.50 Bajnokok Ligája – összefoglaló

STV :2
10.40 Hogyan működik? 11.05 Fókusz 12.00 Hírek magyarul 12.10
Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.30 A JFK-merénylet eltűnt felvé-
telei  14.25 Szó szerint 15.25 Kassa – Európa kulturális fővárosa
15.40 Energetika 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 17.00 Időseb-
bek klubja 17.25 Körzeti híradó 17.55 Good Angels Košice–Familia
Schio kosárlabdamérkőzés 19.40 Hírek magyarul 20.00 Nemzedékek
a fordulóponton 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommen-
tárok 22.00 Egy lehetetlen aszszony 23.30 Túléltük a Gulagot

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Randizzunk!  9.15 Cobra 11 10.15 Megtévesztve
12.10 Forró vér 13.20 A mentalista 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg
egy kicsi 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Randiz-
zunk! 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesítjük leg-
titkosabb vágyát 22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista 

JOJ
5.40 Híradó 6.10 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 8.45 Panelházi tör-
ténetek 9.55 Szép lakások 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bí-
rósági akták 14.00 Panelházi történetek 15.00 Szép lakások 16.00
Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20
Dr. Csont  22.30 Castle 23.30 Dr. Csont 
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Luisa hercegnő az egyetlen örököse az
idillikus királyságban élő királynak és ki-
rálynőnek. Egy nap megtámadja a várost
egy tűzokádó sárkány, ezért a lány elin-
dul, hogy felkeresse azt, aki segíthet.
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KOS
Magabiztossággal, megnyerő fellé-
péssel, most sokkal többet elérhetsz
egy bizonyos személynél, mint va-
laha is remélted.

BIKA
Szívesen találkoznál a régen látott
barátaiddal. Biztosíts magadnak egy
estét, ami csak arról szól, hogy Te
mit szeretnél!

IKREK
A magánéletedben érdemes apróbb
kedvességekkel meglepned szerel-
medet! Ki kellene már mutatnod tet-
tekkel is, hogy fontos számodra.

RÁK
Szerelmi életedben jellemző lehet,
hogy tanácstalan lehetsz, hogy ked-
vesednek mire lenne szüksége.

OROSzLÁN
Ha képes vagy felülemelkedni a sér-
tettségeden és az indulataidon, tudni
fogod, merre van a helyes irány.

Szűz
Rá fogsz jönni, mi fontos az életed-
ben és melyek azok a dolgok, amikre
nem szabad több energiát pocsé-
kolni. 

MéRLEg
Az emberi kapcsolataidban konflik-
tusok és félreértések adódhatnak.
Ezek a nehézségek főleg a munka-
helyeden jönnek elő.

SKORPIó
Valósítsd meg az elképzeléseidet és
ötleteidet, akár munkáról, akár kap-
csolatról legyen szó. Magabiztossá-
god néha ingadozik.

NyILAS
Új lehetőségek és helyzetek adód-
hatnak. Lehet, hogy amivel eddig
foglalkoztál, nem az, amit igazán
szeretnél csinálni.

BAK
Ha nincs párod, és egyedül érzed ma-
gad, akkor ezen a héten lesz esélyed
arra, hogy megismerkedj valakivel.

VízöNTő
A szerelemben sikeres vagy, önma-
gadnak is bebizonyítottad végre,
hogy jól választottál társat. Remekül
megértitek egymást mindenben.

HALAK
A magánéletedben nyitottan visel-
kedsz, ezért jó az időszak arra is,
hogy kedveseddel utazgass egy ki-
csit.

Humor

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.ÉSZAK-KOMÁROM:

Duna Menti Múzeum főépülete:
A Szlovákiai Képzőművészek társaságának
tagsági kiállítása február 1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Élet a határ két oldalán c. időszaki régészeti
kiállítás március 1-ig tekinthető meg.
Városi Művelődési Központ:
November 21-én 17.30 órakor A budapesti
Forgószél Táncegyüttes előadása Táncról-
táncra címmel. Művészeti vezető, rendező,
koreográfus: Zámbó István Junior Príma Pri-
missima díjas táncművész. Táncművészek:
Bíró Anna, Dajka Ilka, Hajdú Sarolta Rege,
Aranyos István, Babus Tamás, Sánta Gergő.
Kísér: Eszterlánc zenekar. Énekesük: Fe-
kete Zsuzsanna. Belépődíj: 2 €.
Jókai Színház: Spiró György: Príma környék,
rendező: Valló Péter m.v. (komédia). A szerző
ebben a művében az öregek, az elhagyatot-
tak, a „feleslegessé váló” családtagok problé-
májával foglalkozik – mégpedig pengeéles hu-
morral. Furcsa dolgok történnek egy vadász-
terület közepén fekvő öregek otthonában. Lát-
szólag minden rendben, a napok nyugodt me-
derben folynak. Aztán, egy szép napon…
Borozó az Európa Udvarban:
Egy újabb este népzenével. 2012. november
22-én csütörtökön 20:00 órai kezdettel Rév-
komáromban az Európa Udvarban  ismét
szabad a tánc! Az est vendége: Hideg Anna
hagyományőrző népdalénekes (Ördöngős-
füzes, Erdély, Románia) A koncert után pe-
dig minden a „Rendes program szerint,…a
régiekből…!” fog menni... Kötetlen zenés,
táncos este, táncoktatás nélkül, akinek nincs
kedve sem táncolni, sem énekelni, az csak
igya a sörét és hallgassa a zenét! Az este fo-
lyamán hagyományos falusi tánczene szól

majd az erdélyi Mezőségről, Kalotaszegről
és a Felvidékről.  Muzsikálnak a Ritka Ma-
gyar Fiúk.
Csemadok galéria:
Már tart a Művészeti Alapiskola képzőmű-
vész tagozatos tanulóinak kiállítása. Szép
hagyomány, hogy a szeptemberi iskolakez-
dés után novemberben már friss alkotások-
kal, képekkel és rajzokkal jelentkeznek a Mű-
vészeti Alapiskola tanulói. A képzőművészeti
tagozat diákjai mellett ilyenkor a hangszeres
tanulók is rövid kultúrműsorral rukkolnak elő.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd:
November 19-én, 18.00 órakor Matyus Dóra,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem negye-
déves képgrafika szakos hallgatójának első
tárlata. A kiállítás november 30-ig tekinthető
meg.
Jókai Mozi, Táncsics Mihály u. 13.: No-
vember 21-én, 20.00 Komáromban először,
különleges gyógyító koncert.
Előadó: Jeszenszky István. Jegyek a hely-
színen kaphatók. Belépő: 2500 Ft.
Arany 17. Rendezvényközpont:
November 21. "A két magyar futball legenda"
Albert - Czibor Emlékkiállítás. A dupla kiállí-
táson megtekinthető lesz az emléktárgyak
mellett Albert Flórián aranylabdája és Czibor
Zoltán világbajnoki ezüstérme is!

NAgyMEgyER:
VMK Kultúrház:
November 24-én, 15.00 órakor Árvai Attila
parapszihológus, író, költő, kutató előadása.
Halálközeli élmények részletes tárgyalása,
élmény kihatásai,  fényelmélet, az élmények
és a hitvallás, ima jelentősége, elmezavar?,
hallucináció? Belépő: 5 €.

november 19 - november 25

Csondor Kata össze-
téveszthetetlen hangját
biztosan mindenki is-
meri. Szinkronszínész-
ként több tucat filmben
hallhattuk már, majd az
"Add tovább (Hóban éb-
red...)" és a "Fényből
szőtt új világ" című, a
youTube-on összesen
több milliós megtekin-
tési számokkal büszkél-
kedő karácsonyi reklámzenékből készült daloknak kö-
szönhetően (el)ismert énekesnő is vált belőle. 

A "Hóban ébred... - az ünnep dalai" című vadonatúj CD
a 2012-es karácsonyi szezon egyik kiemelkedő kiadványá-
nak ígérkezik. Csondor Kata 10 ünnepi hangulatú felvétele
között klasszikus feldolgozásokat és új szerzeményeket
egyaránt hallhatunk. 

JÁTÉK JÁTÉK JÁTÉK JÁTÉK 
Nyerje meg Csondor Kata ünnepi CD-jét!
Melyik szereplőnek volt a magyar hangja Csondor
Kata a Smallville című sorozatban? 
A válaszokat november 27-ig várjuk a
deltakn@gmail.com e-mail címre vagy a DELTA szer-
kesztősége, Ferencesek utcája 22. Komárno  945 01
postai címünkre.

NNyyeerrtteesseeiinnkk::
2 db jegyet nyertek Kiss Ádám és Rekop györgy est-
jére Csicsó János, Katarína Répásová, Varga Péter
(Gúta), Horváth Helena (Csallóközaranyos), Hájas
Návrádi Magdaléna (Őrsújfalu).
A belépőjegyeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Helyszín: Biliard Club, gúta Templom tér 15.
Időpont: 2012. november 24., 19.00 óra
Belépő: 10 euró

- Mit tennél, ha előtted
lenne egy oroszlán, mögötted
egy jaguár, és a puskádban
már csak egy golyó van?

- Lelövöm az oroszlánt,
majd beszállok a Jaguárba és
hazamegyek.

☺ ☺ ☺
Az öreg Józsi bácsi nyolc-

van évesen újranősül. Fiatal
feleségét kérdezi a nászéj-
szakán:

- Mondd drágám, elmondta
anyukád, hogy most mit fo-
gunk csinálni?

- Nem.
- A francba! Én meg már

elfelejtettem.
☺ ☺ ☺

Képzeld, a falióránk lee-
sett a falról! Ha egy másod-
perccel hamarabb történik,
pont az anyám fejére zuhan!

- Ez a rohadt óra mindig is
késett...

☺ ☺ ☺
- Hol van a Józsi bácsi?
- Józsi bácsinak betört a

feje.
- Miért tört be a feje?

- Azért, mert a kocsmában
leitta magát.

- És mit történt vele?
- Kiszaladt a kocsma elé és

fölugrott a kerékpárjára.
- És mi volt a baj?
- Hát, hogy a bicikli neki volt

támasztva a falnak.
☺ ☺ ☺

- Jean, mi ez a fémes csat-
togás?

- Csak a kardvirágok vív-
nak, uram!

☺ ☺ ☺



19
M1

5.30 Az ESTE  6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00
Kalandozó – Kína hátizsákkal 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30
Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Zöld
Tea 13.05 Tetőtől talpig 13.35 Úticélok. Róma 13.55 Újpest FC–DVTK
labdarúgó OTP Bank Liga, élő 16.00 Boxutca. Forma–1- magazin
16.40 Forma–1. Brazil Nagydíj 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó
20.15 Az ifjú Viktória királynő. 22.00 Robbie Williams koncert élőben
Londonból 23.45 Szeretettel Hollywoodból

M2
7.00 A Nyereg klub 9.05 Szafari 9.35–12.00 Üveghegy 12.02 Nyílik a
rózsa, 7. elődöntő 12.30 Könyvkalauz 12.45 Mai hitvallások 13.05 A
labda 14.25 Szerelmes földrajz 14.55 Zöld Tea 15.25 Rövidpályás
Úszó Európa-bajnokság 17.30 Séf 17.50 II. János Pál – A béke pápája
18.35 Mese 19.00 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 20.00 Hír-
adó 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Boxutca. Forma–1- magazin
23.40 Újpest FC–DVTK OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés

DUNA
7.05 Varázslatos tanúhegyek 7.45 Századfordító magyarok 8.40 Élő
egyház 9.05 Isten kezében 9.35 Csipkerózsika 10.35 Székely kapu
11.05 Daktari 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők. Erzsébet 12.45 A nagy sztori
14.15 Hagyaték 14.45 Táncvarázs. FitKid Európa Bajnokság 15.40 A
Pireneusok a levegőből 16.00 IV. Ökumenikus Nagytalálkozó 18.00 Hír-
adó 18.35 Fölszállott a páva Elődöntő 20.40 Hogy volt?! 21.35 Színház
az egész – Komédiások 22.30 Dunasport 22.45 Napok, évek, századok

6.25 TV2-matiné. 9.30 EZO.TV 10.00 Babavilág 10.30 9 hónap. 11.00
Tűsarok 11.30 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai 12.30 Duval és
Moretti, 21. 13.30 AutóGuru 14.00 Sheena, a dzsungel királynője,
32. 15.00 Bűbájos boszorkák VII., 168. 16.00 Psych – Dilis detektívek.
17.00 Best of Stahl konyhája 17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív Extra 19.35 Bajos csajok 21.25 A hazafi 

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago. Dán anim. sor. 10.30 ASZTRO
Show 11.25 XXI. század – a legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül
12.30 Autómánia 13.10 Szeszélyes.  14.25 Sziklaöklű szerzetes 16.30
A Föld-mentőakció Am.–kanad. akció- film 18.30 RTL híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor – Döntő – Élő adásban! 22.05 Élve vagy
halva Am.–ném.–ang. akciófilm 23.45 Álmaimban Argentína. Am.–
sp.–ang. film.III., 21-22-23-24-25. 

STORY TV
13.00 Autogram 13.30 Columbo: Matt két lépésbem. Am. krimi 15.05
Túrakommandó 15.35 Álomhotel – Mézeshetek Hawaii-on. 17.30 Sze-
rencsekerék 18.30 Rex felügyelő20.30 Miss Marple: Éjféltájt. 22.30
Emmanuelle 2. Fr. film

14.25 Szívtiprók 16.45 Szívem csücskei 18.40 Mrs. Doubtfire – Apa
csak egy van. 21.00 A megmentő. 22.35 Blueberry – A fejvadász. 

VIASAT
8.25 10 évvel fi atalabb: A kihívás 9.25 Columbo: Két detektív, egy
gyilkosság 10.50 CSI: A helyszínelők 11.40 Szex és New York light
12.45 Szívek szállodája14.35 Két pasi – meg egy kicsi15.40 King Kong
18.45 Egy bébiszitter naplója 21.00 Marie bosszúja Ném. filmdráma
23.45 A Sárkány: Bruce Lee élete

STV :1
7.35 Rajzfilmsorozatok 8.20 Fidlibum 8.50 Sportvetélkedő gyere-
keknek 9.25 Találd ki, ki hívott meg 9.50 Állatorvosi rendelő 10.25
Szórakoztató vetélkedő iskolásoknak 11.20 Poplegendák 13.15 Au-
tószalon 14.10 Rossella.  15.55 A remény ösvénye  17.25 Építs házat,
ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 Édes
tizenhatéves  22.50 Sporthírek

STV :2
9.55 Ügyintézés a hivatalokban 10.25 Az út 10.50 Idősebbek klubja
11.20 Energetika 11.35 Ökológiai magazin 12.05 Tizenkettő után öt
perccel. Vitaműsor 13.05 Anya tudja a megjobban 13.35 Formater-
vezés és építészet 14.05 Két lélek 15.10 Kapura 16.55 Farmergaz-
daságok 16.15 Vidékfejlesztés 16.30 Tesztmagazin 16.40 A bűn
nyomában, 7. 18.00 Úton II. 18.30 Esti mese 18.50 Kassa  19.00 Hír-
adó 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00 Az év épülete 21.15 Celuloid co-
untry Dok.film 21.45 Őrangyalok 22.20 Filmklub: Bohócok 

MARKÍZA
8.05 Egy ifjú menyaszszony vallomása  10.00 Jóbarátok 10.30 A
mesterszakács Valóságshow 13.05 Pókember 2.  15.45 Kenguru Jack
17.35 Beugró 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó, sporthírek
20.20 A farm – párbaj 22.20 Beugró – speciál 23.05 Szalagavató.
Am.– kanad. thriller

JOJ
6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.40 Cseh–szlovák tehetség-
kutató 11.50 Panelházi történetek 12.55 A nagy házalakítás IV., 18.
13.55 Egyszer volt, hol nem volt 15.50 Cseh–szlovák tehetségku-
tató 18.00 A legjobb torták I., 14/13. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 A Bourneultimátum.

M1
6.00 Esély 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Út-
mutató 10.05 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 10.15 A hajnal
hírnökei 10.45 A sokszínű vallás 10.55 Református magazin 11.20 Re-
formátus ifjúsági műsor 11.30 Az utódok reménysége 12.01 Hírek
12.05 Világ-kép 12.35 Angi jelenti 13.05 Szellem a palackból... 13.35
Múlt-kor 14.05 TeleSport – Sport7 14.35 Séf 14.50 Szülő ellen nincs
orvosság. Am. filmvígjáték 16.30 Forma–1. Brazil Nagydíj, a futam
19.30 Híradó 20,15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol
nem volt 22.15 A szakasz. 

M2
7.10 Felfedező úton a Robinson család, 30/18–22. 9.20 Kukori és Kot-
koda 9.35 Gumi Tarzan Dán rajzfilm 10.55 Szafari 11.25 Noé barátai
11.50 Gyerekjáték a számítógép 12.01 Katolikus krónika 12.40 Útmu-
tató 13.20 A sokszínű vallás 13.30 Református ifjúsági műsor 13.40
A hajnal hírnökei 14.05 Református magazin 14.30 Az utódok re-
ménysége 15.00 Ars Musica 15.25 Rövidpályás Úszó Európa-bajnok-
ság 16.25 Győri ETO FC– DVSC-TEVA OTP Bank liga labdarúgó-
mérkőzés 20.00 Híradó 20.35 4 összeesküvő és 1 temetés 21.25
Forma–1. Brazil Nagydíj, a futam

DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt. A rózsa 7.05 Életem, Afrika 7.35 Világ-
Nézet 8.30 Isten kezében 8.55 Hagyaték  9.25 Felelet az életnek 10.00
Száműzött magyar irodalom 10.25 Határtalanul magyar 11.00 Ön-
kéntesek 11.30 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.50 Csak
egy telefon  14.05 Éden a Csúnyaföldön 14.30 Talpalatnyi zöld 15.00
Hazajáró. Zoboralja 15.30 Hogy volt?! 16.30 Karosszék Magy. film
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kér-
ték 20.00 Rózsa Sándor 21.00 Klubszoba 21.55 Dunasport 22.10 Ca-
sino. Amerikai film

6.45 TV2-matiné 9.10 Nagy vagy! 10.10 EZO.TV 10.40 EgészségMánia
11.10 Kalandjárat 11.40 Borkultusz  12.10 Stahl konyhája 12.40 Én is
szép vagyok 13.10 Több mint TestŐr 13.40 A kiválasztott – Az ame-
rikailátnok  14.40 Monk 15.40 Bűbájos boszorkák 16.40 Bajos csajok.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Charlie angyalai: Teljes gázzal. A
22.05 Frizbi 23.15 Szellemekkel suttogó 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 112 – Életmentők 13.15 Szeszélyes. 14.30 A bájkeverő.  16.25
Szuperhekusok  18.30 RTL híradó  19.00 Cobra 11.  20.00 Alkonyat –
Újhold 22.35 Veszélyes akta 

STORY TV
7.10 Gyilkos sorok 8.00 Sherlock Holmes.  10.30 Dallas. 15.25 Álom-
hajó – Chile 17.30 Szerencsekerék 18.30 Columbo: Rekviem egy hul-
lócsillagért.  20.00 Poirot: A kisegér mindent lát. Ang. krimi 22.10 A
professzor.  

14.30 Jack Hunter –menny csillaga. 16.25 Ocean’s Twelve – Eggyel
nő a tét.  18.45 Csillagkapu  21.00 A bosszú börtönében.  23.05 An-
gyalszív. Am. thriller 1.15 Kraken – A mélység csápjai. 

VIASAT
8.10 Divatdiktátorok modelljei I., 13. 8.40 EgészségŐr 9.10 Újonc 9.40
Édes kísértés 10.10 Utazóna 10.40 Trendközelben 11.10 A nagy ház-
alakítás12.55 Las Bandidas 14.50 Egy bébiszitter naplója. 17.10 Anna –
A történet folytatódik 18.55 ÁlomÉpítők 3. 20.00 CSI: A helyszínelők
20.55 CSI: A helyszínelők  21.55 Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő 

STV :1
7.15 Hétvége 7.40 Farmergazdaságok 8.00 Élő körkép 8.40 Kapura
9.30 Ünnepi szentmise a római Szent Péter bazilikából 11.35 Família.
Családi magazin 12.05 A szép bölcsesség 13.25 Egyházi magazin 13.50
A szó 14.10 Folklórműsor 15.30 Őrangyalok 16.00 Forma–1. Brazil
Nagydíj, a futam 20.00 Az elszegényedés nyomában 21.00 Ünnepi dí-
játadó a tudományban és a sportban elért kimagasló eredményekért
22.10 Művészet 2012 23.10 Színházi meghívó Fel is út, le is út!

STV :2
7.15 Rajzfilmek gyerekeknek 8.30 Góóól 9.00 Horgászmagazin 9.25 Ál-
latorvosi rendelő 9.55 Bolygónk felülnézetből II. 11.00 Szlovákia képek-
ben 11.25A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő Vitaműsor
13.05 Miss Marple történetei: Kék muskátli. Ang. krimi 14.40 Filmmú-
zeum Gyilkos a túlvilágról Szlov. film 16.20 Postaláda 17.30 A borászok
királya 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Puc-
cini  23.30 Sporthírek 23.40 Lefújva. A hétvége mérkőzései

MARKÍZA
6.30 Egy ifjú menyaszszony vallomása Am. vígjáték  8.15 Elvitte a víz.
9.55 Jóbarátok  10.20 Jóbarátok 10.50 Kenguru Jack. 12.40 A Markíza
kulisszatitkai 13.00 Testre szabva Politikai vitaműsor 13.35 Sóhivatal.
Polgárjogi ügyek 14.15 Számkivetett 17.05 Flört a fellegekben 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek  20.20 Red 22.40 Terror a tenger alatt.

JOJ
8.00 Szerelmes Rómeó  10.00 A legjobb torták, 13. 11.00 A fiam nél-
kül nem megyek el  12.00 Kilenc élet 12.55 A gazdagság receptje. Va-
lóságshow 14.15 A múmia visszatér  17.00 Topsztár 18.20
Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Cseh-szlo-
vák tehetségkutató, döntő 0.00 A múmia visszatér
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján, 160/55.
9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Család-barát 11.40 Út-
ravaló 12.01 Híradó12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria
13.30 Mindenből egy van 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Délten-
ger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.20 Szeren-
csehíradó 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek – IrReality
Show 22.05 Az ESTE 22.40 Négy szellem

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Bevatás 8.30 Szellem a palackból...
8.55 Kutyafül – Macskanyelv 9.20 Valaki 9.45 Szalon 10.30 Alma Mater
11.25 Nem csak zöldség 12.01 Hírek 12.25 Magyar retro 13.20 Színész
vagyok – Törőcsik Mari 14.45 Vers mindenkinek 14.50 Beavatás 15.05
Klipperek 15.30 Felfedező úton a Robinson család 16.00 A Nyereg klub
16.25 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság 18.30 Mese 19.05 Déltenger
kincse, 2. 20.00 Híradó 20.40 Danaida. Tévéfilm 22.10 Maradj talpon!
23.00 A férfi a legjobb orvosság 23.50 On The Spot: Harcosok

DUNA
8.00 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra  9.05 Közbeszéd 9.30 Nem
mindenki Szabó Géza ám... 11.05 Híres zeneszerzők nyomában 12.00
Híradó 12.15 Éretlenek, 10. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari 15.30
Az iszlám Európában 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek,
99. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Tálentum
Tabányi Mihály 19.40 Irgalom 20.45 Hírek 20.45 Dunasport 21.00 Tí-
zezer nap  22.40 Kultikon 23.00 MüpArt classic

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25
Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update konyha
17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban
2019–2020. 21.20 Üvegtigris 3.  23.35 Aktív 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 112 – Életmentők 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50
Autómánia 13.25 Fókusz  14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show, 14. 15.10
Bűnös szerelem 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-
kában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízshow 20.15 Fókusz 20.55
Barátok közt 21.30 Superhero 23.10 Brandmánia

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.50 Columbo: Gyilkosság Malibuban. Am.
krimi  14.55 A farm, ahol élünk, 166-167. 16.35 Poirot-novellák. Gyil-
kosság a sikátorban, 2. 18.40 Videoton FC–KRK Genk labdarúgó Eu-
ropa Liga-mérkőzés, élő 21.20 Columbo 23.25 Labdarúgó Európa
Liga – összefoglaló

13.45 Vadászpilóták. Fr. akciófilm 15.40 Lézer misszió 17.20 Tremors
– Ahová lépek, szörny terem 19.05 Hajszál híján 21.00 Vörös zsaru.
23.00 A titokatos faj. Fr. thriller

VIASAT
7.35 Zsírégetők 8.25 A médium 10.15 Columbo: Két detektív, egy gyil-
kosság. Am. krimi 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 Las Bandidas 23.15 Betépve

STV :1
7.40 Szakácspárbaj 8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.30 Galileo 10.00
Árulkodó nyomok11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Életöröm 14.05 Kachora 15.00 Quinn doktornő  16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Vetélkedő
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Rossella 21.45
Életben maradni 22.35 Tony bosszúja 23.25 Árulkodó nyomok 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Túléltük
a Gulagot  11.25 Fókusz 12.00 Magyar magazin 12.25 Hírek magyar
nyelven 12.35 Élő körkép 13.05 Folklórműsor 13.30 Nemzedékek a
fordulóponton 14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés15.30 Hal-
lássérültek tévéklubja 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Kvar-
tett 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közelről 18.30 Mese 18.40
Vidékfejlesztés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 A Si-
korski-eset 20.45 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 23.00 A tudo-
mány spektruma 

MARKÍZA
8.10 Randizzunk! 9.05 Cobra 11 10.05 Gyilkosság a múltból 12.05 A
bűn árnykéban 14.00 A mentalista 15.00 Jóbarátok 16.00 Doktor
House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Randizzunk! 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 A farm 21.40 Forró
vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Doktor House

JOJ
8.45 Panelházi történetek 9.55 Szép lakások 11.00 Igen, főnök 12.00
Híradó 12.55 Bírósági akták 14.00 Panelházi történetek 15.00 Szép la-
kások 16.00 Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történe-
tek 21.30 A felszín alatt 22.45 A világ legszigorúbb szülői 23.45 Halló

Lali (Rudolf Péter) egy váratlan for-
dulat miatt egy Bentley kabrióban ta-
lálja magát. Az álomautóra azonnal
felfigyel az álomnő, Lali játszani
kezdi a nagymenőt. Elkezdődik élete
legnagyobb kalandja.

Üvegtigris 3 •21.20 • TV 2

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India 9.05 FÁBRY  10.20 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy
szellem 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A
férfi a legjobb orvosság 16.40 MM  17.25 Jövő-időben 17.40 Heart-
land III., 15. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sporthírek 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Retró kabaré 21.10 Mindenből egy
van 22.10 Az ESTE 22.45 Sikersorozat 23.20 Harry és Sally 

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Harmónia 8.55 Barangolások öt kon-
tinensen 9.25 Világokon át 10.30 Alma Mater 11.25 Ízőrzők. Penyige
12.01 Hírek 12.25 Magyar bulizene 13.20 Danaida. Magy. tévéfilm
14.50 A Fesztiválzenekar koncertje: Ravel: La Valse 15.00 Csavargá-
sok Afrikában dr. Livingstone ürügyén 15.05 Klipperek 15.30 Felfe-
dező úton a Robinson család 30/22. 15.55 A Nyereg klub16.25
Rövidpályás úszó Európa-bajnokság 18.30 Esti mese 19.05 Déltenger
kincse, 3. 20.00 Híradó este 20.35 Örökzöldek a Józsefvárosból 21.35
Operettalbum 22.00 Maradj talpon! 22.55 A férfi a legjobb orvosság,
24/8. 23.40 Motorsportmagazin

DUNA
7.05 Kvartett 7.30 Híradó 7.35 Valóságos kincsesbánya 8.00 Kultikon
8.35 Szerelmes földrajz 9.05 Közbeszéd 9.35 Tamási testvéreinél.
10.30 Balatoni utazás 11.00 India és Nepál12.00 Híradó 12.20 Éretle-
nek 13.00 Kívánságkosár 15.10 „Csak ritka a fenyő, ez a baj…“ 16.00
Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek, 100.
18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 PMFC-Matias–MVMPaks
OTP Bank Liga NB1-es labdarúgómérkőzés 21.00 Hírek, sport 21.15 A
karvaly csendje 22.05 Kultikon 22.25 Szentpétervár démonai

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,
4/2. 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Up-
date konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35 Jóban-rosszban
2021–2022. 20.30 The Voice 22.00 Haláli zsaruk 23.00 Grimm

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel
8.15 Reggeli 9.00 112 – Életmentők 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. Kvízshow 20.15 Fó-
kusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: A helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Columbo a rendőrakadé-
mián. Am. krimi 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirotnovellák 18.05
Dallas 19.05 Columbo: A gyilkosság ártalmas az egészségre 21.00
Született feleségek 23.00 Doktor Addison

13.55 Vatel 16.05 Kincs, ami nincs 18.05 Csonthülye 2. 20.05 Oce-
an’s Twelve – Eggyel nő a tét 22.25 Revolver

VIASAT
7.35 A médium 9.15 Anna 11.35 Godon Ramsay 12.30 Monk  14.25 Az
utolsó zsaru 15.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 16.25 CSI: A
helyszínelők  17.20 Az utolsó zsaru 18.30 Godon Ramsay 19.25 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 King Kong

STV :1
8.40 Családi vetélkedő 9.25 Galileo 10.00 Árulkodó nyomok 11.00 Vi-
haros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai ka-
lauz 14.10 Kachora 15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Poplegendák Helena Vondráč-
ková 22.05 A gyilkos szemében 23.45 Árulkodó nyomok

STV :2
8.00 Élőkörkép 8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja10.40 A ter-
mészet közelről 11.05 Fókusz 11.35 Romamagazin 12.05 Hírek ma-
gyar nyelven 12.10 Élő körkép 12.50 Slágerről slágerre 13.05 A
Sikorski-eset 13.55 Kvartett 14.25 Idősebbek klubja 14.50 Egyházi
magazin 15.20 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 15.55 Szemtől
szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja a legjobban 17.30 Körzeti
híradók 18.00 Hétvége 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Mentsük meg a pandákat!  20.55 Família 21.30 Hírek és kommentá-
rok 22.00 Akilelőtte Liberty Valence-ot 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.15 Randizzunk! 9.10 Cobra 11 10.10 Engedj a tűz-
zel játszani.  12.10 Forró vér 13.20 A mentalista  14.20 A farm 15.30
Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Ran-
dizzunk! 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm
21.45 A mesterszakács. Valóságshow 22.55 Pókember 2. 

JOJ
6.15 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 8.45 Panelházi történetek. Té-
vésor. 9.55 Szép házalakítás 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bí-
rósági akták 14.00 Panelházi történetek 15.00 Szép lakások 16.00
Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panel-
házi történetek 21.30 Egyszer volt, hol nem volt 23.30 A nagy ház-
alakítás IV., 18.

Harry és Sally • 21.20 • M1
Harry (Billy Crystal) és Sally (Meg Ryan)
az egyetemi évek óta haverok, mígnem
egy éjszaka szexuálisan is egymásra lel-
nek... Ez egy barátság vége, vagy egy
szerelem kezdete?

A bájkeverő 14.30 RTL KLUB
Az elviselhetetlenül béna és ellenszenves
Elliotot maga az Ördög vezeti a helyes útra,
amikor teljesíti hét kívánságát, melyért a lel-
két kéri cserébe. Alison Gardner nem me-
nekülhet!

A hazafi • 21.25 • TV2
Az egykori legendás harcos, Benja-
min Martin visszavonultan él gyer-
mekeivel. Nem akar harcba szállni
az angolok ellen, egészen addig,
míg a harcok családja biztonságát
nem veszélyeztetik.

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

OBEC  ZLATNÁ  NA  OSTROVE
OBECNÝ ÚRAD ZLATNÁ NA OSTROVE

Školská č.184, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO: 00 306 738, DIČ: 2021035775

Obec Zlatná na Ostrove zastúpená starostkou obce Ing. Evou Varjúovou podľa ustano-
venia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 zákona
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána 

s VJM v Zlatnej na Ostrove.
Požadované kvalifikačné predpoklady a po-
žiadavky:
• Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifi-

kačné požiadavky na druh a typ školy, na
výkon pedagogickej činnosti podľa zákona
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ne skor-
ších predpisov, v súlade s § 34 ods. 2 citova-
ného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov

• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• Osobnostné a morálne predpoklady a ostatné

predpoklady podľa § 6 ods. 1 zákona
317/2009 Z.z. v z.n.p.

• Prvá atestácia (kvalifikačná súška) alebo jej
náhrada v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a odbroných
zamestnancoch a o zmene a doplnení nie -
ktorých zákonov v z.n.p.

Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná prihláška o účasti vo výberovom ko-

naní

• Štruktúrovaný profesijný  životopis
• Overené kópie dokladov o vzdelaní a potvr-

denie o dĺžke pedagogickej praxe
• Návrh vlastnej koncepcie riadenia a  rozvoja

školského zariadenia (najmenej 2 strany A4)
• Doklad o bezúhonnosti - Výpis z registra tres-

tov (nie starší ako 3 mesiace)
• Písomný súhlas so spracovaním osobných

údajov pre účely výberového konania a čestné
prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania prihlášky:
do 05. decembra 2012 do 12:00 hod. na  ad-
resu: Obecný úrad Zlatná na Ostrove, č. 184,
946 12 Zlatná na Ostrove v zalepenej obálke  s
uvedením odosielateľa a  označením „Výbe-
rové konanie ZŠ s MŠ“ - NEOTVÁRAŤ! 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhra dzuje
právo nezaradiť do výberového konania uchád-
začov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania bude oz-
námené uchádzačom, ktorí spĺňajú požado-
vané predpoklady, 7 dní pred jeho konaním

Stahl Judit a Fem3 képernyőjén
November 26-tól minden hétköznap 15-19 óra között olyan tema-

tikus gasztroblokkal jelentkezik a megújult FEM3, melyet Stahl Ju-
dit válogatott össze a nézőknek. A műsorvezető tíz éve cserélte a hír-
adózást fakanálra, és több mint háromszáz saját adás után úgy
érzi, elég időt töltött a konyhában, hogy most ő válogassa össze az
„alapanyagokat” a nézők számára egy több órás gasztronómiai uta-
záshoz. Mindez egy speciális együttműködés keretében valósul
meg a TV2 Csoport csajban nagy csatornáján, melynek profiljába tö-
kéletesen illeszkedik a Judit által képviselt stílus.

- Olyan műsorokat gyűjtöttem össze, melyek nemzetközi vi-
szonylatban is trendinek, újszerűnek számítanak a gasztronómiai
műsorok között. Számos ismert sztárszakács feltűnik majd, de nem
ez volt az egyetlen szempont a műsorblokk összeállításánál, hanem
az is, hogy jót és izgalmas módon főzzenek – árulta el Stahl Judit.
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A találkozó eleje eléggé hul-
lámzó volt, semmilyen jelét
nem lehetett látni annak, hogy
ebből még nagy mérkőzés
lesz. A hazaiak két három-
pontos dobással 6:0-ra alakí-
tották az állást, ami persze eb-
ben a sportágban nem mond-
ható nagy előnynek. Nem is
volt, hiszen egy perccel ké-
sőbb már 6:7 volt az állás, és
látszott, hogy a hazaiaknak
nem lesz könnyű dolguk a ko-
máromi piros-fehérekkel. A
hazaiaknak a negyed végét
jelző dudaszóval egy időben
sikerült elérniük három pon-
tot, ami számukra elfogadha-
tóbbá tette az első játékrész
eredményét. Ugyanez megis-
métlődött a félidei dudaszó-
nál, de ezzel együtt is, akkor
már hétpontosra dagadt a
vendégek előnye.  

A második félidő elején
kissé döcögött a komáro-
miak játéka, de három perc

után aztán elindult a piros-
fehér gőzhenger, amely meg
sem állt a találkozó végéig. A
harmadik negyed végén már
15 pontos volt a vendégek
előnye, de a java még csak
ezután következett. Az
utolsó játékrész maga volt a
tragédia hazai szemszögből
nézve, viszont szinte maga a
tökély a vendégek játéká-
ban, különösen annak véde-
kezésében. Hat és fél perc
tiszta játékidőnek kellett el-
telnie, mire Boor hárompon-
tos találata célba ért(!?) A
vendégek, persze addig is
szórták szaporán a kosara-
kat, és már 29 ponttal
(56:85) vezettek Boor talá-
lata előtt. Ekkor Rón edző
több cserét is végrehajtott,
mintegy megadva a lehető-
séget több, kispadon ülő já-
tékosának. A hazaiak ezt
használták ki az utolsó há-
rom percben, de mindez már

nem veszélyeztette a komá-
romi csapat magabiztos győ-
zelmét. 

Paulík József, az MBK Ri-
eker sportigazgatója: „Ezen
a találkozón csapatunkból
senkit nem lehet kiemelni, hi-
szen valamennyi pályára
lépő játékosunk remek telje-
sítményt nyújtott. Ami talán
legjobban igazolja szép já-
tékunkat, hogy a csapatot
szép számban elkísérő ko-
máromi szurkolók mellé be-
sorakoztak a hazai nézők is,
és bármennyire hihetetlen-
nek tűnhet, közösen, vas-
tapssal kísérték öltözőbe

csapatunkat. Mitagadás,
nem ehhez voltunk szokva
Nyitrabányán…  Kérdésükre
válaszolva még el kell mon-
danom, hogy különböző ok-
mányok hiányában, az ame-
rikai adminisztrációnak és a
szlovákiai törvényeknek „kö-
szönhetően”, 90 napos vízu-
mának lejárta után, Robin-
sonnak el kellett hagynia Ko-
máromot és Európát. Tár-
gyalásokat folytatunk egy
másik amerikai játékossal,
amennyiben sikeresek le-
szünk, úgy ő már a legköze-
lebbi, Privigye elleni hazai
mérkőzésünkön bemutat-

kozhat a komáromi szurko-
lóknak” – mondta el lapunk-
nak a sportigazgató.   

Handlová – MBK Rieker
70:88 (22:26, 20:23, 14:22,
14:17)

Pontszerzők: Vido 20,
Payton 16 – Thompson 21,
Lowe 17, Bílik 15, Šoška 13,
Kozlík 8, Dubovský 7, Kra-
tochvíl 4, Stojanov 3. 

Szombaton az MBK Rie-
ker szabadnapos lesz,
majd szerdán, november
21-én 18 órai kezdettel ha-
zai csarnokban fogadja
Privigye csapatát. 

Fotó: Szabó Attila 

Kosárlabda

Az MBK Rieker hengerelt Nyitrabányán

NŐK I. LIgA

Csallóközaranyos – Mocsonok
30:22 (11:13)

A tapasztalt vendégek nagyon jól
kezdték a találkozót, az első sípszó-
tól kezdve ők játszottak jobban.
Kombinációban, gyorsaságban, de
góllövésben is felülmúlták a hazai-
akat, akik ellenkezőleg, minden el-
képzelés nélkül, különösen a véde-

lemben játszottak rosszul. Így nem
csoda, hogy a találkozó 16. percé-
ben a vendégek már 9:4 arányban
vezettek. A második félidőben is foly-
tatták remek játékukat a mocsono-
kiak, és 14:11-re alakították az ered-
ményt 5 percnyi játék után. Azt azon-
ban mintha nem vették volna észre,
hogy a hazaiak játéka egyre javult, a
védelem is mintha erősebben állt
volna a lábain, így nem is volt meg-
lepő, hogy a találkozó 42. percében
15:15-re egyenlítettek.  Az igazi törés
azonban a 44. és 46. percek között
állt be, amikor a hazaiak zsinórban
lőttek öt gólt, amivel az ő oldalukra
billent a mérleg serpenyője. A kö-
zönség is feltámadt 21:16 állásnál,
hiszen addig egy szinte elveszített-
nek látszó mérkőzést volt kénytelen
nézni. Persze, akit ez a történet leg-
érzékenyebben érintett, azok a ven-
dég lányok voltak. Ebből a sokkból
már nem tudtak ocsúdni, meg erőt
sem találtak már a fordításra. És
mindezt azon a mérkőzésen, amely
oly szépen alakult számukra. A ha-
zai csapatból az egyre javuló Kasz-
nár, valamint Bíró játéka érdemel fi-

gyelmet. Az őszi idényt Senicán fe-
jezi be a csallóközi csapat.

Hazai góldobók: Dohnanec és
Turza 6-6, Rísová, Bíró és Szabó 3-
3, Gál 2, Lehocká és Švec-Somogyi
1-1.

Naszvad/Ímely – Kassa 23:18
(13:8)

Nagyon magas színvonalú mérkő-
zést látott az ismét zsúfolásig meg-
telt Vlahy Jenő Sportközpont közön-
sége. Mindekét csapat remek játékot
mutatott, különösen a védelmek dol-
goztak magas hőfokon, hiszen a ta-
lálkozó első gólja a 6. percben esett.
A vendégek lőtték, de ekkor még
nem sejtették, hogy ez egyben az
utolsó vezetésük is lesz a mérkőzés
folyamán. A hazaiak egyre jobban
belelendültek, és szurkolóik fergete-
ges buzdítása mellett, újabb hét
percnyi játék után már 7:2 világított
az eredményjelzőn. Legnagyobb kü-
lönbséggel a 42. percben mentek el
a hazaiak, amikor 17:11 volt az ered-
mény. Ezzel a győzelmükkel négyre
növelték zsinórban elért győzelme-
iknek számát a naszvadi/ímelyi lá-

nyok. Vasárnap a pozsonyi Inter
csarnokában búcsúznak az őszi
idénytől Miškovič György edző lá-
nyai. 

Hazai góldobók: Bízik 9, Haris E.
4, Szabó V. és Oláh 3-3, Molnár B. 2,
Erdei és Šulanová 1-1.

Az előző fordulóból:
Besztercebánya – Naszvad/Ímely
30:34 (13:18)

A naszvadi/ímelyi csapat a forduló
legnagyobb meglepetését okozta ez-
zel a győzelmével. A hetedik perc-
ben, amikor a vendégek 4:1 arány-
ban vezettek, még látszott a bizako-
dás némi jele a hazai arcokon, de
9:15 állásnál a találkozó 22. percé-
ben, már ők is elkönyvelték, hogy
ezt az ellenfelet ezen a napon sem-
miképpen nem tudják legyőzni. A
vendégeknek remekül ment a góllö-
vés, szinte hibátlanul teljesített a vé-
delem, de a kapusok is remek napot
fogtak ki. 

Vendég góldobók: Bízik 13, Kluč-
ková és Haris E. 7-7, Szabó V. 4.,
Molnár B. 3. 

-dm- 

Zsinórban hatodik mérkőzését nyerte az MBK Rieker
férfi kosárlabda csapata az extraligában. Eddig csak

az Internek sikerült legyőznie a bajnokság első fordu-
lójában a Rón legénységet, majd sorozatban négyszer
hazai csarnokban fogadta ellenfeleit, egyszer pedig sza-
badnapos volt. Ezért is előzte meg nagy várakozás a
nyitrabányai találkozót, hiszen a hazai pálya előnye eb-
ben a bajnokságban is eléggé sokat nyom a latban. Itt
volt tehát a bizonyítási lehetőség.

Turza Szilvia is hat találattal járult
hozzá csapata győzelméhez
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Nem érte „villámcsapás” a Cápákat, harmadszor is ők az Euroliga győztesei
Ökölvívás

Egyedül a világ ökölvívása egyik
nagy egyéniségének, Szántó Imré-
nek arcán látszott nyugalom, sőt, a
rá jellemző huncut mosoly. „Ugyan
már, milyen idegeskedés? Simán
verjük az ellenfelet még akkor is,
ha nagyon tisztelem a debrecenie-
ket. Az én három bunyósom begyűjt
nyolc pontot, erre mérget vehetsz.
A győzelemhez szükséges egy
pont pedig Győrfi Gyurka barátom
kezében van. Bízom Nagy Kriszti-
ánban és Varga Mikiben is, a szlo-
vák fiú nehézsúlyban (Erik Tlkanec
– a szerk.megj.), pedig simán le-
győzi Deél Szabolcsot. Aztán lehet
ünnepelni” – mondta el lapunknak
mérkőzés előtt Öcsi bácsi. 

Felhozatali mérkőzésként, a ko-

máromi Mészáros Adrianna, akinek
ez volt a negyedik mérkőzése, a
pozsonyi Soňa Valentová ellen lé-
pett szorítóba, aki eddig a mérkő-
zésig nyolcszor mérkőzött meg
Thai-boxban. Ez volt tehát az első,
amatőr szabályok szerinti bunyója,
ami meg is látszott. A látványos
mérkőzésen Adrianna magabizto-
san győzte le az egyébként nagyon
rokonszenves ellenfelet. 

Mielőtt megkezdődött volna a
várva várt mérkőzés, még egy na-
gyon kellemes ünnepségnek voltak
részesei a szurkolók, akik akkor
már vagy 600-an lehettek a csar-
nokban. A komáromi klubvezetés
ajándékokat adott át négy verseny-
zőjének, akik a nyitrai országos baj-

nokságon értek el kimagasló sike-
reket. Szabó Alexander és Tlkanec
Erik aranyérmet szereztek, míg
Rajkó René és Csonka Márió bron-
zéremmel tértek haza. A két komá-
romi fiút ebben az évben még várja
egy-egy megmérettetés, hiszen
Rajkó René nemsokára az orosz-
országi Kalinyingrádba utazik a 23
évesek Európa-bajnokságára, míg
Csonka Márió Prágában lép majd
szorítóba a Torma Gyula Emlék-
versenyen. 

A hangulat már tetőfokára hágott,
amikor a Hanzsér Árpád által szol-
gáltatott kiváló zene ritmusaira be-
vonultak a csapatok. Mindkettő ma-
gabiztosan, ahogy annak lennie
kell. Nem túlzás, a kutatások jelen-
legi állása szerint, a világ legidő-
sebb ökölvívó szpíkere, Imely Ká-
roly, a maga jellegzetes stílusával
bemutatta a versenyzőket, és kez-
dődhetett a bajnoki címért folyó
küzdelem.

Az 56 kg-os súlycsoportban az
ötszörös magyar bajnok, Nagy
Krisztián, szép mérkőzést vívott Ka-
lucza Norbert ellen. Az első két me-
netben nagyon egyenlő volt a mér-
kőzés állása, talán a debreceni szí-
nekben versenyző Kalucza vitt be
valamivel több pontos ütést. A har-
madik menetben aztán Krisztián
megemberelte magát, a bírák 3:1
arányban végül őt látták jobbnak.

A 60 kg-osok csatájában a hat-
szoros magyar bajnok, Varga Mik-
lós szerette volna kissé kioktatni
Hinger Gábort, de erre nem sok
ideje maradt. Amint megszólalt a
második menet elejét jelző gong, a
vendégek edzője bedobta a törül-
közőt. A mellettünk ülő hazai klub-
elnök Győrfi Roderik, még zsörtö-
lődött is egy sort. „A fenébe is, nem
tudom, miért nem ütötte ki már az
első menetben, hiszen volt rá lehe-
tősége. Ez három pontot hozott

volna a konyhára” - mondta elége-
detlenül.

Egy remek mérkőzés következett
a 64 kg-os súlycsoportban. A hazai
Király Viktor a vendégek jokereként
megjelölt, kiváló Görbics Gáborral
csapott össze. Főleg a harmadik
menetben kerekedett nagy bunyó a
szorítóban. A látványos, szurkoló-
kat székükből felemelő mérkőzés
végén, a ring-bíró Viktor kezét
emelte a magasba, ami a vendé-
geknél némi értetlenséget váltott ki.
Mi is úgy láttuk, hogy talán a dön-
tetlen lett volna igazságosabb, de
akár egy Görbics győzelem sem le-
pett volna meg bennünket. 

Újabb nagyszerű találkozóval
folytatódott a mérkőzés, hiszen a
69 kg-os súlycsoportban az egyik
hazai kedvenc, Klasz Árpi szállt
szorítóba Hegyi Barna ellen. Míg
az első menetben Árpi kóstolgatta
ellenfelét, a másodikban rendesen
nekiment, és másodszor zúgott fel
a csarnok közönsége. Semmi meg-
lepő, Árpád 4:0 arányban győzte le
ellenfelét.

A hazaiak jokere, Harcsa Zoltán
következett 75 kilogrammban ak-
kor, amikor a hazai csapat már 9:0
arányban vezetett, és zsebében
érezhette harmadik bajnoki címét.
Zoltán ennek ellenére nagyon ko-
molyan vette ezt a mérkőzését is,
aminek következtében, a második
menet elején újra repült a törülköző,
persze, még nem utoljára. Szinte
hihetetlennek tűnt, de már 12:0 volt
a mérkőzés eredménye. 

Nagy Péter, a 2011-es év magyar
bajnoka szakította meg végül a
debreceniek sikertelenségi soroza-
tát. Az addig kilenc mérkőzést
maga mögött tudó fiatal pozsonyi
Szabót verte meg 3:1 arányban, a
81 kg-os súlycsoportban. Igaz, a
negyedik menetben Szabó feltá-
madt, és Nagy arca alig látszott a

vértől, de hátrányát már nem tudta
behozni. 

Az utolsó, nehézsúlyúak mérkő-
zése előtt, a BoxinOne fő szerve-
zője, Bolya Szilárd adta át a komá-
romi csapatnak a tavaszi bajnoki cí-
mért járó érmeket. Rövid beszédé-
ben többek közt elmondta, hogy „…
újra bebizonyosodott, hogy meny-
nyire veszélyes a cápák harapása,
amiről eddig minden ellenfél meg-
győződhetett. A komáromi csapat
meghatározó résztvevője lett a B1-
nek, és ezzel teljes mértékben be-
lopta magát az európai ökölvívó
köztudatba” – hangzott el Bolya Szi-
lárd szájából.

Az utolsó felvonás a 91 kg-os
súlycsoportban, már csak egy külön
ajándék volt az ünnepi tortához.
Nem is akármilyen ajándék. A 12.
mérkőzését vívó, újdonsült orszá-
gos bajnok, Tlkanec Erik szolgál-
tatta. Az első menetben előbb kifá-
rasztotta Deél Szabolcsot, majd a

másodikban, egy jól irányzott ütés-
sel, szinte letaglózta. A vendégek
edzője, hogy elkerülje versenyzője
kiütéses vereségét, gyorsan be-
dobta a törülközőt, még mielőtt a
ring-bíró elkezdett volna számolni.
A pozsonyi fiú óriási örömmámor-
ban, a szorító kötelére felállva ün-
nepelt és ünnepeltette magát. Ha
valaki, akkor ő nagyon is megérde-
melte.

Komáromi Cápák 
– Debrecen Thunders 14:2
56 kg: Nagy Krisztián – Kalucza Norbert 2:0
60 kg: Varga Miklós – Hinger Gábor 2:0
64 kg: Király Viktor – Görbics Gábor 3:0
69 kg: Klasz Árpád – Hegyi Barna 2:0
75 kg: Harcsa Zoltán – Tóth József 3:0
81 kg: Szabó Alexander – Nagy Péter 0:2
91 kg: Tlkanec Erik – Deél Szabolcs 2:0

Vastaps és érmek a komáromi csarnokban
Remek hangulat uralkodott a Komáromi Városi Sport-

csarnokban múlt pénteken. A hazai ökölvívók harmadíz-
ben készültek megvédeni bajnoki címüket a BoxingOne – Eu-
roliga sorozatban. Persze, az ilyenkor szokásos, küzdelmek
előtti feszültséget azért érezni lehetett, hiszen az a Debrecen
Thunders volt az ellenfél, amely szintén pontveszteség nél-
kül vette az eddigi akadályokat. A hazai szakvezetés, is-
merve az ellenfél erejét és tudását, óvatos volt esélylatolga-
tások dolgában. Találkoztunk olyan véleménnyel is, miszerint
a döntetlen is talán beleférne egy ilyen összecsapásba. Az-
tán minden másképpen alakult. A mester megérezte?

Mérkőzés után néhány kérdés-
sel fordultunk Szántó Imré-

hez, a közkedvelt Öcsi bácsihoz.
Mint mindig, most is nagyon ba-
rátságosan válaszolt, hiszen a
téma nem más, mint az ő életének
meghatározó eleme, az ökölvívás
volt. Róla tudni kell – de ki ne
tudná sportberkekben -, hogy volt
szövetségi kapitány, hat felnőtt
és egy ifjúsági olimpián, valamint
egy-egy tucat vb-n és Eb-n vett
részt versenyzőivel, illetve készí-
tette fel azokat.  

• Öcsi bácsi, nagyon magabiz-
tos voltál mérkőzés előtt. Ez
ugyan általában jellemző rád, de
meg sem fordult a fejedben, hogy
esetleg…?

- Komolyan mondom, nem. Az én
három bunyósom, Király Viktor,
Klasz Árpi és Harcsa Zoli győzel-
mében biztos voltam, hiszen ki is-
merné őket jobban, mint éppen én,
aki minden mozdulatukat és gondo-
latukat ismerem? A pozsonyi fiú meg
egy üstökös, akire nagyon oda kell fi-

gyelni, ritka egy tehetség. Ha ezt
összeadod, nem lehet veszíteni, le-
gyen bárki az ellenfél.

• Hogyan jött össze ez a kap-
csolat Komárommal?

-  Régen ismerem Győrfi Gyurka
barátomat, és tudom, hogy az ököl-
vívás megszállottja.  Egyszer felhí-
vott, és röviden csak annyit kérde-
zett, Öcsi, mit szólsz hozzá, bele-
megyünk? Azonnal megértettük egy-
mást, és össze is hoztuk a csapatot.
Azóta zsinórban nyerjük a bajnoki
címeket. Ilyen egyszerű.

• Jelenleg hány bunyóssal dol-
gozol? 

- Van egy klubom Kispesten, ame-
lyet még édesapám alapított 1949-
ben. A terembe ugyan sokan lejár-
nak, de többségüket én portásoknak
hívom. Ezek azok a srácok, akik
nem akarnak sem országos, sem vi-
lágbajnokok lenni, csak némi rutin-
szerzésért jönnek, hogy aztán ki-
dobó legények lehessenek valame-
lyik pesti diszkóban. Nagy csibé-
szek, de azért szeretem őket. Jó-
magam többnyire csak három-négy
bunyóssal foglalkozom, akikben lá-
tom az akaratot és elszántságot.
Ezeknek a srácoknak érezniük kell,
hogy minden idegszálammal csak
értük, az ő sikereikért dolgozom. Ezt
több bunyós között megosztani
szinte lehetetlen, ezt minden edző
tudja.   

• Lesz folytatása a komáromi
sorozatnak? 

- Ha a komáromiak is akarják, ak-
kor lesz, rajtam nem múlik. Vala-
milyen formában a szlovák bunyót
is fel kell emelni, és ettől jobb rek-
lámot elképzelni sem tudok. Ha
megnézed, egész Európában egy
helyben topog az ökölvívás, Ma-
gyarországon is. Igaz, több ver-
senyzőt tudunk felvonultatni a nem-
zetközi porondon, de igazából mi
sem tartunk ott, ahol szeretnénk.
Nem is értem, ez az ősi sportág
miért nem érdekli a fiatalokat.  Sok
a „portás”, de kevés a szívét–lelkét
beleadó bunyós.

A háromszoros bajnok

A debreceni „Villámok“
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Ekel – gúta „B” 7:1 (3:0), Blaho,
Farkas és Horváth 2-2, Beke A. –
Izsák

Egy olyan igazi, mondhatni méltó
befejezése volt az őszi idénynek ez a
mérkőzés, természetesen az őszi baj-
nok ekeliek szemszögéből nézve.
Kétségkívül, az idény eddigi legjobb
teljesítményével búcsúztak egy rövid
időre Grajcár Antal védencei szurko-
lóiktól. A csatárok nemcsak játékban,
de góllövésben is villogtak. A vendé-
gek becsületére legyen mondva, hogy
a kedvezőtlen állás ellenére is szim-
patikusan játszották a focit, ezzel hoz-
zájárulva a mérkőzés remek színvo-
nalához.

Keszegfalva – Hetény 1:1 (0:1),
Csepreghy (11 m) – Ondič

Az első félidőben nagy fölényben
játszottak a hazaiak, de helyzeteiket
sorra elpuskázták. Ezt a vendégek
szigorúan büntették Ondič góljával.
És bár a második félidőben a vendé-
gek kerekedtek felül, mégis a hazai-

aknak sikerült egyenlíteniük büntető-
rúgásból. Érdekes mérkőzés volt, hi-
szen mindkét esetben a gyengélke-
dőbb csapat ért el találatot.

FK Activ – Lakszakállas 2:1 (0:0),
Csonka, Szalai – Inczédi Tamás

Egyenrangú csapatok ütköztek meg
a komáromi pályán, a szurkolóknak
hovatartozás nélkül, szép élményt
nyújtva. Az első félidőben mindkét
csapat dolgozott ki helyzeteket, de gó-
lokra hiába vártak a nézők. A máso-
dikban a hazaiak szereztek vezetést,
de ezután játékuk visszaesett, amit
Inczédi Tamás használt ki szemfüle-
sen. Innen kezdve egyfajta dráma
vette kezdetét, amiből a hazaiak jöttek
ki szerencsésebben, hiszen a 86.
percben szerezték meg győztes gól-
jukat. Igaz, 1:1-es állásnál a vendégek
egyik lövése a kapufáról pattant visz-
sza a mezőnybe…

Bátorkeszi – Tany 5:2 (1:1), Barton
3, Šátek – Koton P., Halász G.

A vendégek szereztek vezetést, és

az első félórában további jó helyzete-
ket is kihagytak.  Így nem csoda, hogy
a 45. percben a hazaiak egyenlítettek,
sőt, a második félidő elején némi
előnyre is szert tettek. A vendégek
azonban nem adták fel, és a jó iramú
mérkőzést még sikerült drámaivá ten-
niük. Mindkét csapat mindent belea-
dott, és bizony 4:2 állásnál, még min-
den megtörténhetett volna, de egyre
jobban fogyott az erő, ami aztán ilyen
végkimenetelt eredményezett. Remek
mérkőzés volt.  

Dulovce – Búcs 2:3 (2:1), Holub,
Habara L. – Kovács, Bruszi, Ropog
(11 m)

A küzdelmes találkozó első percé-
ben a vendégek szereztek vezetést, bár
ezt még a hazaiaknak félidőig sikerült
megfordítaniuk. A második félidőben a
vendégek nekimentek vendéglátóiknak,
amit siker koronázott, hiszen újra egyen-
lővé tették az eredményt. A 75. percben,
aztán büntetőhöz jutottak, amelyet Ro-
pog érté kesített, és megszületett a ven-
dég győzelem.

Pat – Perbete 0:4 (0:2), Vida 2, La-
katos M., Lakatos L. (öngól)

Vita felett áll, hogy a vendégek győ-
zelme teljes mértékben megérdemelt.
Igaz, a hazai csapat eléggé foghíja-
san volt kénytelen felvenni a harcot a
kiváló perbeteiek ellen, de ez semmit
nem von le a vendégek győzelmének
értékéből.

Dunamocs – Izsa 3:3 (0:2), Bábi,
Lajos T., Mácsadi – Smolka, Zachar,
Vörös

Két, igencsak ellentétes félidőt lát-
tak a szurkolók. Az elsőben lényege-
sen jobban „muzsikáltak” a vendégek,
majd a másodikban éppen ezzel a
fegyverrel lepték meg vendégeiket a
dunamocsiak, így igazságos döntet-
len született az egyébként izgalmas, jó
színvonalú találkozón.

Madar – Šrobárová 0:3 (0:3), Ca-
bada 2, Gere

A szomszédok rangadója beilett
volna akár az V. ligába is. Színvona-
lával és drámaiságával egyaránt. Az
első félidőben a vendégek parádéz-
tak, és három góljuk mellett, még akár
két újabb találatot is elérhettek volna.
A második félidőben a hazaiak vették
át az irányítást, de számukra ezen a
vasárnap délutánon nem adatott meg

a nagyobb öröm, a két kapufa is csak
inkább tapasz volt a vereség okozta
sebre. Ámde! „Egy gyönyörű mérkő-
zést láthattunk mindennel, ami a foci-
hoz tartozik. Külön szeretnénk meg-
köszönni Volf játékvezetőnek és segí-
tőinek a remek játékvezetést, ők nagy-
ban hozzájárultak a remek focihoz.
Vendégeinknek gratulálok a megér-
demelt győzelmükhöz, és mivel mi
nagyon bízunk a tavaszi idényben, re-
mélem, akkor visszavágunk“ –
mondta el lapunknak Szabó István,
madari klubvezető. 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Labdarúgás

Sporthírek röviden

RÖPLABDA: Remekül szerepel-
tek a VK Spartak férfi röplabdázói az
I. liga 5. fordulójában is. Az egykori,
ötszörös országos bajnok Puhó ott-
honában szerepeltek, ahol egy győ-
zelem és egy vereség volt a mérle-
gük.

Púchov – VK Spartak 1:3 
(-23, -17, 23, -21)

Púchov – VK Spartak 3:1 
(16, -16, 20, 16)

KOSÁRLABDA: A férfiak II. ligájá-
ban újabb győzelmet aratott a High-
landers, most a lévai csapat érezte
meg a komáromiak erejét.

Highlanders – Basketbal Léva
84:69 (23:23, 21:14, 18:10, 22:22).
Hazai pontszerzők: Uňatinský 23,
Farkas 15, Kasznár 13, Riečičiar 8,
Bordács 7, Béber 5, Szarvas és Toma
4-4, Sukola 3, Jančo 2.

A Spartacus különítménye Somorján 

TERÜLETI bAJNOKSÁG - ŐSZ
1. Ekel 15 13 2 0 61:9 41
2. Perbete 15 8 5 2 33:17 29
3. Gúta “B“ 15 9 2 4 41:27 29
4. Dulovce 15 8 1 6 34:30 25
5. Šrobárová 15 8 1 6 29:28 25
6. Búcs 15 7 2 6 23:22 23
7. Keszegfalva 15 6 3 6 30:25 21
8. Bátorkeszi 15 6 3 6 24:22 21
9. Madar 15 6 1 8 23:34 19

10. Dunamocs 15 5 3 7 37:44 18
11. Izsa 15 4 5 6 21:26 17
12. FK Activ 15 5 2 8 30:41 17
13. Lakszakállas 15 5 1 9 26:37 16
14. Hetény 15 4 2 9 21:24 14
15. Pat 15 4 2 9 21:44 14
16. Tany 15 4 1 10 25:49 13

Az ekeli zöld-fehérek magabiztosan lettek őszi bajnokok
Kár, hogy lehullott a függöny a Területi Bajnokságban is. Kár, mert

ez az utolsó őszi forduló szinte csak a remek fociról, barátságos
hangulatról, a vendégcsapatok játékának elismeréséről, mi több, szép
játékvezetői teljesítményekről szólt. Az őszi bajnok, az Ekel FC gólpa-
rádéval fejezte be az idényt, gondoljuk, senki nem kételkedik őszi
győzelmének jogosságában. Sőt, sokan már most bajnokcsapatot lát-
nak a csallóköziekben, persze, ehhez még tizenöt nehéz csatát kell
megvívniuk csakúgy, mint az ősz folyamán.  

A laki Inczédi hármasfogat: Tamás,
Szilveszter és Tibor

Az őszi gólkirály Csonka Nicolas
győzelmet várt csapatától. Meglett!

A maroknyi laki szurkoló, csapata veresége ellenére büszke lehetett csapa-
tára (FK Activ - Lakszakállas 2:1)
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