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Hétfőn sztrájk
határozatlan ideig

Részletek a 2. oldalon

Kétnyelvű
az autóbuszpályaudvar

Részletek a 3. oldalon

Beiktatták tisztségébe
Bátorkeszi új polgármesterét

Részletek az 5. oldalon

Komárom

Két-három évtizeddel ezelőtt még ritkaság-
számba ment tájainkon, ha valahol kigyulladtak

az adventi gyertyák. Pedig német földön már az
1880-as évek közepe óta ismert dolog az adventi ko-
szorú. Johann Heinrich Wichern több árvaházat ho-
zott létre hazájában, és az árvaházakban szokássá
tette, hogy az adventi időszakban a napi istentisz-
teleten mindig eggyel több gyertyát gyújtottak meg
a hatalmas, fából készült csilláron. Így, az egyre
erősödő világossággal várták decemberben a ka-
rácsony eljövetelét. Idővel a huszonnégy gyertyát
felváltotta a heteket jelképező négy gyertya, amiket
csillár helyett fenyőágakból font koszorúra tettek.

Vasárnap meggyújtjuk
az első adventi gyertyát

Folytatás az 5. oldalon

Vasárnap meggyújtjuk
az első adventi gyertyát

Ötvenezret zsákmányolt a tolvaj

Ékszerlopás és tej-
automata feltörés

Az elmúlt héten több betörés is történt váro-
sunkban. A Kossuth téren lévő ékszerüzletbe

kedden fényes nappal, az edédszünet alatt törtek
be. A tolvaj csak az aranyékszereket vitte magával,
ezzel 50 ezer eurós kárt okozott a bolt tulajdono-
sának. Majd csütörtökön a Rákóczi utcán lévő tej-
automatát törték fel negyedszer, ami szintén egy
forgalmas helyen található. Innét a tolvaj 180 eurót
tulajdonított el, azonban az okozott kár sokkal na-
gyobb, mivel az automata elektromos szerkezete is
meghibásodott. Folytatás a 3. oldalon

Komárom város főellenőre, Csintalan Miklós újabb
ellenőrzéseket végzett el. A legutóbb a COM-Var-

gas Kft.-ben vizsgálódott, melyről már előző lapszá-
munkban beszámoltunk és a COM-therm vállalatnál is
ellenőrzéseket végzett, amely a hőszolgáltatást bizto-
sítja városunkban. Az utóbbi vállalatnál a főellenőr rá-
világított arra, hogy a vállalat nem fizet bérleti díjat
azon telkek használatáért, amelyek Komárom város tu-
lajdonában vannak, tehát ez jogalap nélküli meggaz-
dagodás. A jelentésben leírta, hogy a 6315 m2-es te-
rületért 2003 szeptemberétől kellett volna bért fizetni.
A mai napig 414 ezer euró az az összeg, amit a COM-
therm nem fizetett ki a városnak.

Részletek
a 3. oldalon



Legyen Ön is
munkahelyteremtő!

A mai világban már felemás
érzései vannak az emberek-
nek a karácsonyi készülődés-
sel kapcsolatosan, mivel ez
már nem igazán az advent
hangulatában telik. Már szinte
késő ősszel megjelenik a ka-
rácsonyi dekoráció az első bol-
tokban, november végén már
a fények is villognak, és a ki-
hagyhatatlan ajánlatok tucat-
jai zúdulnak az emberekre.
Postaládát szinte naponta le-

het üríteni, mivel az akciós termékeket hirdető újságok kö-
tegei tömik tele a fiókokat.

A legtöbben viszont már igencsak megfáradtan pillanta-
nak bele ezekbe az ajánlatokba. Sajnos a gazdasági hely-
zet régiónkban még a szomszédos járásokéhoz képest is
nem kis arányban rosszabb. A munkanélküliség árnyéká-
ban pedig igencsak nehéz önfeledten várni a karácsonyt.
Az egyre szaporodó nyilvános adóslisták azt mutatják,
hogy még a munkával rendelkezők körében is minden
centnek megvan a helye, és a számlák halmozódnak.

Persze sokan mondják azt, hogy a karácsonynak nem er-
ről kell szólni, mivel más az üzenete, ami teljes mértékben
igaz. Ennek ellenére szinte minden családban szeretnék
valamivel meglepni családtagjaikat. A közvélemény-kuta-
tások azt igazolják, hogy a gazdasági helyzet ellenére a
legtöbb családban a karácsony kivételes helyet foglal el a
kiadások szempontjából. Nem kevés pénzt költenek el
ilyenkor, és a családok nem kis százaléka még kölcsönre
is kész vásárolni.

Hogy milyen ajándékokat választunk, az eltérő. Az én ta-
pasztalatom alapján az elmúlt években nem a legdrágább
ajándékok aratták a legnagyobb sikert, és sok családban
már szakítottak azzal, hogy valamilyen licitálásba kezdje-
nek. Egy személyes jellegű, saját készítésű tárgy gyakran
sokkal több mosolyt csal az arcokra.

Amire viszont hangsúlyosan érdemes odafigyelnünk a
karácsonyi vásárlás felpörgése előtt, az a karácsonyi köl-
tekezés gazdasági súlya. A felmérések alapján egy család
átlagosan 250 eurót költ el ilyenkor, ami összességében
egy óriási tétel. Tudatosítanunk kell, hogy ez az összeg egy
nagyon komoly gazdaságélénkítő erő, amit nem szabad
szétszórnunk. Kis odafigyeléssel, mi lehetünk a munkahe-
lyek megmaradásának, esetleg kialakításának az alapja.

Manapság nem kell bizonygatni senkinek, hogy minden
szinten gazdasági kihívásokkal néznek szembe. Így vannak
ezzel a helyi kis- és középvállalkozók is, akik ráadásul
nem költözködnek Távol-Keletre, ha itt már nem megy a
biznisz. A helyi vállalkozó hosszú távra tervez, és itt akar
élni és megélni. Bővíteni és munkát adni, mivel azzal ő is
jól jár, meg több család is nyerhet ezzel.

De odafigyelünk arra, hogy hol költjük el a pénzünket? Ha
karácsonykor úgyis vásárolunk, lehet, egy apró, de fontos
szeletet vállalhatunk a gazdaságélénkítésben. Ha töme-
gesen inkább a helyi boltosokat részesítjük előnyben, ak-
kor az azon képződő haszon is itt marad a régiónkban.

Persze, sokszor a helyieknek nem könnyű versenyezni a
dömpingáruval és az intenzív reklámmal felfegyverzett mul-
tikkal. És azt is felesleges volna állítani, hogy a multinál vá-
sárolni időnként nem hasznos és kényelmes. Ugyanakkor,
számtalan terméket megtalálunk máshol is, és a minőség-
ben is sokszor jelentenek nagyobb garanciát a helyiek.

Támogassuk a helyi vállalkozásokat, ha már ilyen lehe-
tőség van a kezünkben. Ha tudatosan költekezünk, akkor
a megvásárolt ajándékaink nemcsak a mi családunknak, de
másokéinak is közvetve kellemes perceket szerezhetnek.
Az egymásra való fokozott odafigyelés luxusát legalább
karácsonykor megengedhetjük.

Keszegh Béla, városi képviselő
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Vélemény

Kétnyelvű
az autóbuszpályaudvar

Múlt héten kihelyezték azt a 25 irányjelző táblát a komá-
romi autóbuszpályaudvaron, amelyek már két nyelven hir-
detik a buszok célállomásait. Azonban itt még nincs megál-
lás. Justyák Alfréd, az Érsekújvári Autóbusz-közlekedési
Vállalat komáromi részlegének vezetője lapunknak el-
mondta, hogy a menetrendek is már kétnyelvűsítve lesznek,
azonban ezeket december 9-én fogják lecserélni, mivel a
menetrendekben is változások lesznek.

Tehát mielőtt útnak indulnak, érdemes tájékozódni, mivel
nemcsak az autóbuszoknál, hanem a vonatoknál is új me-
netrend lép érvénybe december 9-től. ssy

Vásári szarkák
Bár a hagyományos komáromi Andrásnapi vásár min-

den különösebb zavaró körülmények nélkül lezajlott,
ekkora tömegben mégis, szinte elképzelhetetlen, hogy
ne forduljon elő egy-egy lopás. Rozsnyó Lajost, a Ko-
máromi Városi Rendőrség parancsnokát kérdeztük meg
a vásári rend kapcsán.

„Három tolvajt sikerült lefülelniük munkatársaimnak, akik ki-
zárólag ruhaneműket tulajdonítottak el 80, 40 és 15 € érték-
ben. Két esetben az árusok jelentették be a lopásokat jár-
őreinknek, akik néhány percen belül elfogták a tetteseket.
Egy esetben a térfigyelő kamera segítségével lettünk figyel-
mesek a vásári szarka tevékenységére, természetesen azon-
nal beavatkoztunk, így egyik árusnak sem keletkezett anyagi
kára. Valamennyi elkövető komáromi illetőségű, ellenük el-
járást indítottunk, egyelőre kihágás címén. Most azt vizs-
gáljuk, vajon az előző két évben nem követtek-e el hasonló
cselekményt, amennyiben igen, úgy a kihágást vagyon elleni
vétség kategóriába kell átsorolnunk. Érdekes volt az egyik el-
követő eszmefuttatása, aki sajnálkozva mondta el, hogy sze-
rinte Komáromban már lopni sem érdemes, hiszen mindenütt
rendőrök és térfigyelő kamerák vannak” – mondta el moso-
lyogva a városi rendőrség parancsnoka. -bör-
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A szakszervezetisek becslése szerint a sztrájkba az
alapiskolai alkalmazottak 80 százaléka, a középiskolai
alkalmazottak 65-75 százaléka fog bekapcsolódni. Ko-
márom városában az iskolák többsége bekapcsolódik
a sztrájkba. Információink szerint a sztrájk három napig
is eltarthat, vagy akár egész héten zárva lehetnek
egyes iskolák.

Múlt szerdán utasították el az iskolai szakszerveze-
tek a kormány memorandumban közzétett ajánlatát,
amely ismételten csupán 5 százalékos béremelésről
szól. A memorandum az iskolahálózat optimalizálá-
sára is javaslatokat fogalmazott meg, valamint a taná-
rok hivatalos személlyé való besorolását. Az Oktatási
és tudományos alkalmazottak szakszervezete azon-
ban lesöpörte a javaslatot az asztalról, és ragaszkodik
a 10 százalékos béremeléshez. (b)

Folytatás az 1. oldalról
Információink szerint az ékszerüzletben

dolgozó hölgy az ebédről visszatérve fe-
dezte fel, hogy a pultból és a trezorból hi-
ányzik az összes aranyékszer és óra. A
tolvaj az ezüst ékszerekhez nem nyúlt. Az
eset érdekessége, hogy a bejárati ajtón és
az ablakon külsérelmi nyomokat nem le-
hetett felfedezni, így a rendőrség azt is
vizsgálja, hogyan jutott be a betörő. 

Božena Bruchterová, a Nyitrai Kerületi
Rendőrkapitányság szóvivője lapunknak
elmondta, a tettest 3-tól 10 évig terjedő
börtönbüntetésre ítélhetik, mivel itt nagy
értékű lopásról van szó. ssy

Ötvenezret zsákmányolt a tolvaj
Ékszerlopás és tejautomata feltörés

Hétfőn sztrájk határozatlan ideig

Szerettünk volna neves, közkedvelt mű-
vészek által minél nagyobb tömeget

megmozgatni. Felhívni az emberek figyel-
mét arra, hogy ne legyenek közömbösek
egy beteg kisgyermek és a kórházunk
iránt. Össze akartuk kapcsolni a két vá-
rosrészt két nemes ügy érdekében. Ezért
aztán nagy vehemenciával, óriási energi-
ával kezdtünk bele a szervezésbe, meg jó
nagy adag naivitással és idealizmussal.

Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy a vá-
ros földrajzilag egy, de az emberek mégis az
ellenséget látják a szomszédjaikban. Így aztán
a jótékonyság nemhogy összehozta, hanem
megosztotta a komáromi polgárokat, akik kü-
lönböző kérdéseket tettek fel maguknak (tisz-
telet a kb. 600 kivételnek!) és az arra adott vá-
laszokkal nyugtatták lelkiismeretüket, miért is
nem akarnak eljönni az eseményre.

A dél-komáromiakban a következők merül-
tek föl: „Miért támogassuk az észak-komá-
romi kórházat, amikor mi sohasem kerülünk
oda be? Petikének pedig mindenki tud köz-
vetlenül adományt adni, nem?” A válaszom
egyszer igen, egyszer nem. Igen azért, mert
valószínűleg Önök sohasem kerülnek be a
kórházba, csak a beteg komáromiak. Illetve
nem, a dél-komáromi polgárok közvetlenül
sem adakoznak Petikének.

Az észak-komáromiak ugyanekkor azt kér-
dezték maguktól: „Miért támogassuk a kórhá-
zat, ha az magánkézben van és a vezetés
nem tekinti szívügyének a betegek érdekeit és
a szolgáltatások minőségét? Miért adjunk
pénzt egy beteg kisfiúnak, aki nem is a mi or-
szágunkban él?” Én erre csak azt tudom fe-
lelni, hogy ne a komáromi kórházat támogas-
sák, hanem azokat a rokonaikat, ismerőseiket,
komáromiakat (netán saját magukat), akik be-
kerülnek oda, hiszen ez bármelyikünkkel meg-
történhet. Másrészt a betegség, az együttér-
zés és a segítőkészség nem ismer határokat.
A határok csak az emberi fejekben léteznek. 

Minden tiszteletem azoké, akik eljöttek a
koncertre és legfőképpen azoké, akik a jóté-
konyság miatt jöttek. Mert „kulturálisan” szem-
látomást jobban vonzotta a komáromiakat és
a környékbelieket a borozás, egy meztelen-
kedő lemezlovas hölgy tuc-tuc zenéje és egy
részeges rockzenész kifakult legendája egy
közeli faluban. 

Ezenkívül néhány tény a jótékonysági kon-
cert hátterének szervezéséről:

Bizony a fellépők - sokak elképzelésével el-
lentétben - nem jöttek ingyen. Kivételt csupán
Vadkerti Imre képez, aki még az útiköltséget
sem igényelte. Fehér Nóra, Derzsi György ért-
hetően csak az útiköltséget kérte, hiszen
messzebbről jöttek. Máté Szabolcs, alias Sub
Bass Monster a gázsijából 45 százalékot visz-
szaadott a nemes célra. Zséda és az Irigy
Hónaljmirigy elkérte a teljes összeget (ami eu-
róban 4-jegyű szám volt), s egy fityinget sem
szántak Petikének. Bár a médiáknak teljesen
máshogy nyilatkoztak. További fájó pontnak ta-
lálom, hogy a komáromi városvezetés 2-3 em-
ber (Keszegh Béla, Varga Tamás és egy dél-
komáromi képviselő) kivételével nem állt az
ügy mellé. Persze erkölcsileg mindenki támo-
gatta. Még az észak-komáromi Sportcsarno-
kot sem kaptuk ingyen vagy rezsiköltségen
(ez is 4-jegyű összeg volt euróban). A színpad-,
fény- és hangosítás-technikáért szintén borsos
árat kellett fizetnünk (bár a hangosítás ko-
rántsem volt megfelelő…). Sajnos voltak olyan
magukat média-támogatóknak nevező médi-
umok, melyek pénzt kértek a reklámért. Ezen-
kívül akadtak olyanok is, akik próbáltak ne-
künk keresztbe tenni.

Az egyéb költségeket már nem sorolom. A
lényeg, hogy magánemberként vállaltam fel a
koncert szervezését, és a támogatóktól kapott
összegekről számlát adtam, tehát ebből
adózni is fogok.

Sajnos nem tudtunk annyi jegyet eladni és
annyi támogatót összeszedni, hogy a kiadá-
sokat fedezzük.

Jóakaróink mondhatják, hogy nesze nek-
tek, belebuktatok. Igen, elismerem, anyagilag
nem jöttünk ki jól belőle, erkölcsileg viszont
annál inkább! S ha valaki azt kérdezi, csinál-
nátok-e még valami hasonló rendezvényt, ak-
kor azt felelném: IGEN! 

Nemrég rendeztük le utolsó fizetnivalón-
kat, majd elmentünk Havasiékhoz. A gyer-
mek hál’Istennek jobban van. Odajött hoz-
zánk és hosszasan ölelt bennünket. Ekkor
minden keserűségünket, amit a szervezéskor
és a koncerten átéltünk, feledtük…

Köszönjük az összes támogatónak, segítő-
nek, szervezőnek, akik kiálltak e nemes ügy
mellett!

Less Károly és Oláh Sándor

Volt egy koncert az észak-komáromi
Sportcsarnokban október 6-án.

Olvasói levél

Aszakszervezetek nagyban készülődnek a november 26-i (hétfő) sztrájkra, webol-
dalukon már nyilvánosságra hozták módszertani ajánlásaikat a sztrájk levezény-

lésére, miután a minisztérium továbbra is csak 5 %-os béremelésre hajlandó.

KKoommáárroomm

Folytatás az 1. oldalról
A képviselők a testületi ülésen hosszan

tárgyalták ezt a pontot. Az ülésen Novák Ta-
más elmondta, hogy a törvényből adódóan
az elévülés miatt csak három évre vissza-
menőleg lehet bérleti díjat kérni (ami 182
ezer euró pluszt jelentene a város kasszá-
jába). Továbbá feltette a kérdést, ki is a fele-
lős az előállt helyzetért, mivel a vállalat pri-
vatizációjakor kellett volna ezt pontosan
megoldani. Elmondása szerint ez nem újke-
letű probléma, és a felelősöket is meg kel-
lene nevezni. Továbbá bírálta a főellenőr ál-
tal elkészített anyagot, mivel az alpolgár-
mester szerint az anyag alapos, de nem ob-
jektív. Ezután több képviselő is felszólalt, és
a felelősök nevére volt kíváncsi. 

A beterjesztett anyagban szó esett egy 10
millió koronás (331 939 euró) ún. benefitről,
azaz egyéb juttatásról is, mellyel szintén a
COM-therm vállalat tartozik a városnak. A
polgármester, Anton Marek erre annyit mon-
dott, hogy ez is a vizsgálat tárgyát képezi,
hogy mi lesz ezzel az összeggel. Majd tájé-
koztatta a városatyákat, hogy a COM-therm
vezetőségével már tárgyalásokat folytatnak,
és jogászokkal vizsgáltatják felül az ügyet.

Hetilapunk megkereste a COM-therm
vállalat igazgatóját, Csonka Lajost is, aki-
nek a következő kérdéseket tettük fel:

- Az Önök cége valóban ingyenesen hasz-
nálta/ja a város telkeit?

- Önök jogszerűnek tartják, hogy a város 3
évre visszamenőleg kéri a bérleti díjat?

- Folytatnak tárgyalásokat a polgármester
úrral, hogy rendeződjön ez a konfliktus, eset-
leg készítettek szerződés-tervezetet a jövőre
nézve a bérleti díjjal kapcsolatosan?

- A sajtótajékoztatón elhangzott, hogy a
COM-therm, ezzel, hogy nem fizetett bérleti
díjat, a városnak 414 ezer euró kárt okozott.
Önnek mi az álláspontja?

- A tisztánlátás kedvéért elmagyarazná ol-
vasóinknak, hogy az a 10 millió koronás be-
nefit miért is járt volna a városnak és miért
nem kapta meg?

A vállalat igazgatója az alábbi nyilatkoza-
tot juttatta el szerkesztőségünkbe:

Szöveg: Szénássy Tímea, fotó: net
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Kulturális mozaik

Felhívás

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
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tteelleeffoonnsszzáámmoonn  kkéérrjjüükk::  003355  779900  8855  0000..  AAzz  ééttllaappoott  mmeeggttaalláálljjaa  aa  wwwwww..wweellllnneessssppaattiinnccee..sskk  oollddaalloonn..
AAzz  aajjáánnllaatt  22001122..  nnoovveemmbbeerr  3300--iigg  éérrvvéénnyyeess..

Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának kül-
sőjükön, vagy szeretnék visz-
szakapni 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

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

Karácsonyi ajándék Komárom
és a  régió polgárainak

Mindannyiukat szeretettel várjuk a Szinnyei József Könyvtár köz-
ponti épületében (Eötvös u. 35) és kihelyezett részlegén (Nádor u. 8),
ahol a 2012. naptári év végéig 50%-os beiratkozási kedvezményben ré-
szesülhetnek. Ennek szellemében a diákok 1 €-t, a felnőtt olvasók 2 €-
t, a 65 év feletti nyugdíjasok pedig 1 €-t fizetnek. 

A beiratkozási díj megfizetése a következő szolgáltatások igénybe-
vételére jogosítja fel a majdani könyvtártagokat 2013-ban: könyvek és
folyóiratok kölcsönzése a könyvtár saját állományából, más könyvtárak
anyagainak beszerzése, közvetítése az olvasó felé, ingyenes internet-
használat, reprodukciós szolgáltatások, konzultáció, anyaggyűjtés.

A kedvezményes beiratkozásra 2012. november 26-tól 2012. de-
cember 22-ig nyílik lehetőség.

Gyermekrajzok a Csemadokban
E héten még megtekinthetőek a Komáromi Művé-
szeti Alapiskola képzőművész szaka növendékei-
nek alkotásai a Csemadok Galéria falain. A meg-
nyitón Stubendek László, a galéria nevében fon-
tosnak nevezte, hogy az iskola a tárlat által kivonul
a civil életbe. Vágó Gyöngyi igazgatóhelyettes
megköszönte a gyermekek munkáját. Szilva József
festőművész, az intézmény képzőművészeti sza-
kának vezetője pedig felsorolta, hogy a növendé-
kek rajzokat, festményeket, kollázsokat és montá-
zsokat egyaránt készítettek. 

Vasmacska Filmklub nyílik
Filmklubot indít a Komáromi Jókai Színház a Vasmacska Stúdiószínpad terében.

December 3-án, hétfőn Szabó István filmje, a Mephisto; december 17-én pedig az
Aranypolgár című film tekinthető meg, mindkét este 17.30 órai kezdettel. 

Benkő Géza filmen, színpadon
December 4-én, kedden 20 óra 55 perckor a Szlovák Te-

levízió 1-es csatornáján látható majd Karol Vosátko ren-
dező Nočný trezor (Éjszakai páncélszekrény) című filmje,
melyben fontos szerepet játszik Benkő Géza színész, a
TV2 csatorna Jóban Rosszban című napi sorozatának
szereplője. „A nagyváros kegyetlen valósága mögött ál-
modja álmait két hajléktalan, egy szerelem nélküli házas-
pár és néhány fiatal, akik talajt keresnek a lábuk alá” – áll
a 85 perces film ismertetőjében. „Tavaly forgattuk. Egy
parkolókártya-árust alakítok, aki elég furcsa figura. Nemrég
megint Vosátkoval dolgoztam. 10 novellából áll az új filmje.
Nekem egy valamikori profi síelő jutott, aki mára lecsúszott
alkoholista egy aluljáróban. A novella címe Superžena,

vagyis Bombanő” – avatott be Benkő Géza, aki az e hét végén bemutatásra ke-
rülő Príma környék című tragikomédiában, a Férj szerepére visszatér a Komáromi
Jókai Színház színpadára.

Összeállította: Bárány János, Fotó: a szerző és Heiser Hajni

Perbetén adott randevút egymásnak a TAT népes tábora. Itt
rendezték meg a tehetségkutató verseny őszi szériájának az

ötödik fordulóját. A szervezés, a közönség és az előadók részéről
minden adott volt a felhőtlen szórakozásra. Zsúfolásig megtelt a
perbetei kultúrház a szombati eseményre.

A hazai mazsorettek és az idősebb generáció tánca adta meg a kez-
dőhangot. Ezt követően Kósa József, Perbete polgármestere üdvö-
zölte a fordulóban részt vevő községek polgármestereit, majd néhány
szóval méltatta a TAT lényegét. Ezután Dikácz Erzsébet arról beszélt,
hogy jelenleg is több csoport működik a faluban, akik szép eredmé-
nyeket érnek el. A bevezető szavak után indult a „viadal”.

A bemondók kategóriában a kolozsnémai Czita Nikolas ismét bizo-
nyította, hogy a legjobbak között a helye. A pati Hornyák Erika egy új
szerepkörben mutatkozott be. Az előadás alatt anyókává változott,
amit nagyszerűen oldott meg. 

Az énekversenyben szereplő előadók teljesítményükkel egymást
múlták felül. Vörös Sandra egyre erősebben nyilvánul meg. A kolozs-
némai Beke Dóra egyik újabb arcát villantotta meg. A pati Hegedűs
Fanny egyre magabiztosabb teljesítményt nyújt. Az Ifjúságfalva színe-
iben induló, de Nagyszigeten élő tinilány Korber Darina sikeres dalvá-
lasztása és vidám előadásmódja a közönséget is feltüzelte. 

A tánccsoportok parádéja pedig hab volt a tortán. A hazai Margaret
ötletes, fantáziadús koreográfiája a közönséget ovációra késztette,
csakúgy mint az ipolyszakállosi Szignál, akik most egy ízig-vérig tiszta
néptánccal szerepeltek. A madari Tini Girls pedig újra prezentálta,
hogy is kell elképzelni a TAT berkeiben a modern tánc lényegét. 

Még egy forduló van hátra az őszi szériából, de már most látható újra
vannak tehetségek. Az utolsó állomás Ipolyszakállos lesz.

-pint, fotó: Kiss Gergely

Hosszú percekig zúgott a vastaps

A perbetei forduló hazai  tánccsoportja

MARGARET
A mazsorettcsoport 2002-ben alakult. Ma már öt korosztállyal

dolgozik – Minikadett, Kadett, Junior, Ifjúsági és Senior cso-
porttal. 2009-ben a mazsorettcsapat férfi – fiú tagokkal bővült,
így mára már társastáncok is szerepelnek repertoárjukban.
Részt vesznek különböző fesztiválokon. A lányok idén is indul-
tak a Szlovák Kvalifikációs Versenyen, melyen első helyezést ér-
tek el. Ez lehetővé tette számukra, hogy eljussanak a Magyar
Látványtánc Szövetség által rendezett Európa-bajnokságra, ahol
a dobogó harmadik helyezettjeként végeztek. A csoport művé-
szeti vezetői: Ádámka Erika és Haris Mónika.

Beiktatták tisztségébe 
Bátorkeszi új polgármesterét
Aképviselő-testület 23., ünnepélyes ülésére ezúttal a kultúrház nagy-

termében került sor, amelyen Tóth Anikó megbízott polgármester
köszöntötte a megjelenteket, köztük Berényi Józsefet az MKP elnökét,
Sebestyén Vincét, Bakonyszentlászló testvértelepülés polgármesterét,
Andruskó Imrét, a Selye János Gimnázium igazgatóját, Stubendek
Lászlót, a Hídverő Társulás községeinek polgármestereit és a szép
számú érdeklődőt.

Elsőként Cséplő Gá-
bornénak az október
27-én megtartott idő-
közi polgármesteri vá-
lasztás választási bi-
zottságának elnökének
beszámolóját hallgatták
meg. Bátorkeszin a
2825 jogosult választó
közül 1915-en (67,79%)
járultak az urnákhoz,
ebből 19 szavazat volt
érvénytelen. A három
választási körzetben
így szavaztak a válasz-
tók: 1. körzet Labancz
Roland 324, Mácsodi
Gertrúd 75, Sipos Jó-
zsef 203. 2. körzet La-
bancz Roland 359, Má-
csodi Gertrúd 60, Sipos
József 247. 3. körzet
Labancz Roland 379,
Mácsodi Gertrúd 56,

Sipos József 193. Ösz-
szesítve: Labancz Ro-
land 1062, Mácsodi
Gertrúd 191, Sipos Jó-
zsef 643.

Ezek után letette hi-
vatali esküjét Bátorke-
szi új polgármestere, a
37 éves Labancz Ro-
land. Az új polgármes-
ter ünnepi beszédében
köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik bíz-
nak önkormányzati jogi
ismereteiben, idegeny-
nyelv-tudásában, em-
berséges, türelmes
hozzáállásában, fiata-
los lendületében, kö-
zösségépítő törekvésé-
ben és mindezt kiak-
názva a modern világ
nyújtotta lehetőségek
felhasználásával. Na-

gyon fontosnak tartja a
község és a lakosság
viszonyának javítását. 

November 19-i idő-
ponttal lemondott kép-
viselői mandátumáról
Labancz Roland, hely-
ére a 2010-es választás
soron következő képvi-
selője, Bábindeli István
került. Az ünnepi ülés
további részében a kép-
viselők megválasztották
a sport- és közbizton-
sági bizottság új elnö-
két Dolník Tibort, a kör-
nyezetvédelmi bizott-
ság tagjává Bábindeli
Istvánt, a Rét utcai
óvoda Szülői Munkakö-
zössége tagjává pedig
Tóth Anikót. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Folytatás az 1. oldalról
Mit jelent az adventi koszorú,

és mire emlékeztetnek a sorban
meggyújtott gyertyák? Vegyük
hát sorra! A koszorú körének
nincs eleje sem vége, tehát vég-
telen. Ez Isten végtelenségére,
örökkévalóságára mutat rá.
Arra, hogy Isten mindig volt és
mindig lesz, és uralma és sze-
retete örökké tart. Erre az állan-
dóságra emlékeztet az örökzöld
is, amiből a koszorút kötik.

Ha már kész a koszorú, és fel
is díszítettük, akkor hétről hétre,
advent vasárnapjain meg lehet
gyújtani a gyertyákat. Ezek a
gyertyák is beszélnek, de mit is
mondanak? Az első gyertya
meggyújtásakor végiggondol-
hatjuk azokat a próféciákat,
amik a Messiás eljövetelét előre
meghirdették. Isten annyira sze-

ret minket, hogy már jóval a
születésünk előtt gondja volt
ránk. A második gyertya arra
emlékeztet minket, ahogy az an-
gyal hírül adta Máriának, majd
Józsefnek is az örömhírt, hogy
ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jé-
zust. A harmadik héten, amikor
felgyulladnak immár három
gyertya lángjai, arra a világos-
ságra gondolhatunk, ami a pász-
torokat is megvilágította. Amikor
pedig a negyedik gyertya lángja
is felragyog, eszünkbe juthat a
napkeleti bölcseket vezető bet-
lehemi csillag ragyogása.

Ha tehát már mindegyik gyer-
tya ég, ez azt jelenti, hogy elér-
kezett a karácsony: boldogan
ünnepelhetjük Jézus Krisztus
születését, a nekünk adott vég-
telen Szeretetet.

(miriák)

Vasárnap meggyújtjuk
az első adventi gyertyát
Vasárnap meggyújtjuk
az első adventi gyertyát
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Kapja házhoz a 

0905 213 967

´ -t
Fizesse elő a DELTÁT egy évre

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

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

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

Cím: Ferencesek utcája 22, 945 01, Komárom

Az idei Andrásnapi vá-
sárban először ren-

deztek kolbászfesztivált
Komáromban. A szerve-
zők, amikor kiötlötték az
első évfolyam megrende-
zését, talán nem is gon-
dolták, hogy ekkora sikere
lesz ennek a rendezvény-
nek. Már maga a helyszín
megválasztása is remekül
sikerült, hiszen a bővebb
nyilvánosság is birtokba
vehette azt a területet,
ahol húsz évvel ezelőtt
még orosz harckocsik so-
rakoztak. A városi rendőr-
ség és a Selye János
Egyetem közti területet ki-
takarították, a beállókban
pedig szépen sorakoztak
a kolbászkészítő standok.

Tíz csapat vette fel a ver-
senyt, a szervezők vala-
mennyi résztvevőnek telje-
sen egyforma feltételeket
biztosítottak. Minden csapat
tíz kilogramm egyforma mi-
nőségű húst kapott, a fűsze-
reket természetesen maguk
biztosították. Már a rendez-
vény megnyitóját megelő-
zően, amelyet Anton Marek
polgármester hajtott végre,
remek hangulat uralkodott
az egyes standokon. Ma-
gukkal hozott kóstolókkal és
„szíverősítővel” kínálták a
bámészkodók egyre nö-
vekvő csoportját. Amikor
kezdetét vette a verseny, a
nagymegyeri „Kati csapat”
standján még a nóta is fel-
csendült. Minden kétséget
kizáróan, ők voltak a ren-
dezvény legvidámabb csa-
pata. 

A hattagú zsűri, amelynek
MVDr. Miholics István, a Re-
gionális Állategészségügyi
és Élelmiszeripari Felügye-
let igazgatója elnökölt, ne-
héz feladat elé volt állítva.
Pontosan felállított kritériu-

mok szerint, sok mindent
kellett megítélniük. Öltözék,
tisztaság, gyártási folyamat,
a csapat hangulata, a stand
dekorációja, és nem utolsó-
sorban, az elkészült kolbá-
szok megízlelése. Közben a
standok előtt igazi falusi
disznóvágást csodálhattak
meg főleg azok a gyerkőcök,
akik még ilyet nem láttak. 

Az izgalmak a Selye Já-
nos Egyetem éttermében
hágtak a csúcsra, ahol a
zsűri a végtermékek megíz-
lelésével volt elfoglalva. A
verseny tisztaságát azzal óv-
ták meg, hogy a csapatok
számától eltérően, külön
számokkal látták el az egyes
készítményeket. Így senki
nem tudhatta, mely termék,
mely csapat készítménye.
Egy órán át tartott az értéke-
lés, míg végre megszületett
a végeredmény. Annak kihir-

detésére már aztán a vásár
fő pódiumán került sor, ahol
előbb a város polgármestere
értékelte ki röviden a ver-
senyt, majd a zsűri elnökével
karöltve átadták a díjakat.
Első helyen a komáromi Da-
nubius Kft. csapata végzett,
megelőzve a nagymegyeri
„Kati csapatot” és az érsek -
újvári „Lisztes bandát”. A
legszebb dekorációért kiírt
különdíjat is az érsekújvári
csapat nyerte el. Az elismerő
oklevelek mellett tárgyi aján-
dékok is kiosztásra kerültek,
így senki nem távozott üres
kézzel. Semmi kétség tehát,
a jövő évi, második évfolyam
minden bizonnyal már több
csapat részvételével zajlik
majd, hiszen az idei résztve-
vők jó hírét viszik a sikeres
rendezvénynek.

-böröczky-
Fotó: Dobi Róbert 

Csodálatos ízek kavalkádjaOlvasói levél

2012. november 8-án
szülőfalujában a Bú-
csért Szülőföldünkért
Alap és Búcs község
önkormányzata jóvoltá-
ból köszöntöttük Gál
Sándor, József Attila-
díjas, Purlitzer-díjas,
Madách nívódíjas író-költőt, a Magyar Művészeti Akadémia
tagját, közelgő 75. születésnapja alkalmából.

Az ünnepeltet rövid, saját műveiből összeállított irodalmi
műsorral köszöntöttük, elsőként az óvodások mondták el
kedves verseiket. A kis műsor után Szigeti János polgár-
mester és Búcs község képviselő-testülete egy rendhagyó
ülés keretén belül a község díszpolgárává avatta Gál Sán-
dort, a felvidéki nemzeti közösség érdekében végzett mun-
kájáért, írói munkásságáért, valamint községünk jó hírnevé-
nek öregbítéséért és szülőfalujához való hű ragaszkodásá-
ért. Kétyi Anna

Gál Sándor köszöntése
Immár huszadik alkalommal

rendezik meg idén a Nagy-
megyeri Besnyei György Kul-
turális Napokat.

A jubiláló eseménysorozat no-
vember 2-án kezdődött a Hősök
terén, ahol az 1. és 2. világhá-
ború nagymegyeri katonai áldo-
zatainak emlékművénél tartottak
koszorúzási ünnepséget. Majd
november 8-án a „Látjátok fe-
leim…” című fotókiállítás megnyi-
tója következett. A Csemadok helyi szervezete, a református egyház
és a városi művelődési otthon által rendezett kulturális napok az 1675
és 1749 között élt Nagymegyeri Besnyei György esperesnek, lelki-
pásztornak és bibliafordítónak állít emléket. A sokrétű és színes
programok között szerepelt a Jókai Színház: Sári bíró című elő-
adása november 16-án. Majd másnap már a Jövő napja 2012 elne-
vezésű szórakoztató rendezvényt tekinthették meg a kultúrházban az
érdeklődők. A kulturális napok keretén belül rendezték a IV. Nagy-
megyeri Magyar Bált is november 24-én. A Mikulást december 2-án
várják kultúrműsorukkal a magyar óvoda és iskola tanulói a művelő-
dési otthonban. A református templom három eseménynek is hely-
színt ad: december 1-jén egy zenei hangversenynek, december 9-én
egy irodalmi összeállításnak, majd a december 16-án zajló záróe-
seménynek, a már hagyományos adventi koncertnek, aminek kez-
dete előtt a rendezvénysorozat névadójának a templomfalon elhe-
lyezett emléktábláját is megkoszorúzzák.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

„Látjátok feleim…”

A bibliafordító esperesre 
emlékeznek

Avárosi Csemadok-szervezet keretében működő, tavaly megalakult Nagy-
megyeri Fotóklub a fenti címmel rendezett tárlatot a helyi művelődési ott-

hon emeleti kiállítótermében. 

A korábban meghirdetett pályázatra
olyan fotográfiákat vártak a szervezők,
amelyeket a város, beleértve Izsapot is,
hat temetőjében és három templomá-
ban készítettek alkotóik. A megnyitón
Soóky Marián, a Csemadok városi szer-
vezete vezetőségi tagjának kalauzolá-
sában ismerhették meg röviden a fény-
képeken látható helyszíneket a jelenlé-
vők, amit Katona Eszter szavalata és
Paksi Szilvia éneke előzött meg. A fotó-
klub vezetője, Virágh Mária beszédében
elmondta, hogy a téma megválasztásá-
val az elődeink iránti tisztelet mélyebb
megélését, gyökereink fontosságát sze-
rették volna kihangsúlyozni. Annak elle-

nére, hogy a fotók elkészítése a meg-
adott helyekhez volt kötött, végül tizen-
ketten kapcsolódtak be a pályázatba, fő-
leg helyi és környékbeli képírók. Az el-
készített hatvanhat munkából az Érsek
József fotós által vezetett szakmai zsűri
végül harmincat választott ki a tárlat
anyagába. A díjazott fotográfusok között
ott volt Házi Zsolt, Ivancsik Péter, Fábik
István, továbbá Pszota Pál, aki a kiállítás
különdíját kapta.

A kiállítás, melyet Néveri Sándor pol-
gármester is megtisztelt jelenlétével,
egyébként a most zajló XX. Nagyme-
gyeri Besnyei György Kulturális Napok
egyik rendezvénye. kovács

Az egyedül élő idős emberek gyak-
ran válnak bűncselekmények ál-

dozatává. A bűnelkövetők ezekben az
esetekben éppen arra építik fel stra-
tégiájukat, hogy a kiszemelt áldoza-
ton kívül más már nem tartózkodik a
házban vagy a lakásban.

A módszereik közé tartozik többek kö-
zött a besurranó tolvajlás, a különböző
termékek házalás útján történő felkíná-
lása – ez esetben kifigyelik, az idős em-
ber honnan veszi elő a pénzét, hogy egy
megfelelő pillanatban ellophassák azt -,
esetleg különböző szolgáltató cégek
vagy szociális ügyekkel foglalkozó hiva-
talok embereinek adják ki magukat, el-
hitetve, hogy pénzt hoztak vissza, de a
nagy címletű bankójukat fel kellene vál-
tani, s ekkor már a fentebb leírtakhoz ha-
sonlóan járnak el. Általában nem egye-
dül jönnek, míg az egyikük szóval tartja
áldozatukat, addig a másik igyekszik

észrevétlenül ellopni a pénzt az előbbi
módon felfedezett helyről. Vagy közle-
kedési baleset áldozataiként tüntetik fel
magukat, azt állítva, hogy pórul járt tár-
suk elengedhetetlen kórházi műtétjéhez
kell sebtében a pénz, amit majd vissza-
adnak. Az emberek hiszékenységére
építenek, amivel már sok esetben értek
célt. Aztán gyorsan távoznak. Ezekről a
praktikákról is tudomást szerezhettek a
nagymegyeri nyugdíjasklubot látogató
idős emberek azon a felvilágosító jel-
leggel megtartott november 15-i előadá-
son, melyen a városi rendőrség pa-
rancsnoka, Herdics Zoltán próbálta
hasznos tanácsokkal ellátni az érdeklő-
dőket. A lényeg, hogy pénzt csak a pos-
tai kézbesítő hozhat házhoz, a becsön-
gető árusoktól meg óvatosságból ne ve-
gyenek semmit, a kapu- és bejárati ajtók
zárásával pedig a besurranó tolvajok
mozgásterét is le lehet szűkíteni – hang-
zott el. Kovács Zoltán

Ne hagyjuk becsapni magunkat!
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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

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

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

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

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

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

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
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XIII. Katona Mihály Napok
Abúcsi Katona Mihály

Alapiskola és a Búcsi
Református Egyház szer-
vezésében került sor a XIII.
Katona Mihály Napokra.

Katona Mihály Szatmárné-
metiben született 1764. októ-
ber 9-én és Búcson hunyt el
1822. május 9-én. Reformá-
tus lelkész, nemzetközi elis-
mertségű földrajztudós, a
kort foglalkoztató csillagá-
szati kérdések legjelentő-
sebb magyar szakértője volt.

A rendezvénysorozat ke-
retében megvalósult Pap Já-
nos előadása Humor a csa-
ládban címmel, Gyimóthy
Gábor előadása az anya-
nyelvünk védelméről és Sidó
Emese kiállítása. Az emlék-
nap alkalmából az Ipari
Szakközépiskola diákjai a
Megújuló energiaforrásokról
tartottak bemutatót a Galéri-
ában. Ezt követően a refor-
mátus templomban Szénási
Szilárd martosi lelkész em-
lékezett, majd a búcsi Szi-
várvány Óvodások is előad-
ták a Játsszunk lakodalmast
műsorukat és sor került a
Szól a kakas, szól címmel
Korpás Éva koncertjére. No-
vember 10-én, szombaton
rendezték a műveltségi ve-
télkedőt az alapiskolában,
ahol a meghívott vendég Gál
Sándor író volt. A hagyomá-
nyos műveltségi vetélkedőn
a környék alapiskolás diákjai
mérték össze tudásukat. Ez-
úttal a feltalálók és a talál-
mányok színes világába ka-
lauzolták el a versenyzőket a
feladatok. A korábbi gyakor-

lattól eltérően ezúttal Elek
József, a komáromi Selye
János Gimnázium történe-
lemtanára és Kemenczky
Krisztina, a Csallóközara-
nyosi Alapiskola matema-
tika-zene szakos pedagó-
gusa nemzetközi és magyar
tudománytörténeti kalando-
zásra hívta a műveltségi ve-
télkedőre bejelentkezett
nyolc alapiskola négy-négy
tagból álló csapatát.

A verseny nagyon szoros
küzdelmet hozott. Bizonyítja
ezt, hogy az élen azonos
pontszámmal a madari és a
búcsi csapat végzett. Mö-

göttük a perbeteiek mind-
össze egyetlen ponttal ma-
radtak le. A dobogó képze-
letbeli harmadik fokát a bá-
torkeszi Kováts József Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola
diákjai foglalták el. Vala-
mennyi résztvevő csapat
tagjai könyvjutalomban ré-
szesültek; továbbá elismerő
oklevelet vehettek át a ver-
seny szervezőitől.

Vasárnap ünnepi istentisz-
teletet tartottak a református
templomban, igét hirdetett
Dobai Sándor esperes.

(miriák)
Az iskola felvételei

A műveltségi vetélkedő győztesei: a madari és a búcsi csapat

A résztvevők megkoszorúzták a református templom falán
lévő Katona Mihály emléktáblát

Egy falu gazdag kulturális öröksége csak
akkor válik értékké, ha azt feltárjuk és

magunkévá tesszük. November a Csema-
dok szervezet naptárában a népművészet
hónapja, ezért ekkor rendezik meg a „Dalolj,
táncolj velünk“ című népdalestet, népmű-
vészeti esztrádműsort, ahol a résztvevők
megismerhetik a hagyományőrző csopor-
tok legújabb műsorait.

Fényáradatban lépett színpadra a műsorve-
zető, Simonics Tímea, aki tőle megszokott mi-
nőségben végigkísérte az esti műsort. A közel

300 néző előtt fellépett a  naszvadi Búzavirág
éneklőcsoport, a Sústya és a Viza citerazene-
kar, a Pettyem és a Kispettyem néptánccso-
port, továbbá népdalokat énekelt Bánházi Dóra
és népmesét mondott Kis Richárd.

Vendégszereplők is érkeztek a környékbeli
és távolabbi településekről. Nagykérről a Mó-
rinca néptánccsoport, énekkar és citerazenekar,
Gimesről a Gimesi hagyományőrzők, Alsószeli
községből a Varsás néptáncegyüttes, a keleti
régióbeli Buzitáról a Buzitai citerazenekar és
Ipolybalogról Lőrincz Aranka és a Bukréta nép-
dalkör. Az est sztárvendége Korpás Éva nép-
dalénekes volt, akit harmonikán kísért Mada-
rász András. (miriák), képarchívum

ACsemadok perbetei
alapszervezete harma-

dik alkalommal szervezte
meg a régmúltból újraé-
lesztett tehetségkutató ver-
senyét Ki mit tud? címmel.

A versenyt már hagyomá-
nyosan a Csemadok mellett
működő Árvalányhaj népdal-
kör nyitotta meg, majd Török
Sarolta, a szervezet elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
„A mai vetélkedőre szép
számban jelentkeztek olya-
nok, akik éreznek magukban
tehetséget valamilyen téren.
Külön öröm számunkra,
hogy a szereplők igen széles
korosztálybeli skálát képvi-
selnek. Láthatunk verses
vagy prózai előadást, zenei,
énekes és táncos produk-
ciót” - mondta a szervezet
elnöke. 

A versenyszámokat szak-
értő zsűri bírálta el, melynek
tagjai: Fischer Angéla, a ma-
dari Édes Gergely Alapiskola
pedagógusa, Szabó Csilla,
az őrsújfalusi ÉS színpad ve-
zetője, Malík Gabriella zon-
goratanárnő. A zsűri által fel-
állított sorrend alapján a tánc
kategória győztese a Napra-
forgó gyermek néptánccso-
port, a próza kategória győz-

tese Záležák Bálint és Vitai
Nikolas lett. Az ének kategó-
ria I. helyezettje Pinke Vi-
vien, míg közönségdíjban ré-
szesült a Tavirózsák társas-
tánc-csoport. Perbete Köz-
ség Önkormányzatának dí-
ját Csicsó Orsolya (ének), a
szervezők különdíját Pinke
Kitti (ének) vihette haza.

Miriák Ferenc
Szabó Edit felvétele

Aközség azon települések közé tartozik,
ahol az önkormányzat 2000 óta élt a

törvény adta lehetőséggel, az építésügyi
és Régiófejlesztési, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az
Állami Lakásfejlesztési Alap  nyújtotta tá-
mogatással és hozzáfogtak a községi bér-
lakások építéséhez. Egyre nagyobb az
igény az ilyen típusú lakások iránt, ma
már összesen 75 család lakásproblémáját
sikerült megoldani. Így érték el azt, hogy
a községben maradjanak a fiatalok.

A Kossányi József utcában az újabb ha-
tos bérlakás ünnepélyes átadásán Job-
bágy József polgármester elmondta: az
összköltség 122 960 eurót tesz ki, ebből a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumtól 92 220 euró az állami támo-
gatás, míg az Állami Lakásfejlesztési Alap-
ból 30 740 eurós hitelt kapott a község 
1 %-os kamattal. Az elmúlt időszakban a
községben – az Új, a Kossányi, az Iskola,
az Észak és a Kis utcákban - felújították a
járdát, utcákat. Saját forrásból (10 017
euró) bevezették a gázvezetéket a Kossá-
nyi, Tulipán és az Új utcában. A Környe-
zetvédelmi Alapból kapott támogatásból
(10 613 euró) új ciszternás traktort vásá-
roltak, valamint 12 237 euróból felújították
az esővíz-elvezető árkot a Fő utcán. A köz-
ség Fő téri bekameráztatása 8000 euróból
valósult meg. 

Gombík László katolikus plébános meg-
áldotta a bérlakásokat, majd a község pol-
gármestere ünnepélyes keretek között át-
adta a lakások kulcsait az új bérlőknek.

(miriák)
A szerző felvétele

Csemadok tehetségkutató verseny 

Újabb községi bérlakásokat adtak át

„Dalolj, táncolj velünk“
Naszvad

Perbete

Szentpéter

NyERTESEINK:
Csondor Kata ünnepi  Cd-jét nyerte: 
Szűcs Erzsébet Csicsó, Pulay Attila Csallóközaranyos,
Jókai éva Bátorkeszi.

A CD-ket szerkesztőségünkben vehetik át a Ferencesek
utcája 22 címen Komáromban. Gratulálunk.

November 14-én a Csicsói Gás-
pár Sámuel Alapiskolában egy

rendhagyó fizika órára került sor,
amelyen Jávorka Ágoston fizikus
és amatőr csillagász tartott távcsö-
ves bemutatót a "Curiosity a Mar-
son" címmel. A diákok érdeklődve
hallgatták a NASA legújabb Mars
expedíciójáról és az űrszonda út-
raindításáról szóló, fotókkal is il-
lusztrált beszámolót. Ezután az is-
kola előtti téren Napmegfigyelést
végeztek speciális Naptávcsövön
keresztül. Szépen láthatóak voltak
a Nap foltjai és a napkitörések. Az
előadás remélhetőleg tavasszal
folytatódik, ám ekkor egy éjszakai
Hold és Tejútrendszer távcsöves
megfigyelésével.

Androvics Adrianna

Beszámoló a Mars expedícióról
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Csallóközaranyos

DELTA

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

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

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

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

0911 822 501

Város
2 €non-stop

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� 9�9 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

A gelléri nyugdíjasok ünnepe

A tanyi szépkorúak napja

Gellér község is ünne-
pelte nyugdíjasait. A

helyi kultúrházba több
mint 80 személy jött el a je-
les napra, hogy az önkor-
mányzat által készített
programot megtekintse, és
utána együtt szórakozzon.

A jelenlevőket először
Rácz László polgármester
köszöntötte, aki örömét fe-
jezte ki, hogy ilyen szép
számban tették tiszteletüket
az ünnepségen. A bevezető
szavak után a helyi óvodá-
sok örvendeztették meg a
nyugdíjaskorú embereket,
egy kis mosolyt csalva az ar-
cukra. A kis kultúrműsor
után pedig egy finom va-

csora és jó gelléri bor mellett
elkezdődőtt a szórakozás,
melynek hangulatáról Pálfy
Gábor zenefelelős gondos-
kodott. A 65 évnél idősebb

polgárok egy vásárlási utal-
ványt kaptak az önkormány-
zattól, melyet a helyi üzlet-
ben vásárolhatnak le.

Kép és szöveg: -pint-

Kis híján megtelt a ta-
nyi kultúrház, annyian

jöttek el a hagyományos
nyugdíjasnapra, melyet a
helyi önkormányzat ren-
dezett. 

Bugár Imre polgármester
bevezető szavai után egy
igényes kultúrműsorral aján-
dékozták meg a tanyi szép-
korúakat a helyi iskolások és
a falu legkisebbjei, akiknek
fellépése sok nagyszülő sze-
mébe könnyet csalt. A ta-
nyiak mindig gondoskodnak
meglepetésről. Idén Kosáry
Judit ismert operett- és nép-
dalénekes látogatott el a ta-
nyi kultúrházba, aki egy szín-
vonalas programmal szóra-
koztatta a jelenlevőket. A vé-

gén már szinte az egész kul-
túrház együtt énekelte a
népszerű nótákat. A finom
vacsora elfogyasztása után
kezdetét vette a szórakozás.

Az önkormányzat jó szokás-
hoz híven vásárlási utal-
vánnyal ajándékozta meg a
nyugdíjasnap résztvevőit.

Kép és szöveg: -pint-

Állandó kiállítás a nyugdíjasklubban

A több helyiségből álló
épületet rövid idő alatt kicsi-
nosították, és az épület-
szárny egyik részét kiállító-
teremmé avanzsálták. Itt ka-
pott helyet a még fennma-
radt tárgyak, ruhák, kosa-
rak, hímzett párnák,
jellegzetes kancsók és
egyéb használati tárgyakból
összeállított kiállítás. A tár-
lat állandó jelleggel üzemel,
ami azt jelenti, hogyha va-
laki szeretné megtekinteni a
falu régmúlt értékeit, bármi-
kor megteheti. 

Kép és szöveg: -pint-

Nemrég új helyre költöztek az aranyosi nyugdíjasklub tagjai, méghozzá a régi
egészségügyi központ épületébe. A tevékeny és szorgos aranyosi idős emberek

Prétor Mária elnöknő vezetésével mindjárt munkához is láttak. 

Akézműves foglalkozás ötlete már ré-
gen megfordult a bogyaréti asszo-

nyok fejében, mivel a községben nagy
hagyománya volt annak, hogy a faluban
élő asszonyok összegyűltek és hímez-
tek, horgoltak, kötöttek és csomóztak. 

Ezt a régi hagyományt szeretnék vissza-
hozni, mert tudják, hogy a ma asszonya is a
kézügyességével csodákra képes. Az első
próbálkozásuk a nyári kézműves tábor volt.
Mivel jó visszhangja lett a tábornak, így bá-
torságot merítve belefogtak egy kézműves
foglalkozásba. Most adott volt az alkalom
karácsonyi ajándékok és kellékek elkészíté-
sére. Kocsis Hajnalka több technikát is tud,
ezeket mutatja be az érdeklődőknek, és ők
utána kiválasztják, mivel szeretnének dol-

gozni, és mit szeretnének elkészíteni. Az
első körben karácsonyfadíszeket csináltak.

-pint-

Bogyaréti amatőr kézművesek

Heuréka! – újratöltve

A múlt évi sikeres kezdet
után idén másodszor került
megrendezésre a vetélkedő,
mely minden alkalommal egy-
egy téma köré igyekszik cso-
portosítani a magyar tudo-
mány nagyjait. Míg a tavalyi
verseny témája a „Magyar fel-

találók a közlekedés történe-
tében” volt, addig az idei téma
a híres magyar felfedezőkre,
utazókra fókuszált „Világjáró
magyarok” címmel. 

A verseny megálmodói és
életre hívói (Galo Vilmos, a
komáromi Duna Menti Mú-

zeum történésze és Tóth Gá-
bor, a gútai egyházi gimná-
zium tanára) egy olyan új-
szerű vetélkedőt szerettek
volna útjára indítani, mely a
már ismert versenyekhez ké-
pest témájának, meglepő és
kreatív feladatainak, valamint
élményszerű vizuális megje-
lenítésének köszönhetően túl-
mutat a szlovákiai magyar is-
kolák által látogatott honi és
magyarországi vetélkedőkön.

A verseny kiváló hangulat-
ban zajlott. A győztesnek ki-
járó babérkoszorút végül a
szenci Szenczi Molnár Albert
Gimnázium csapatának a di-
ákjai (Simon Bence, Gujber
Gabriella, Bors Marianna, fel-
készítő tanár: Filler Krisztina)
vihették haza, akik magabiz-
tossággal utasították maguk
mögé a mezőny többi csapa-
tát. A vetélkedőn a csallóközi
és mátyusföldi gimnáziumok
szép számmal képviseltették
magukat, de két szakközép-
iskola és két magyarországi
középiskola is gyarapította az
értékes jutalmakért versengő
csapatok számát.

-nb-

Szlovákiai és magyarországi középiskolák háromfős
csapatai találkoztak november 7-én a gútai Skopp

vendéglő dísztermében, hogy immáron hagyományt te-
remtve mérjék össze tudásukat a magyar tudomány-
történet tárgykörében. A vetélkedő a gútai Nagybol-
dogasszony Egyházi Gimnázium által hatodik alkalom-
mal megrendezett Tudományok Napja keretén belül zaj-
lott. délelőtt a versenyzők neves magyarországi és szlo-
vákiai tudósok, feltalálók, utazók érdekfeszítő előadásait
hallgathatták, délután azonban már az izgalmaké és az
értékes díjakért folyó versengésé volt a főszerep.

Az önkormányzat szervezésében múlt
héten tartották meg a hagyományos

nyugdíjasnapot Nagykeszin. A faluban
élő szépkorúak közül 160-an jelentek
meg az ünnepségen. 

Cseh Miklós, a kultúrház vezetője szólt az
idős emberekhez, majd ezt követően az óvo-
dások és az alapiskolások adtak elő egy-egy
műsorszámot. Meglepetés erejével hatott a
hazai szereplőkből álló hastáncbemutató. A
bevezető programok után Csóka Lajos, a köz-
ség polgármestere ismertette a jelenlevőkkel
a falu aktuális témáit, és előretekintve nagy
vonalakban érintette a jövő évi terveket is. A
továbbiakban az okánikovói Csanaky család
fellépését kísérhették figyelemmel, akik ma-
gyar és szlovák népdalokat énekeltek. To-

vábbá a jó hangulatról a csallóközaranyosi
Aranyosi Gábor zenefelelős gondoskodott. 

Az önkormányzattól minden jelenlevő ka-
pott egy 10 eurós vásárlási utalványt, vala-
mint egy 2013-as Nagykeszi falinaptárt.

-pint-
Fotó: Marsalik Magdolna

Nagykeszi nyugdíjasnap

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rátok napfény, legyetek boldogok nagyon. 
Szívetek sose féljen, bánat sose érjen, 
Minden utatokon szerencse kísérjen.”
November 20-án ünnepelték 
30. házassági évfordulójukat 

Nemesócsán

Horváth Gyula és Horváth Aranka.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, és sok boldog-
ságot kíván: lányotok Mónika, fiatok Zsolt, anyósod Eszti,
valamint Almáspusztáról és Nagykesziről a Gál család.

November 27-én ünnepli 
79. születésnapját 

Lengyel Irén szül. Tóth 
Marcelházán. 

E szép ünnep alkalmából 
köszöntik őt:

lánya és fiai családjukkal.

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

Október 23-án ünnepelték 
30. házassági évfordulójukat 

Gál István és Gál Valéria
Almáspusztán. 

E szép ünnep alkalmából köszönti őket: 
Mónika, Zsolt és Horváth komáék Nemesócsáról.

November 21-én ünnepli 
1. születésnapját

Varga Botond Hetényen.

Egyéves lettél! 

Kívánjuk, drága kis csillagunk, 
Kísérjen öröm és boldogság utadon. 
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézünk, 
Adjon sok szeretetet Neked az élet. 
Vidáman nőj fel, légy egy kis angyal, 
Mosolyoddal nézz, csacsogj ajkaddal. 

Mondd ki az első szót, tedd meg az első lépést, 
Ha tudunk megválaszolunk minden kérdést. 
Átölelünk Téged, Rád mosolygunk kedvesen, 
Boldog születésnapot kívánunk Neked:
Szüleid, nagyszüleid, dédmamák, keresztszüleid, és az egész rokonság.

24. novembra oslávila svoje 8. narodeniny

Vivien Olléová 
(Kameničná).

„Pošepkal nám malý škriatok,
Že máš dneska pekný sviatok.
Že dnes sláviš veľký deň,
Ktorý patrí Tebe len.”
Prajeme Ti veľa zdravia, štastia a veľa pekných chvíľ a
vždy dobrú náladu. Máme Ťa veľmi radi: babka, dedko,
mamička, Robi, krstní rodičia z Kanady, babka z Komárna,
prababka, Roman a Brigi.

November 27-én ünnepli 
11. születésnapját 

Spányik Krisztián 
Keszegfalván. 

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszöntik: 

anyu, apu 
és az egész 
rokonság.



• Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk 3,5 t-ig.
Elvárások: E kategóriás jo-
gosítvány, min. 1 év gyakor-
lat. Az életrajzokat a követ-
kező e-mail címre várjuk: op-
tima1@optimabusiness.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.
• Csempézést és kőműves-
munkát vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó családi ház Csalló-
közaranyoson. Tel.: 0903
253 282.
•  Predám nevybalený, orto-
pedický, antialergický, bavl-
nený, vákuový, zdravotný,
protiroztočný matrac Jupiter
(90 x 200 cm, rok výroby
2010, 2 kusy), dokonale ko-
pírujúci telo – rovnomerne s
krivkou tela. Cena dohodou.
Informácie na tel.č. 0903 214
742.

•  2-szobás lakás kiadó. Tel.:
0907 373 611.
• Eladó használt hullámpala
125 x 90, 70 db. Tel.: 0907
405 909.
• Eladók holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298, 0918 229 038. – KN. 
• 2-szobás átépített lakás el-
adó KN-ben az Isternél. Tel.:
0918 352 708.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Fűhézagos betonkockák,
térkövek, szélkövek eladók.
Tel.: 0908 042 655.

• Eladó árpa. Mázsája 20
euró. Tel.: 0905 168 712.

• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Németjuhász kutyakölykök
eladók. Tel.: 0949 705 963.
• Nowy Targ-i lengyelpiacra
érdeklődőket várok, decem-
ber 15. Tel.: 0915 664 048.
• Gyermekfelügyeletet válla-
lok. Tel.: 0907 487 695.
• Eladó Gelléren – Holiare
családi ház, 8-áras telken,
10 x 10-es ház, melléképület,
garázs a 155-ös házszám
alatt. Tel.: 0904 105 937.

• 2-szobás berendezett la-
kás kiadó KN-ban. Tel.: 0908
133 326.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván, ár: 23.000 € +
megegyezés. Tel.: 0908 958
563.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
•  Kismalacok eladók 25-30
kg, és gyalupad. Tel.: 0908
778 968.
• Angol oktatás. Tel.: 0949
691 045.
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Első fotóm

Horváth Adam
Marcelháza
(3300/50)

Sámson Szabolcs
Izsa – Bokros

(3250/49)

Andruska Lilien 
Budapest
(3000/50)

Németh Nikolett
Keszegfalva 
(3050/48)

Petrina Sofia
Szentpéter
(3450/51)
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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.

„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké élni fog, kit igazán szeretnek.
Kinézek az ablakon, s látom a Holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni,
Ha itt lennétek, megkérdezhetnétek mi a bajom,
Annyit mondanék, hiányoztok oly nagyon.”

Fájdalomtól megtört szívemmel, és soha el nem múló szeretettel 
emlékezem a legdrágábbik édesanyámra 

Csicsay Gyuláné szül. Szelle Katinkára  
halálának ötödik évfordulóján és a legdrágábbik édesapámra 

Csicsay Gyulára 
halálának nyolcadik évfordulóján. Emléketek örökké őrzöm, a szívem örökké
meghasad értetek: leányotok Katinka, unokáitok Lacika, Tomika, akik 19 évig
gondoztak benneteket, a kis dédunokátok Tomika és három fiatok.

ÚJSZüLÖTTEK:
Sámson Szabolcs (Komárom), Horváth Adam (Marcel-
háza), Petrina Sofia (Szentpéter), Banda Erik (Újgyalla),
Moravčík Milan (Marcelháza), Horváth Zoé (Komárom),
Telekes Laura (Gúta), Hrabovský  Manó Félix (Szőgyén)

ELHUNyTAK:
JUDr. Lányi István (100) Komárom, Gálfi Imre (65) Ko-
márom, Bucz Sándor (89) Komárom, Mészáros Ilona (87)
Komárom, Hrabovská Judita (75) Komárom, Inczédy Irén
(87) Komárom, Sipiczki András (79) Komárom, Stojka
Frantiska (58) Gúta, Stojka Štefan (45) Gúta, Gőgh István
(75) Gúta, Ruža Pavol (84) Gúta, Tóth Mária (42) Gúta,
Néveri Irén (75) Gúta, Herdová Alojzia (91) Ógyalla,
Hencz Béla (80) Hetény, Dobosi Mária (78) Naszvad,
Major Zoltán (69) Szentpéter, Halászi Mária (77) Lak-
szakállas, Erős Márta (67) Megyercs

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

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

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 szobornál.
Hé.-Szer.-Pé.: 9-13, 15-17.
Tel.: 0948 023 888.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a ház,
Még most sem hiszem el,
Hogy végleg itt hagytál.“
Fájó szívvel emlékezünk november 30-án,
halálának 2. évfordulóján a jóságos férjre,
édesapára, nagypapára, apósra

Kincer Jozefre.
Emlékét örökké őrző felesége Helena, gyermekei Monika,
Peter családjukkal. Külön köszönet a kollégáknak, bará-
toknak, ismerősöknek minden szál virágért  és a síron
meggyújtott gyertyákért. A gyászoló család.

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

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
szerelése és szervize-
lése. Servis plastových
okien a dverí. Tel.: 0918
262 260.

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem.
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem.
Őrizzetek szívetekben.”
Fájó szívvel emlékeztünk november 23-án,
halálának 1. évfordulóján a drága feleségre 

Hacskó Irénre szül. Hegedűs 
(Komárom).

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a 
szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrző férje László.

Megemlékezés
„ Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna.
Bocsássatok  meg, én nem tehettem róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját kísérni.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“
Fájó szívvel emlékezünk november 26-án,

halálának 1. évfordulóján
Szeder Jánosra Vágfüzesen.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot. Szerető felesége Ildikó, fia Roland Orsi-
val, lánya Rita Norbival és a közeli család.

Megemlékezés

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“

Fájó szívvel emlékezünk 

dr. Szénássy Árpádra 
halálának 7. évfordulóján.

Szerető felesége és lánya.

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk november 28-án, 

halálának 1. évfordulóján 

dr. Szénássy Zoltán 
nyugalmazott gimnáziumi tanárra.

Emlékét örökké őrző családja.

„A temető kapuja szélesre tárva, útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében, s van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Negyven és huszonhat éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.”
Fájó szívvel emlékezünk november 30-án, halálá-

nak 40. évfordulóján Zácsik Jánosra, 
valamint július 29-én emlékeztünk halálának

26. évfordulóján 
Zámbó Ilonára (Izsa).

Emléküket örökké őrzik: özv. lányuk Gizella,
unokájuk Erika barátjával Rolanddal, két déd-
unokája Alexandra és Teodor és a gyászoló család.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szerettünk s nem feledünk Téged.“

Megrendült szívvel emlékeztünk november 23-án 
a drága édesanyára és nagymamára 

Hacskó Irénre szül. Hegedűs (Komárom)
halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes. Örökké gyászoló fia, menye és az unokák.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym 

za poslednú rozlúčku s našou drahou 
Zdenkou Jávorkovou zo Svätého Petra,

ktorá nás navždy opustila vo veku 66 rokov.
Za kvetinové dary a slová sústrasti ďakuje smútiaca rodina.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, is-
merősnek, akik elkísérték utolsó útjára a szentpéteri temetőbe a drága 

Zdenka Jávorkovát, aki életének 66. évében távozott
szerettei köréből. Köszönjük a virágadományokat és a részvét-
nyilvánításokat, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

November 26-án 1 éves 
Sándor Rebeka 

Kolozsnémán.
Boldog születésnapot kívánunk: 
anyuka, apuka, 
testvéred Ernőke 
és a rokonság.

Rozlúčenie
V nedeľu 4. novembra nás opustila
naša drahá manželka, mamička,

dcérka a teta 

Iveta Szudárová
rod. Turečková.

„Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
Ale v našich srdciach bude navždy žiť.“

Hlboko smútiaca rodina.

Fájó szívvel emlékezünk november 26-án, halálának harma-
dik évfordulóján a drága férjre, édesapára és nagypapára 

id. Kosa Miroslavra Vágfüzesen.
Szerető felesége Edit, fiai Miro, Norbi, lánya Deniska, menyei
Timike, Henike, unokái: Bálint, Dávid, Szandika, Szofika, 
Leuška, anyósa és az egész rokonság.

„Már három éve, hogy örökre itt hagytál minket,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál,
Bármilyen csodás e világi élet,
Pótolni nem tud senki sem Téged.
Árván maradt minden, amit annyira szerettél,
Drága kezeiddel amit teremtettél.
Szíved hű volt, két kezed dolgos,
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.”

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Oprava chladničky a mraz-
ničky. Tel.: 0905 666 838.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Hľadáme šikovných ľudí na
vytvorenie siete M.L.M. Tel.:
0948 740 088.

• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, bel-
föld, külföld, gyorskülde-
mény szállítás, 24 órán be-
lül külföldre is. Tel.: 0915
664 048.

• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Családi ház eladó Laksza-
kállason a 409-es házszám
alatt. Tel.: 0908 952 704.
• Gondozást vállalnék Lak-
szakállason és környékén
9.00 órától. Tel.: 0908 952
704.
• Kályhások figyelem! Olcsó,
jó samott és szélezett
csempe raktárról. Tel.:
003620/3979102.
• M.L.M. rendszer építésé-
hez ügyes munkatársakat
keresünk. Tel.: 0948 740
088.
• Egyszerű könyvelést válla-
lok. Tel.: 0915 998 835. 

• Vykonávam jednoduché
účtovníctvo. Tel.: 0915 998
835.
• Eladó alig használt, 3-
kombinációs babakocsi,
modern, autós gyermek-
ülés. Tel.: 0907 095 929.

• Garázs eladó 20 m2, sze-
relőaknás a Kassai utcánál,
ár: 3700 €. Tel.: 00421 908
402 413, 003630 824 4971,
e-mail: szitasgabi@citro-
mail.hu.

• Albérlőt keresek 1 személyt
Komáromba. Tel.: 035/777
8876.
• Eladó Toledó kézimunka.
Tel.: 008 200 286.
• Predám veľký 2-izb. čias-
točne prerobený byt v centre
KN. Tel.: 0917 949 476.
• Eladó 2 m-es műkará-
csonyfa, 2 db bárszék, 11-
es sícipő, 4-es női sícipő.
Tel.: 0905 375 287.
• Eladó Gútán családi ház.
Tel.: 0905 918 388.
• Vennék major 3011-es pa-
pírokat. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó 4-kerekű utánfutó
2001-es és Karosa ülések.
Tel.: 0905 248 430.
• Eladó pucolt dió: 7 €/kg.
Tel.: 0944 066 561.
• Eladó vörösbor Gútán. El-
adó női kerékpár. Tel.: 0905
789 733.
• Eladó 85 m2-es lakás a VII-
es lakótelepen. Tel.: 0905
230 373.
• www.reflex-reality.sk ingat-
laniroda Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Kiadó 3-szobás kiürített la-
kás a Považská utcában.
Tel.: 0905 640 957.
• Vennék használt, jó álla-
potú szobabiciklit, jó áron.
Tel.: 0905 284 617.
• Jönnek az ünnepek!? Hite-
lek 24 órán belül 300-tól
7000-ig. Tel.: 0917 150 574.
• Eladó családi ház Nagy-
megyeren. Tel.: 0907 534
233.
• Garázs kiadó a dohány-
gyárnál. Tel.: 0907 167 096.
• Kiadó 3-szobás 84 m2-es
lakás saját fűtéssel, KN. Tel.:
0915 601 700.
• Eladók teknők, dohányzó-
asztalok, ebédlőfal. Tel. 0907
561 032.
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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!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

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

035/7726 999
0905 489 059
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V pondelok 26. 11. predpo-
kladám v našom regióne ešte
príjemne a hmlisto, oblačno z vyso-
kej hmly, postupne polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od  + 4  do
+ 6  ̊C, denná teplota od + 9 do +
11  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)      
V utorok 27. 11. predpokladám v našom regióne ešte o
niečo teplejšie, zrána oblačno z vysokej hmly, neskôr po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od  + 5 do + 7  ̊C,
denná teplota od + 11 do + 13  ̊C. Mierny JV vietor  do 4
- 6 m/s. (od 14 – 22 km/h.)    
V stredu 28. 11. predpokladám v našom regióne žiadnu
zmenu, oblačno z vysokej hmly neskôr polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C, cez deň od + 11
do + 13  ̊C. Mierny nárazový  JV  vietor do 4 – 8 m/s. (od
14 – 29 km/h.)     
Vo štvrtok 29. 11. predpokladám v našom regióne malé
zmeny počasia, postupne veľká oblačnosť až zamra-
čené so slabým občasným dažďom, neskôr polojasno.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊C,
cez deň od + 11 do + 13  ̊C. Čerstvý J vietor do 10 - 14
m/s. (od 36 – 50 km/h.) 
V piatok 30.11. predpokladám v našom regióne pred-
zvesť zmeny, oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od +
5 do + 7  ̊C, denná  teplota podobná od + 9 do + 11  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V sobotu 1. 12. predpokladám v našom regióne tesne
pred zmenou, polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 3 do + 5  ̊C, denná teplota od + 8  do + 10  ̊C. Čer-
stvý J vietor do 10 - 14 m/s. (od 36 – 50 km/h.)  
V nedeľu 2. 12. predpokladám v našom regióne mierne
ochladenie, veľká oblačnosť až zamračené s prehán-
kami, možnosť aj snehovými. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, cez deň od + 3 do + 5  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V dňoch piatok až nedeľa môže nastať väčšia zmena s
ochladením, modely predpovede sa nezhodujú. V budú-
com týždni už predpokladám počasie primerané na toto
ročné obdobie.

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

Predpoveď počasia 26. 11. - 02. 12.

VIANOČNÝ dARČEK PRE  pre občanov 
komárňanského regiónu a  mesta Komárna

Srdečne Vás pozývame do Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne na Ul. Eötvösa č.
35 a na Ul. Palatínovu č. 8, kde sa môžete do konca kalendárneho roka zapísať za polo-
vičnú cenu – študenti za 1 €, dospelí za 2 €, dôchodcovia od 65 rokov za 1 €.  
Za tento poplatok môžete využívať všetky služby knižnice po celý nasledujúci rok:
• požičiavanie kníh z vlastného fondu
• sprostredkovanie požičania dokumentu knižnicou z inej knižnice, ktorá dokument vlastní
• požičiavanie  univerzálnych i odborných periodík 
• bezplatný internet
• kopírovacie  služby
• konzultačné a rešeršné služby.

darček pre Vás platí od 26. novembra do 22. decembra 2012.

VEĽKé MOTORKy BUdETE MÔCŤ 
ŠOFéROVAŤ  AŽ AKO 24-ROČNÍ

• Slovenské predpisy sa s európskymi
zjednotia v skupinách vozidiel.

• Skupina AM sa nemení a vodičské opráv-
nenie na vedenie vozidiel tejto skupiny zís -
kate naďalej automaticky spolu so skupinou
B po zložení skúšok v autoškole.

• Výkonnejšie motorky, trojkolky alebo
štvorkolky budú mať inak definované sku-
piny ako doteraz. Do A1-ky sa dostanú troj-
kolky, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

• Vznikne nová skupina motoriek, A2. Ich
výkon nesmie presiahnuť 35 kW, pomerom
výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť
môže mať hodnotu najviac 0,2 kW/kg a ne-
smú byť odvodené od vozidla s viac ako
dvojnásobkom ich výkonu. Oprávnenie na
šoférovanie vozidiel tejto skupiny sa bude
udeľovať po zložení skúšky ľuďom nad 18 ro-
kov.

• Do skupiny A pribudnú trojkolky s výko-
nom nad 15 kW. Tie budete môcť šoférovať
ako 21-roční a starší. Oprávnenie šoférovať
motorky skupiny A však už nedostanete po
dosiahnutí veku 21 rokov, ako je tomu dnes,
ale až po dovŕšení 24 roku života.

AKÝ VOdIČÁK BUdE POTREBNÝ, 
KEĎ  PRIPOJÍTE PRÍVES ZA AUTO

• K autu do 3,5 tony budete smieť pripojiť
príves, ktorého najväčšia prípustná celková
hmotnosť, nepresahuje 750 kg. Predpokla-
dom je, že najväčšia prípustná celková hmot-
nosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

• Vodičský preukaz skupiny BE budete po-
trebovať, ak za auto skupiny B pripojíte prí-
ves, ktorého najväčšia prípustná celková
hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Ak príves
bude ťažší, budete potrebovať vodičský pre-
ukaz skupiny C1E (predtým C1+E, nákladné
vozidlo do 7,5 tony s prívesom).

O TRI ROKy SA POSÚVA HRANICA MIN.
VEKU VEdENIA NA NÁKLAdNé 

VOZIdLÁ A AUTOBUSy
• Budúci rok už vodičský preukaz skupín C

a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 tony) nezís -
kate ako 18-roční, tak ako doteraz. Skúšky
na veľké nákladiaky a kamióny budete môcť
absolvovať najskôr ako 21 roční.

• Až 24 rokov budete musieť mať na to, aby

ste mohli začať šoférovať autobusy určené
na prepravu viac ako 16 osôb. Doteraz sta-
čil minimálny vek 21 rokov.

• Doterajšie vodičské oprávnenia ostávajú
v platnosti. Takže ak si do 19. 1. 2013 spra-
víte vodičský preukaz na veľkú motorku, ka-
mión alebo veľký autobus podľa súčasných
pravidiel, zmena hraničného veku podľa no-
vých predpisov nespôsobí neplatnosť vášho
vodičského preukazu.

VOdIČSKé PREUKAZy VOdIČOV 
VO VEKU NAd 65 ROKOV

Vodiči nad 65 rokov už nebudú musieť ab-
solvovať povinnú zdravotnú prehliadku každé
dva roky. Lehota sa predlžuje na každých 5
rokov. Ak ale budú viesť nákladné auto, au-
tobus, vozidlo s právom prednostnej jazdy,
motorové vozidlo využívané na zasielateľ-
stvo a taxislužbu a na poskytovanie pošto-
vých služieb, povinné zdravotné prehliadky
budú musieť mať naďalej každé 2 roky.

Ak budete mať vodičský preukaz vydaný
pred 19. januárom 2013 (platí od tohto dá-
tumu do termínov uvedených nižšie), naďa-
lej sa na vás budú vzťahovať dve povinnosti:

- podrobiť sa pravidelnej lekárskej pre-
hliadke najskôr dva mesiace pred dosiah-
nutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch
mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a

- mať pri sebe počas vedenia motorového
vozidla doklad o zdravotnej spôsobilosti nie
starší ako päť rokov; na výzvu policajta ste
povinní preukázať sa takýmto dokladom.

V prípade, že si vymeníte vodičský pre-
ukaz za nový po 19. 1. 2013, tak ako vodič s
vekom nad 65 rokov nebudete musieť nosiť
so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobi-
losti. Potvrdením bude nový vodičský pre-
ukaz, ktorý vám policajti vydajú po predlo-
žení platného potvrdenia o zdravotnej spô-
sobilosti.

PLATNOSŤ VOdIČÁKOV SA OBMEdZÍ
NAJVIAC NA 15 ROKOV

Vodičské preukazy vydávané doteraz,
majú neobmedzenú platnosť. Od budúceho
roka sa ich platnosť skráti. Ak ste vodičský
preukaz dostali v čase od 1. januára 1993 do
30. apríla 2004, bude vám platiť do 31. de-
cembra 2023. Vodičské preukazy vydané od
1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné

do 31. decembra 2032. Vodičské preukazy,
ktoré vám vydajú po 19. januári 2013, ne-
budú mať platnosť dlhšiu ako 15 rokov.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny
AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; naj-
viac však do dovŕšenia veku 65 rokov s vý-
nimkou situácie opísanej o dve odrážky nižšie.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov;
najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov s
výnimkou situácie opísanej o odrážku nižšie. 

Platnosť vodičského preukazu osoby star-
šej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží
platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

V poslednom období sa občania obracajú
na Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne s
otázkou týkajúcou sa možnosti prejazdu dvo-
jitej pozdĺžnej súvislej čiary.

V prvom rade je potrebné upozorniť na sku-
točnosť, že 1. 11. 2011 nadobudla účinnosť no-
vela vyhlášky č. 9/2009 Z.z. , ktorou sa vyko-
náva zákon o cestnej premávke a predmetná
novela zmenila význam vodorovnej dopravnej
značky V 1b „ Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara“
v tom zmysle, že značku je zakázané pre-
chádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie
je potrebné na obchádzanie. Rozdiel oproti
pôvodnej úprave spočíva v tom, že pred účin-
nosťou novely bolo možné predmetnú do-
pravnú značku prechádzať aj vtedy , ak sa od-
bočovalo  na miesto mimo cesty, alebo sa
vchádzalo na cestu z miesta mimo cesty. 

Mnohokrát sme boli svedkami situácií,
kedy vodič prechádzal cez dvojitú pozdĺžnu
súvislú čiaru a odbočoval na parkoviská,
benzínové čerpadlá, resp. iné plochy. Tieto
situácie boli veľmi nebezpečné a vyvolávali
kolízne situácie na cestách.

Okresné riaditeľstvo aj touto cestou upo-
zorňuje motoristickú verejnosť na zmenu práv-
nej úpravy, doporučuje jej dôsledné dodržia-
vanie a súčasne upozorňuje, že predmetné
porušenia bude zákonným spôsobom riešiť v
záujme eliminovania dopravných nehôd.   

Príchod jesenného počasia prináša so se-
bou faktory zvyšujúce riziko pre nemotoro-
vých účastníkov cestnej premávky z dôvodu
zníženia ich viditeľnosti a rozpoznateľnosti
na ceste a to hlavne z dôvodu častejších
hmiel, sychravého počasia, resp.  skracova-
nia dňa. Práve preto nemôžeme zostať v pa-
sivite a je potrebné vo vlastnom záujme uro-
biť niečo pre zvýšenie našej viditeľnosti a
tým pádom aj bezpečnosti. Štatistické vý-
stupy hovoria  o tom, že práve nemotoroví
účastníci cestnej premávky, teda chodci a 
cyk listi, sú najzraniteľnejšou skupinou z po-
hľadu ublíženia na zdraví. 

Z tohto dôvodu je nevyhnutné zo strany 
cyk listov a chodcov vykonať zopár nenároč-
ných opatrení na predchádzanie ich účasti
pri dopravných nehodách. Vidieť a hlavne
byť videný je kľúčovou zásadou bezpečného

pohybu chodcov a cyklistov v dopravnom
prostredí. Pre nemotorových účastníkov
cestnej premávky ponúkame tri rady: 

- používajte reflexné a fluorescentné ma-
teriály a kombinujte ich, aby ste boli dobre vi-
diteľný cez deň aj za tmy

- reflexné predmety umiestnite najlepšie na
konce rukávov, blízko ku kolenám, alebo do
úrovne pásu

- deťom zadovažujte oblečenie, školské
tašky a doplnky s reflexnými a fluorescent-
nými bezpečnostnými prvkami

Fluorescentné materiály zvyšujú viditeľ-
nosť  za denného svetla a za súmraku, v tme
však svoju funkciu strácajú. Reflexné mate-
riály odrážajú svetlo v úzkom kužele späť k
zdroju a to až na vzdialenosť okolo 200 met -
rov a preto výrazne zvyšujú viditeľnosť za
tmy a za zníženej viditeľnosti. Reflexný ma-
teriál môžeme v noci vidieť na 3 x väčšiu
vzdialenosť ako biele oblečenie a až na 10x
väčšiu vzdialenosť ako modré oblečenie. Pri
75 km/h potrebuje vodič najmenej 31 metrov
(1,5 sekundy) na to, aby si uvedomil nebez-
pečie a reagoval na podnet. Iba s reflex-
nými materiálmi používanými chodcami a
cyklistami má vodič dostatok času na bez-
pečnú reakciu. 

Podľa celosvetových štatistík, je takmer
40 % chodcov, ktorí  mali účasť na dopravnej
nehode,  starších ako 65 rokov. Odborníci
tento jav  pripisujú špecifikám  staršieho
veku, teda oslabením zmyslových orgánov,
poruchám zorného poľa, zlého videnia do
diaľky, prípadne znížením pohotovosti po-
hybu.  Z tohto dôvodu osobitne doporuču-
jeme používanie bezpečnostných prvkov
práve starším spoluobčanom.  

Súčasne pripomíname zákonnú povinnosť
pre cyklistu, ktorý je povinný pri jazde mimo
obce chrániť si hlavu riadne upevnenou
ochrannou prilbou a ak je cyklistom osoba
mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa na
ňu vzťahuje aj na jazdu v obci.   Povinná vý-
bava bicykla je zákonným spôsobom upra-
vená vo vyhláške MDPT č. 464/2009, kde je
okrem iného  uvedené, že povinná výbava
bicykla za zníženej viditeľnosti musí obsa-
hovať aj svetlomet svietiaci bielym svetlom.
Svetlo musí byť na bicykli pevne uchytené,
aby samovoľne nemenilo svoju polohu. Jeho
svietivosť musí byť najviac 20 metrov. Svie-
tiť musí súčasne so zadným červeným ob-
rysovým svetlom minimálne 90 minút bez
prerušovania.

Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne sa v
záujme predchádzania dopravných nehôd s
účasťou nemotorového účastníka cestnej
premávky rozhodlo, že v novembri budú vy-
konávané zvýšené kontroly na dodržiavanie
povinností chodcov a cyklistov.

pplk. JUdr. Ján Justyák
zástupca riaditeľa OR PZ v Komárne

Zmeny od januára 2013
Okresné  riaditeľstvo policajného zboru v Komárne sa touto cestou  obracia na ši-

rokú verejnosť s cieľom  informovať o zmenách platných od 13. januára 2013 sú-
visiacich s vodičskými preukazmi a oprávneniami na vedenie motorových vozidiel, pri-
čom väčšina nasledujúcich úprav zákona o cestnej premávke vyplynula z povinnosti
Slovenska prijať predpisy Európskej únie. Z dôvodu rozsiahlosti problematiky uvá-
dzame len zmeny v predpisoch účinné od 19. januára 2012.



1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján,
160/57. 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Na-
pirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina
13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ,
40/9. 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvosság, 24/9.
16.40 MM  17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland  18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Hack-
tion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Átok III. 

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek 8.15 Beavatás 8.30 Mai hit-
vallások 8.50 A labda. Tévéfilm 10.05 Esti beszélgetés Müller Péter-
rel 10.30 Hagyományok őrzői 10.35 Alma Mater 11.30 Hol élsz te?
12.01 Híradó 12.25 Rock Café 13.15 Slágerek 14.10 Operettalbum
14.59 Tunézia 2.0 15.25 Beavatás 15.40 Klipperek 2.0, 39. 16.05
Drága doktor úr  16.55 Elit gimi.  17.50 Felfedező úton a Robinson
család 30/23. 18.15 A Nyereg Klub 18.40 Esti mese 19.05 Déltenger
kincse 20.00 Híradó 20.35 Megtörtént bűnügyek 21.40 A védelemé
a szó 22.35 Maradj talpon! 23.25 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
6.00 Kárpát expressz 6.35 Heti Hírmondó 7.00 Hagyaték 7.35 Való-
ságos kincsesbánya 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 9.05
Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Önkéntesek
11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Magyar elsők. Az első magyar
taxik 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Tálentum 19.35 Liszt Ferenc, 3–
4. 20.30 Hírek 20.35 Dunasport 20.45 Bözödi rekviem Magyar
dok.film 21.35 Kultikon 21.55 Sportaréna 22.25 Élet a Marson I.

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.55 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.15 A szabadság útján 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 Lángoló Chicago 22.20 Esküdt ellenségek: Los
Angeles, 2. 23.20 Bostoni halottkémek

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 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. Kvízműsor 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt
21.30 Dr. Csont VI. 22.30 Showder Klub 23.40 PokerStars.net, 63.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ12.55 Columbo: A gyilkosság ártalmas az
egészségre. Krimi 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák. 24
feketerigó, 4. 18.05 Dallas. 19.05 Columbo: Columbo a guillotine alatt
21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 49. 22.00 NCIS III.

14.20 Minden végzet nehéz. Am. vígjáték 16.40 Csillagkapu 18.55
Air America. 21.00 Viharfelhők. Amerikai akciófilm 22.45 A fegyver
neve: Halálos

VIASAT
7.05 A kifutó 8.00 A médium 9.45 Szívek szállodája 11.35 Gordon
Ramsay  12.30 Monk 14.25 Az utolsó zsaru  15.25 CSI: A helyszíne-
lők 17.20 Az utolsó zsaru  18.30 Gordon Ramsay 19.25 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A múmia 23.50 Marie bosszúja 

STV :1
7.55 Párbaj 8.30 Családi vetélkedő 9.15 Galileo 9.55 Árulkodó nyo-
mok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Konyhatitkaim 14.10 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn
doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem  17.15 Galileo 17.45 Pár-
baj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10
Szemközti ablak 21.55 Riporterek 22.25 Első számú gyanúsított:
New York-i esetek 23.10 Árulkodó nyomok

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.40 A szegénység nyomá-
ban  11.35 Fókusz 12.00 Szemtől szemben 12.35 Élő körkép 13.05
Folklórműsor 13.45 Autószalon 14.15 Lefújva 14.50 Sportvisszhang
15.30 BL-magazin 15.55 Orosz nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz
16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete
18.30 Esti mese 18.45 Eurovirtuál – Mária Kráľovičová 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Szlovákia 2012 –
Advent. Jótékonysági koncert 21.00 A szegénység nyomában 21.55
Hírek és kommentárok 22.25 Euromozi. Papírkatona. Orosz dráma

MARKÍZA
8.10 Radizzunk! 9.05 Cobra 11 10.05 Véres munka.  12.20 A farm
15.30 Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A
farm 21.45 A mesterszakács 22.55 Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Éj-
szakai hírek 23.50 Doktor House 

JOJ
6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 10.00 Szép lakások 11.00 Igen, főnök
V., 9. 12.00 Híradó 13.15 Cseh–szlovák tehetségkutató17.00 Híradó
17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek
21.35 Dr. Tökéletes  22.40 X-Men: Az ellenállás vége

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Hacktion Új-
ratöltve 10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Retró kabaré
14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a
legjobb orvosság 16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland  18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó este 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 Borva-
csora 22.05 Az Este 22.40 II. Károly szenvedélyes élete 

M2
8.25 Szép otthonok, remek házak 8.50 Baba TV 9.15 Szókimondó
10.10 Hagyományok Háza 10.35 Alma Mater 11.30 Most a Buday!
12.01 Híradó 12.25 Magyar pop 13.20 Megtörtént bűnügyek 14.20 A
védelemé a szó 15.15 A magyar puszta, 5. 15.35 Klipperek 2.0 16.00
Drága doktor úr 16.50 Elit gimi 17.50 Felfedező úton a Robinson csa-
lád 18.15 A Nyereg Klub 18.40 Mese 19.05 Déltenger kincse 20.00 Hír-
adó 20.35 25 éves a Vidám Színpad 22.15 Maradj talpon 23.10 A férfi
a legjobb orvosság,  23.55 Átok

DUNA
6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Valóságos kin-
csesbánya, 6. 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák A Kölber Kocsigyár
16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Magyar elsők 19.15 Tálentum
19.50 Helló, Doki! 20.45 Hírek 20.50 Dunasport 21.00 Cuki hagyatéka
22.55 Kultikon 23.10 Páratlan ritmusok

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.55 TeleShop 11.05
EZO.TV 12.15 A szabadság útján 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 Halálosabb iramban 23.25 Aktív  23.55 Tények 

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 112 – Életmentők
10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Törzsutas 13.25 Fókusz
14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy
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 Castle III. 22.35 Döglött akták

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Columbo a guillotine alatt
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirotnovellák. Lakás a harmadikon, 5.
18.05 Dallas 19.05 Columbo: A rocksztár gyilkosa 21.00 NCIS III. 23.00
Ahová lépek, ott fű nem terem. 

13.35 Szívtiprók 15.50 A vihar rabjai 17.35 Titanic 2.  19.15 Yamakasi
2.  21.00 Fantasztikus négyes 23.00 John Rambo

VIASAT
7.30 A médium 9.15 A múmia 11.35 Gordon Ramsay 12.30 Monk
14.25 Az utolsó zsaru 15.25 CSI: A helyszínelők 17.20 Az utolsó zsaru
18.30 Gordon Ramsay 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 A múmia visszatér 23.55 Harlequin: Kockázatos játszma
Kanad. filmdráma

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.10 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Galileo
10.10 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja
13.35 Építs házat, ültess fát! 14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Gali-
leo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 A hegyi doktor – Új sorsok 20.55 Egy gyil-
kosság szemtanúi 22.35 Luther  23.30 Árulkodó nyomok

STV :2
9.05 Nők klubja 10.35 A szegénység nyomában 11.30 Fókusz 12.00 Orosz
nemzetiségi magazin 12.25 Hírek magyarul 12.35 Élő körkép 13.00 Folk-
lórműsor 13.40 A halak élete 14.05 Fejsze 15.15 Eurovirtuál 15.30 Sport-
visszhang 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
Hogyan működik? 18.30 Esti mese 18.35 Önkéntes aktivisták történetei
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Advent 21.00 A szegénység
nyomában 22.00 Szó szerint  23.00 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.30 Cobra 11 11.30 Flört a fellegekben. 13.20 A
mentalista 14.20 A farm 15.30 Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00
Híradó 17.25 Reflex18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.20 A farm 21.40 Forró vér  23.00 Híradó 23.25 Doktor House 

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 Szép lakások
11.00 Igen, főnök12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panelházi
történetek. Tévésorozat 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 20.15 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történe-
tek 21.30 A felszín alatt  22.45 Dr. Csont VI.  23.45 Házasodna a gazda

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Párizsi
helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01
Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.30
Borvacsora 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse
15.50 A férfi a legjobb orvosság 16.40 MM 17.25 Jövő-időben 17.35
Híradó 17.40 Heartland18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Idő-
járás 20.15 Bosszú 21.00 Pesty Fekete doboz 22.00 Az ESTE 22.35
Summa 23.05 Múlt-kor

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Beavatás 8.30 Kő, papír, olló
9.00 Élni tudni kell! 9.25 KorTárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Ko-
csis Zoltán Chopin műveket zongorázik 10.30 Alma Mater 11.25 Fő-
zőcske 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20 25 éves a Vidám
Színpad 15.00 Az én világom 15.15 Motorsportmagazin 15.40 Be-
avatás 16.00 Drága doktor úr 16.50 Elit gimi 17.45 Felfedező úton
a Robinson család, 25. 18.15 A Nyereg Klub 18.40 Esti mese 19.05
Déltenger kincse 20.00 Híradó, sport 20.35 Színészmúzeum – La-
tabár Kálmán 22.25 Maradj talpon! 23.15 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
6.30 Híradó 6.35 Nemzetiségi műsorok 7.35 Valóságos kincsesbánya,
7. 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar  9.05 Közbeszéd 9.35 Napok,
évek, századok 10.30 Mesélő cégtáblák 11.00 Kós és a meseváros
12.00 Híradó 12.25 Éretlenek 13.00 Kívánságkosár 15.00 Múzeum-
túra – francia módra 15.30 Hudec László élete 16.00 14. Kaleidoszkóp
Vers Fesztivál 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek, 102.
18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.10 Tálentum 19.45 T.I.R. 20.45
Hírek 20.50 Dunasport 21.00 Körbe zárva.  22.55 Kultikon

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.55 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.15 Az ifjú Herkules Am. kalandfilm 14.00 Tények
14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójá-
ban 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.35
Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20 Kettős ügynök 22.20 Ügyféllista,
3. 23.20 Én is szép vagyok

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 112 –
Életmentők 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Trendmánia
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. Kvízshow 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt
21.30 Házasodna a gazda. Társkereső-show

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: A rocksztár gyilkosa 14.55
A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.05 Dallas 19.05 Columbo:
A főnyeremény halál 21.00 Ahová lépek, ott fű nem terem 23.05
Egy tökéletes nap. Ausztrál film

13.40 Jack Hunter – A menny csillaga 15.35 Fantasztikus négyes.
Am. akciófilm 17.30 Szökőárban. 19.15 Tiszta szerencse 21.00 Halá-
los fegyver 3. 23.15 Hős kerestetik. 

VIASAT
7.30 A médium 9.45 A múmia visszatér 11.35 Gordon Ramsay 12.30
Monk 14.25 Az utolsó zsaru15.25 CSI: A helyszínelők  17.20 Az utolsó
zsaru18.30 Gordon Ramsay 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 A Skorpiókirály  23.10 CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
7.40 Szakácspárbaj 8.05 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.25 Galileo
10.05 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.35 Taxi 14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.00
Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Viharos szere-
lem  17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 20.10 Családi ügy  22.00 Topsztár extra Helena Vond-
ráčková 22.55 Árulkodó nyomok 

STV :2
9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 A szegénység nyomában 11.30
Fókusz12.05 Ukrán magazin  12.30 Hírek magyar nyelven  12.40 Élő
körkép 13.25 Folklórműsor 14.05 Hogyan működik? 14.30 Szó szerint
15.40 Tempó. Közlekedési magazin 15.55 Magyar magazin 16.30 Fó-
kusz 17.00 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradó 18.05 Építészet
18.30 Esti mese 18.40 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul 20.00  Advent. Jótékonysági koncert 21.00 A szegénység nyo-
mában 21.55 Hírek és kommentárok 22.25 Az édes álmok vége

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Gyilkos háromszög 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 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitko-
sabb vágyát 22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.55 A mentalista 

JOJ
6.15 Híradó 7.40 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 Szép
lakások 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.00 Szép lakások 16.00 Dr. Csont 17.00 Hír-
adó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Dr. Csont VII.  22.30
Castle III. Am. krimisor., 13. 23.30 Dr. Csont VI., 2.

kEDD, november �� szErDa, november ��

A déli kisváros gazdag, bohókás
matrónája úgy dönt: boldog, de
magányos életének véget vet. A
holttestet unokahúga találja meg,
aki a halálesetet gyilkosságnak tün-
teti fel. Robert Altman filmje.

Cuki hagyatéka • 21.00 • DUnA TV

Hétfő, november ��

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

november 26 - december 2Programajánló
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Horoszkóp
KOS

A gyorsaság helyett a megfontoltság
vezessen. Számos életbevágóan fon-
tos döntést kell meghoznod a héten.

BIKA
Szabadulj meg a felesleges terhek-
től, és koncentrálj a lényegre.Sem-
miképpen se avatkozz bele mások
ügyeibe.

IKREK
Az új kihívások a következő napok-
ban megérkeznek. Ne vállald túl ma-
gad, mert különben nem leszel
büszke a végeredményre.

RÁK
Őrizd meg józanságodat! Magánéle-
tedben nagyon érzelmesen viselkedsz
a következő napokban, könnyedén
azonosulsz partnered terveivel.

OROSzlÁn
Stresszes, munkával teli időszak vár
rád, amit jobban fogsz bírni, ha oda-
figyelsz étkezésedre és a megfelelő
regenerációra.

Szűz
Ezen a héten szerelmi téren gyűjt-
heted be a babérokat, amitől végre
önbizalmad is helyére kerül.

MéRlEG
A munkában jó teljesítményt nyújt-
hatsz, és az új ötletekkel, amelyekkel
előrukkolsz, nagy sikert arathatsz.

SKORPIó
Izgalmas találkozásban lesz részed,
hallhatsz egy nem mindennapi hírt,
váratlanul felkínálnak egy olyan le-
hetőséget, amelyen nem szabad
gondolkodni.

nyIlAS
Mindig is mestere voltál az időben
elejtett megjegyzéseknek, közbe-
szólásoknak, mely tulajdonságoddal
ezen a héten ismét csilloghatsz.

BAK
Imádod a rejtvényeket, a taktikai já-
tékokat, és jól alkalmazod őket első-
sorban a karrierépítés terén.

VízönTő
Töretlen optimizmussal látsz neki fel-
adataidnak, könnyen feltalálod ma-
gad, a helytelen megoldást magad
mögé utasítod.

HAlAK
Vigyázz a gyomrodra, mert minden-
féle lelki probléma ezen a ponton je-
lenhet meg először. Helyezd előtérbe
a könnyű, tápláló ételeket!

Kreatív sarok

éSZAK-KOMÁROM:
duna Menti Múzeum főépülete: 
A Szlovákiai Képzőművészek társa-
ságának 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 te-
kinthető meg.
Zichy palota: Július Barta Gyula
(1922-2008) művész meg nem élt
90. születésnapja alkalmából ren-
dezett kiállítás megtekinthető feb-
ruár 1-ig.
Sportcsarnok: Ünnepváró kará-
csony előtt A Nyári Szabadtéri Tánc-
színház Alap 2012. december 1-jén
tizennegyedik alkalommal rendezi
meg az Ünnepváró karácsony előtt
című országos játszó- és alkotóhá-
zat a komáromi sportcsarnokban.
Műsor 10.00 - 13.00. Táncház és
játszóház a Kolompos Együttessel.
Vaga Banda: Gólyalábas vásári ko-
média. Hegedűs Csaba és barátai:
fa körhinta, ügyességi játékok. Kéz-
műves foglalkozások kézműves-ok-
tatók közreműködésével: mézeska-

lácsdíszítés, fafaragás, gyékény-,
csuhé-, kosárfonás, drótozás,
gyöngyfűzés, korongozás, angyal-
kák, rongybabák, karácsonyi díszek
készítése stb. A rendező a műsor-
változás jogát fenntartja. 
Matica slovenská Székháza: dec-
ember 14-én, 18.00 órakor KOR-
ZÁR KONCERT „Búcsú a holnapért“
a lemezbemutató koncertsorozat ko-
máromi állomása. Jegyelővétel:
Mocca Café & bar.
Jókai színház: November 30-án
Spiró György: Príma környék (ko-
média), rendező: Valló Péter m.v.  

déL-KOMÁROM:
Monostori erőd: Matyus Dóra a
Magyar Képzőművészeti Egyetem
negyedéves képgrafika szakos hall-
gatójának első tárlata. A kiállítás no-
vember 30-ig tekinthető meg.
Jókai tér: Ádventi vásár iparművé-
szeti és kézműves alkotásokat, fajá-
tékokat, bőrárut, és az ünnephez kö-
tődő dísz- és ajándéktárgyakat lehet
majd vásárolni. Természetesen idén
is lesz könyvsátor. Nem lesz hiány fi-
nomságokban, így forralt borban, te-

ában és kürtőskalácsban sem. A vá-
ros adventi koszorúját először dec-
ember 2-én, 17.00 órakor  gyújtják
meg.  Az „ADVENTI ÁHÍTAT„ elne-
vezésű rendezvény december 2-án,
16 órakor a Jókai téri református
templomban kerül megrendezésre,
ahol fellép Durzák Anna vers- és
prózamondó, illetve a református és
az evangélikus egyházak egyesített
kórusa. 

ÓGyALLA:
Kultúrház: December 1-jén, 19.00
Retro Bál. Értékes tomboladíjak. Be-
lépő 15 €. (vacsora, üdítő, bor,
kávé). A zenét az Atlas zenekar
szolgáltatja. Jegyelővétel Ógyallán
a kultúrházban, tel.: 035 760 2383,
0905 274 536. 
A múltba nyíló ablakok című fény-
képkiállítás december 2-ig tekinthető
meg az  KTM Művelődési Központ-
ban.
December 2-án, 16.00 órától Béka-
királyfi bábelőadás. A Mikulás és se-
gítői ajándékot osztanak a gyere-
keknek melyet a belépő ára tartal-
maz. Belépő 2 €.  

December 9-én Jancsi és Juliska,
Dráfi Mátyás rendezte mesejáték. A
Mikulás és segítői ajándékot oszta-
nak a gyerekeknek melyet a belépő
ára tartalmaz. Belépő 3 €.  

NAGyMEGyER:
Református templom: a XX. Bes-
nyei György Kulturális napok prog-
ramja.
December 1-jén
17.00 Zenei hangverseny.
December 9-én, 
15.00 Irodalmi összeállítás.
December 16-án, 
15.00 Adventi hangverseny.
VMK színházterme: November 30-
án, 19.00 órakor V. Jótékonysági est
a daganatos megbetegésben szen-
vedő gyerekekért. December 2-án,
15.00 órakor „ Mikulás-várás“ a he-
lyi magyar óvodások és iskola tanu-
lóinak kultúrműsora.

EKECS:
December 5-én Mikulásnapi gyer-
mekprogram. A Kuttyomfitty társu-
lat: Az eltáncolt cipellők c. zenés
műsora. Belépés díjtalan.

A hűvösebb idő be-
álltával sokunknál
egyre gyakrabban ke-
rül az asztalra na-
rancs. Ha egy kicsit
ügyeskedtek a puco-
lásnál, a megmaradó
héjból csodálatos vi-
rágkompozíciókat va-
rázsolhattok. Az illata
még sokáig lenge-
dezni fog a lakásban,
és mennyivel jobban
néz ki, mint a radiáto-
ron száradó formál-
tan héjacskák. Tehet-
tek mellé fajéjrudat,
csillagánizst és szeg-
fűszeget is, és kész
is van a saját készí-
tésű potpourri. 

Illatozó virágok narancshéjból Azért olvasom a Bumm hírportált,



M1
6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 2014 FIFA World
Cup. Labdarúgó vb-magazin 9.30 Vágtass velem! 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. Párizs 13.55 Szombat-
helyi Haladás–Győri ETO FC labdarúgó OTP Bank Liga, élő 15.55 Séf.
Kínai ism.terj. film 16.10 Valóságos kincsesbánya, 2/1. 16.45 Doc Mar-
tin 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Csak tudnám, hogy
csinálja 21.45 Szimfonik Live 2.0 22.40 Az utolsó császár 

M2
6.55 A Nyereg klub 9.00 Szafari  9.35–12.00 Üveghegy 12.02 TV
szőttes – Nótaszó 12.25 Könyvkalauz 12.40 Nyugat 100 13.10 Hat-
holdas rózsakert 14.20 Egymillió fontos hangjegy 14.35 Szerelm es
földrajz 15.05 Zöld Tea 15.35 Séf 15.50 Ízőrzők 16.20 Templomos lo-
vagok kincse, 13/13. 16.50 Vízkereszti boszorkányok. Ol. film 18.35
Esti mese 19.00 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 20.00 Híradó
20.35 Rocca parancsnok 21.25 Ha megszólal a csengő. 23.00 Szom-
bathelyi Haladás–Győri ETO FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés

DUNA
6.50 Világvédett lehetne 7.00 Századfordító magyarok 7.55 Kerekek
és lépések 8.40 Élő egyház 9.10 Isten kezében 9.35 Éden a Csúnya-
földön. Dok.film 10.35 Székely kapu 11.05 Daktari 12.00 Híradó 12.15
Ízőrzők. Olaszfalu 12.50 Gyémántvadászok 14.05 Hagyaték 14.35
Táncvarázs 15.30 Önök kérték 16.25 Behajtani tilos! Magyar film (ff
.) 18.00 Híradó, sport 18.35 Fölszállott a páva 20.40 Hogy volt?! Illés
Lajosra emlékezünk 21.35 Színház az egész 22.30 Dunasport 22.45
Törzsasztal 23.40 MüpArt. Herczku Ágnes: Tüzet viszek

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.30 EZO.TV 11.00 Babavilág 11.30
9 hónap 12.00 Tűsarok 12.30 Doki  13.30 AutóGuru 14.00 Sheena, a
dzsungel királynője, 33. 15.00 Bűbájos boszorkák 16.00 Psych – Dilis
detektívek 17.00 Best of Stahl konyhája 17.30 Irigy Hónaljmirigy
show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 A mágus 21.30 Csont-
daráló 23.35 Ördögűzés Emily Rose üdvéért

7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25 ASZTRO Show
11.20 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.50 Házon kívül 12.20
Autómánia 12.55 Szeszélyes. Szórakoztató magazin 14.10 Sziklaöklű
szerzetes. N 16.15 Bazi nagy gringó lagzi. 18.30 RTL híradó – Esti ki-
adás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.10 Hajsza a kincs után

STORY TV
10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram 13.30 Columbo: Ahogy a
könyvben meg van írva 15.05 Túrakommandó 15.35 Álomhotel –
Mézeshetek Chilében 17.30 Szerencsekerék 18.30 Rex felügyelő
20.30 Miss Marple: Az alibi. Ang. krimi 22.30 Emmanuelle

13.30 Öregember nem vénember 15.35 A Gyűrűk Ura – A két to-
rony. Am. kalandfilm 18.50 ...és megint dühbe jövünk. Ol. akcióvígjá-
ték 21.00 Halálos leszámolás 23.00 Lélegezz! Am. film

VIASAT
7.00 Columbo: Régimódi gyilkosság 8.30 CSI: A helyszínelők 9.20 Szex
és New York light 10.25 Szívek szállodája 12.15 Két pasi – meg egy
kicsi 13.15 ÁlomÉpítők 3. 14.20 Extralarge: Gyémántok. Ol.–am. víg-
játék 16.10 Zsoldoskatona 18.25 Büszkeség és balítélet 21.00 A gyil-
kos középkor 23.45 A sivatag vámpírjai Am. horror

STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok 8.05 Fidlibum 8.30 Sportvetélkedő  9.05 Ta-
láld ki, ki hívott meg 9.35 Szórakoztató vetélkedő iskolásoknak 10.35
Poplegendák 12.30 Autószalon 13.25 Rossella. 15.20 Lázadók or-
szága 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Pos-
taláda. Váratlan találkozások 21.15 Néma igazság Ném. filmdráma
22.45 Sporthírek 22.55 Murdoch felügyelő rejtélyei

STV :2
9.55 Hallássérültek tévéklubja 10.20 Idősebbek klubja 10.50 Drága
bácsikám Tévéjáték 12.10 Tizenkettő után öt perccel 13.10 Anya
tudja a megjobban 13.35 A nemzedékek közti szolidaritás éve 14.00
Kapura 14.45 Farmergazdaságok 15.00 Tesztmagazin 15.15 Forma-
tervezés és építészet 15.45 Queen: days of our lives 16.45 A bűn
nyomában 18.00 Úton II. 18.30 Mese 18.50 Kassa 19.00 Híradó 19.40
Nemzetiségi hírek 20.00 A szegénység nyomában 21.00 Celuloid co-
untry 21.25 Őrangyalok 22.00 Diplomamunka Sp. thriller

MARKÍZA
7.05 Madagaszkár pingvinjei 7.50 Télbratyó 10.05 Jóbarátok 10.40 A
mesterszakács. Valóságshow 13.30 15.30 Daredevil, a fenegyerek.
17.35 Beugró 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 22.20 Beugró 23.00 Az 57-es utas

JOJ
6.15 Híradó 6.45 Rajzfilmsorozatok 9.25 Panelházi történetek. Té-
vésor. (ism.) 10.30 A nagy házalakítás 11.25 Dr. Tökéletes Tévésor., 6.
12.25 Egyszer volt, hol nem volt. Am. sor., 22/11–12. 14.25 Cseh–
szlovák tehetségkutató, döntő 18.00 A legjobb torták I., 14/14.
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 Baromi jó 3. Cseh vígjáték 22.45 Házasodna a gazda 

M1
6.00 Esély 6.30 Család-barát hétvége 8.55 Katolikus krónika 9.35 Ez
az a nap! 10.25 Úton-útfélen 10.30 A Biblia a magyar költészetben
10.45 Metodista magazin 11.10 Református ifjúsági műsor 11.20
Evangélikus templomok 11.30 Útmutató 12.01 Hírek 12.05 Világ-kép
12.35 Angi jelenti 13.05 Múlt-kor 13.35 TeleSport – Sport7 14.05
Forma–1-magazin 14.50 Hatalmas aranyos Am. filmvígjáték 16.25 Vi-
deoton FC–Újpest FC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50 A Lé-
nyeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30
Egyszer volt, hol nem volt

M2
6.15 Rajzfilmek 7.05 Felfedező úton a Robinson család 9.15 Vízkereszti
boszorkányok. Ol. film 11.00 Szafari. 11.30 Noé barátai 12.01 Katolikus
krónika 12.40 Ez az a nap! 13.25 Úton-útfélen 13.35 A biblia a magyar
költészetben 13.45 Metodista magazin 14.10 Református ifjúsági
műsor 14.20 Evangélikus templomok 14.35 Útmutató 15.00 Az
Árpád-kor templomai. Ócsa 15.15 Templomos lovagok kincse 15.40–
18.10 Üveghegy 18.10 Mi micsoda  18.35 Esti mese 19.00 Emma 20.00
Híradó, sporthírek 20.35 Doc Martin 21.25 Az utolsó császár 

DUNA
6.50 Benedek Elek: A vörös tehén 7.00 Életem, Afrika 7.35 Világ-Nézet
8.30 Önkéntesek 9.00 Hagyaték 9.30 Akadálytalanul 10.00 Lyukasóra
10.30 Határtalanul magyar 11.00 Római katolikus szentmise 12.00 Hír-
adó 12.15 Ízőrzők. Siófok 12.50 Kár a benzinért. Magyar film 14.00
Magyar elsők 14.15 Szerelmes földrajz 14.45 Hazajáró. Fogarasihava-
sok 15.15 Hogy volt?! 16.15 Nászinduló. Magyar film (ff .) 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Önök kérték 19.30 Heti Hírmondó 20.00 Rózsa
Sándor  21.00 Klubszoba 21.55 Dunasport 22.10 New York bandái

6.45 TV2-matiné 9.25 Nagy vagy! 10.25 EgészségMánia 10.55 EZO.TV
11.25 Borkultusz 11.55 Stahl konyhája 12.25 Én is szép vagyok12.55
Több mint TestŐr 13.25 A kiválasztott – Az amerikailátnok 14.25
Monk – Flúgos nyomozó 15.25 Bűbájos boszorkák  16.25 A mágus.
Am.–cseh filmdráma 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Kung Fu Panda
21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Hősök 23.55 Összeesküvés 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.35 Törzsutas
12.10 Havazin 12.40 112 – Életmentők 13.15 Szeszélyes 14.45 Bár-
micvó 16.25 Banános Joe 18.30 RTL híradó  19.00 Cobra 11., 9. 20.00
Alkonyat – Napfogyatkozás  22.30 A titokzatos akta 

STORY TV
10.30 Dallas 15.25 Álomhajó – Mézeshetek Marokkóban. Ném. ka-
landfilm 17.30 Szerencsekerék 18.30 Columbo: Holt tárgyak. Amerikai
krimifilm 20.00 Poirot: A kisegér mindent lát. Ang. krimi 22.10 Lebe-
gés. Am. filmdráma 0.15 Emmanuelle IV. Fr. erot. film (ism.

13.20 Egon és Dönci – mindenütt jó, de legjobb otthon 14.45 Ocean’s
Thirteen - A játszma folytatódik 17.00 Speed Racer – Totál turbó.
19.25 Hipervándor 21.05 Next – A holnap a múlté. Am. film

VIASAT
7.55 Divatdiktátorok modelljei 8.25 A nagy házalakítás  9.20 Egész-
ségŐr 9.50 Újonc 10.20 Édes kísértés 10.50 Utazóna 11.20 Trendkö-
zelben 11.50 A nagy házalakítás 12.45 Jack és Sarah  15.00 Titkok
könyvtára – A Szent lándzsa küldetés 17.00 Anna – A történet foly-
tatódik 18.55 ÁlomÉpítők 3. 20.00 CSI: A helyszínelők  20.55 CSI: A
helyszínelők  21.55 Palimadár  23.55 Jackie nővér

STV :1
7.10 Rajzfilmek 8.40 Góóól  9.10 Horgászmagazin 9.35 A fi ú és a kutya
10.05 Bolygónk felülnézetből II. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Miss Marple törté-
netei: Királyok és kalandorok 14.40 Filmmúzeum. A ledér nő esete
16.20 Postaláda 17.30 A borászok királya  18.15 Konyhatitkaim 19.00
Hírek, sporthírek 20.10 Szlovákia 2012 – Advent 21.40 Pokolba a sze-
relemmel. Am. film 23.35 Lefújva. A hétvége mérkőzései

STV :2
8.35 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Família.
Magazin 10.15 A szlovákiai falvak enciklopédiája 10.30 Első advent-
vasárnapi evangélikus istentisztelet 12.10 Jancsi és Juliska Zenés me-
sejáték 13.25 A szegénység nyomában 14.20 Egyházi magazin 15.00
Folklórműsor 16.00 Őrangyalok 16.30 Ruy Blas 17.50 Celuloid country
Dok.film 18.20 Talkshow gyerekeknek 18.30 Mese 18.40 A szlovákiai
elit galériája.  19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 A szegény-
ség nyomában 21.00 Formatervezés és építészet 21.25 Művészet
2012 21.55 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
7.00 Madagaszkár pingvinjei 7.50 Zűr az űrben 9.30 Jóbarátok 10.30
Daredevil, a fenegyerek 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre
szabva 13.35 Sóhivatal 14.40 A lányom nem gyilkos 16.35 A testőr
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Halhatatlanok
22.45 Az igazság mecénása. 

JOJ
7.35 A legszebb ajándék  10.05 A legjobb torták 11.05 A fiam nélkül
nem megyek el 12.05 Kilenc élet 13.00 A gazdagság receptje 14.30
Az utolsó mohikán  17.00 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi hír-
adó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 Az év legnagyobb eseményei.
23.30 Halálos hűtlenség 
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5.23 Az Este  5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Család-barát 11.40
Útravaló 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Mindenből egy van 14.20
Sophie szerint a világ14.50 Déltenger kincse 15.45 A férfi a legjobb
orvosság 16.35 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40 He-
artland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sporthírek 20.05 Idő-
járás 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – IrReality Show 22.00 Az ESTE

M2
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 Színészmúzeum
– Latabár Kálmán 15.05 Angyal születik 15.25 Csavargások Afriká-
ban dr. Livingstone ürügyén 15.50 Beavatás 16.05 Drága doktor úr
16.55 Elit gimi 17.45 Felfedező úton a Robinson család 18.15 A Nye-
reg klub18.40 Esti mese 19.05 Déltenger kincse 20.00 Híradó 20.35
Egy este Latabár Kálmánnal 22.25 Maradj talpon! 23.20 A férfi a leg-
jobb orvosság

DUNA
7.35 Valóságos kincsesbánya 8.10 Kultikon  8.35 Száműzött magyar
irodalom  9.05 Közbeszéd (ism.) 9.30 Magyar elsők 9.50 Örökség –
Portréfilm Snétberger Ferenc gitárművészről 11.00 Híres zeneszer-
zők nyomában. Csajkovszkij 12.00 Híradó 12.25 Éretlenek, 13. 13.00
Kívánságkosár 15.00 Szafari, 13/8. 15.30 Az iszlám Európában 16.00
14. Kaleidoszkóp VersFesztivál, 2/2 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek, 103. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.10 Tá-
lentum 19.45 Vízivárosi nyár 20.40 Hírek 21.00 Dögkeselyű Magy. film

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő V. 99–100. 14.00 Tények  14.55 Árva an-
gyal, 6/2. 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 Feketék fehéren Am. krimivígjáték

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 112 – Élet-
mentők 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Autómánia 13.25
Fókusz  14.00 Pasik!  14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bűnös szerelem
16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában18.30 RTL
híradó 19.10 A Kód. Kvízshow 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt  21.30
Úszó erőd

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ  12.55 Columbo: A főnyeremény halál 14.55
A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák. Tengernyi gond 18.05 Dal-
las 19.05 Columbo: Ölni már nincs idő 21.00 A profi . Fr. akciófilm
23.00 Kémvadászok

13.50 Yamakasi 2.  15.35 Hold. Ang. sci-fi filmdráma 17.20 Tiszta sze-
rencse. Am. vígjáték 19.05 Boa – A rémület szorításában 21.00 Ra-
gadozó. Am. sci-fi akciófilm 23.00 Adrenalin. Am. akciófilm

VIASAT
7.20 A kifutó  8.20 A médium 10.05 Columbo: Régimódi gyilkosság
11.35 Gordon Ramsay – 12.30 Monk 14.25 Az utolsó zsaru  15.25 CSI:
A helyszínelők  17.20 Az utolsó zsaru I. 18.30 Gordon Ramsay 19.25
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A Skorpiókirály 2.
23.35 CSI: New York-i helyszínelők VI., 21.

STV :1
7.35 Szakácspárbaj 8.05 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.25 Galileo
10.00 Árulkodó nyomok  11.00 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja
13.35 Életöröm Stano Radič 14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Vi-
haros szerelem  17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, Sport 20.10 Rossella 22.00 Életben maradni
22.50 Tony bosszúja 23.40 Árulkodó nyomok

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja  10.35 A sze-
génység nyomában  11.30 Fókusz 12.00 Magyar magazin  12.25 Hírek
magyar nyelven  12.35 Élő körkép 13.20 Folklórműsor 14.00 Építé-
szet 14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Az ú 15.25 City Folk – Helsinki
15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Integrálj! 17.30 Körzeti hír-
adó 18.00 A természet közelről 18.30 Esti mese 18.40 Vadászmaga-
zin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Szlovákia
2012 – Advent 21.00 A szegénység nyomában  22.00 Lámpa alatt 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Sminkháború:
Mary Kay története 12.00 A bűn árnykéban 13.55 A mentalista III.
14.50 Jóbarátok 16.00 Doktor House III. 17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Randizzunk! 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
A farm 21.40 Forró vér  23.00 Éjszakai híradó 23.25 Doktor House 

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 Szép
lakások11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.00 Szép lakások 16.00 Dr. Csont  17.00 Hír-
adó 17.30 Kockáztass!18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt 33. 22.45 Dr.
Csont VI. Am. krirmisor., 3. 23.45 Halló. Szórakoztató show

Egy terrorista banda megszállja a
haditengerészet Missouri nevű ha-
jóját. Céljuk, hogy ellopják a fedél-
zeten található nukleáris fegyvere-
ket. Casey Rybacknek (Steven Sea-
gal) kell megvédenie a hajót.

Úszó erőd • 21.30 •RTl KlUB

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 DTK 10.15
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30
Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse
15.50 A férfi a legjobb orvosság 16.40 MM 17.25 Jövő-időben 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Van képünk hozzá 21.10 Mindenből egy van
22.10 Az ESTE 22.45 Shakespeare: A makrancos hölgy

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Harmónia 8.55 Rejtélyes XX. század
9.20 Világokon át 10.15 Nekem ne lenne hazám? 10.35 Alma Mater
11.25 Ízőrzők. Noszvaj 12.01 Hírek 12.25 Magyar bulizene 13.20 Egy
este Latabár Kálmánnal 15.20 Csavargások Afrikában dr. Livingstone
ürügyén 15.45 Beavatás 16.05 Drága doktor úr 16.55 Elit gimi 17.45
Felfedező úton a Robinson család18.15 A Nyereg klub 18.40 Esti
mese 19.05 Déltenger kincse 20.00 Híradó 20.35 Örökzöldek a Jó-
zsefvárosból. Szenes Iván emlékkoncert 21.35 Operettalbum 22.00
Maradj talpon! 22.55 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
8.10 Kultikon 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05 Közbeszéd 9.30 „Harangok
zúgnak bennem” 10.30 Balatoni utazás 20/2.: Magyarok a Balaton-

nál 11.00 Univerzum 12.00 Híradó 12.25 Éretlenek, 14. 13.00 Kíván-
ságkosár 15.00 Ablak a természetre. Pókok 15.10 A világ metrói
16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Élet-
képek, 104. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 MVM Paks–
Lombard Pápa Termál FC NB1-es labdarúgó- mérkőzés OTP Bank Liga
21.00 Hírek, sport 21.15 A karvaly csendje 22.05 Kultikon

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények  14.55 Árva angyal,
7/1. 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update
konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.10 Jóban-rosszban  20.30
The Voice – Magyarország hangja 22.00 Haláli zsaruk, 8. 23.00 Grimm

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 Brandmánia 13.25 Fó-
kusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bűnös szerelem 16.15
Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt  21.30 CSI: A helyszí-
nelők22.35 Gyilkos elmék

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Ölni már nincs idő. 14.55 A
farm, ahol élünk,17.00 Poirotnovellák. A hihetetlen rablás. Ang. krimi
18.05 Dallas19.05 Columbo: Jobb ma egy veréb. Am. krimi 21.00 Szü-
letett feleségek  22.30 Gátlástalanul 23.00 Doktor Addison, 45.

13.40 Öregdiák nem véndiák. Am. vígjáték 15.15 Élve vagy halva.
16.45 Lucky Luke és a Daltonok 18.20 Tuti terv.  20.05 Ocean’s Thir-
teen - A játszma folytatódik. Am. akciófilm

VIASAT
7.15 A kifutó 8.10 A médium  9.55 Anna – A történet folytatódik 11.35
Godon Ramsay  12.30 Monk – Flúgos nyomozó 14.25 Az utolsó zsaru
15.25 CSI: A helyszínelők 17.20 Az utolsó zsaru 18.30 Godon Ramsay
19.25 Jóbarátok20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Titkok könyvtára
– A Szent Lándzsa küldetés. 23.20 Gyerekkereskedők Am. filmdráma

STV :1
8.00 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.20 Galileo 10.00 Árulkodó nyo-
mok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Gasztromóniai kalauz 14.00 Kachora – Az ártatlan szökevény 14.55
Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Viharos szere-
lem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.10 Poplegendák 22.05 Gyilkos szenvedély 23.45 Árulkodó nyomok

STV :2
9.05 Nők magazinja 10.40 A szegénység nyomában 11.40 Fókusz
12.10 Romamagazin 12-35 Hírek magyar nyelven 12.45 Élő körkép
13.10 Slágerről slágerre 13.30 A természet közelről 14.25 Ökológiai
magazin 14.50 Idősebbek klubja 15.20 Egyházi magazin 15.55 Szem-
től szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja a legjobban 17.30 Körzeti
híradók 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 A nemzedékek közti
szolidaritás éve 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Szlo-
vákia 2012 – Advent. Jótékonysági koncert l 21.00 A szegénység nyo-
mában 21.55 Hírek 22.25 Zuhanás

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.10 Amíg a halál el
nem választ minket 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
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A
farm 21.45 A mesterszakács 22.55 Speciális alakulat Kanad. akciófilm

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek10.00 Szép házalakítás
11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panelházi
történetek15.00 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 Panelházi történetek. 21.30
Egyszer volt, hol nem volt 23.30 A nagy házalakítás

Tíz tél • 22.20 • DUnA TV
Camilla  egy kisvárosból érkezett az egye-
temre orosz irodalmat tanulni. Silvestro
(Michele Riondino) is most érkezett a vá-
rosba, egy bőröndöt cipelve. Pillantásuk
egyből találkozik.

Alkonyat - napfogyatkozás • 20.00 • RTl KlUB
Végre újra együtt van Bella (Kristen Ste-
wart) és Edward (Robert Pattinson). Fény
derült azonban egy nagy és súlyos titokra:
Bella legjobb barátja, Jacob egy vérfarkas,
így a lány két tűz közé kerül.

Csak tudnám, hogy csinálja • 20.15 • M1
Kate (Sarah Jessica Parker) nagy-
vállalat menedzsere, és két gyerek
édesanyja. Munkája miatt folyama-
tosan utazni kényszerül, ezért keve-
set látja családját. Ráadásul kap egy
jóképű új munkatársat is.

Lehet húsos, vegetáriánus, reggeli, ebéd, vacsora vagy desszert. A lényeg, hogy olvasó-
ink az elkészített étellel együtt fényképezkedjenek le és a fényképet csatolják a recepthez.

A fotókat és recepteket küldhetik email címünkre (deltakn@gmail.com), leadhatják az iro-
dánkban, vagy beküldhetik levélben is: DELTA hetilap, Františkánov 22. Komárno 945 01. A
borítékra írják rá: "Receptverseny". A naptárba bekerülő szakácsok közt ajándékokat sorso-
lunk ki. Beküldési határidő: november 30. A versenyben azok a receptküldők vehetnek részt,
akik saját maguk által készített ételfotót is küldenek a recepthez.

Várjuk olvasóink receptjeit! 

írjuk együtt a DElTA 2013-as receptnaptárát!

Könyvajánlatunk
Lepje meg szeretteit mikulásra, karácsonyra 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival.

Régi ár Új ár

Komárom a Duna gibraltárja 16,43 €, 10,00 €
Felvidéki árpád-kori 6,31 € 4,00 €
templomok lexikona I., II. kötet
Új komáromi olympos 6,97 € 5,00 €
KFc 111 16,00 € 13,00 €
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7,00 €
gondolatok egy ünnep margójára 4,15 € 3,00 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3,00 €
Hagyományőrző 
és változó települések 9,29 € 7,00 €

gyermekkönyvek
sárkány peti afrikában 3,25 € 2,50 €
sárkány peti egyiptomban 3,25 € 2,50 €
sárkány peti Velencében 3,25 € 2,50 €
sárkány peti Firenzében 3,25 € 2,50 €
óvodások verses kertje 3,00 € 2,00 €





Kosárlabda

SPORT

Kosárlabda

Amár ismert, adminisztratív
okok miatt távozó Nasir Ro-

binson helyettesítésére a komá-
romi szakvezetésnek gyorsan
megoldást kellett találnia. A 22
éves Amin Stevens személyében
találta meg, aki már múlt szom-
baton pályára is lépett, sajnos,
egy olyan találkozón, ami nem
igazán sikerült az addig menetelő
komáromi csapatnak. Ellenben,
három nappal korábban, remek
játékkal győzte le a tavalyi bajno-
kot. Az iglói kirándulás több
szempontból is tanulságos volt a
piros-fehérek számára. Remélhe-
tőleg, a levont tanulságokat már
most szerdán kamatoztatni tudja
a nagy rivális, Léva csapata ellen.   

Szerdán
MBK Rieker – Prievidza 81:71

(22:16, 13:12, 24:19, 22:24)
Izgalmas, jó mérkőzést vívott az

előző idény két döntőse. A hazaiak
kezdtek valamivel jobban, és a 7.
percben hatpontos előnyre tettek
szert, de a vendégek nagyszerűen
kontráztak. Újabb törés a 12. és 15.
percek között állt be, amikor a kö-
zönség által fergetegesen buzdított
hazaiak 28:17-re növelték előnyüket.

Aztán, mintegy megelégedve ezzel
az előnnyel, váratlan fordulat történt.
A piros-fehérek három percig nem
szereztek pontot, a vendégek viszont
annál többet, és máris 28:26 világított
az eredményjelzőn. Az első félidő vé-
gére azonban sikerült ismét hétpon-
tosra igazítaniuk vezetésük arányát.
A második félidőt is jól kezdték Rón
edző védencei, és öt percnyi játék
után már 50:32 volt az eredmény. A
vendégek ugyan igyekeztek tartani a
lépést a hazaiakkal, de ez igazából
csak az utolsó játékrészben járt ki-
sebb-nagyobb sikerrel. Öt perccel a
mérkőzés vége előtt 68:52 volt az
eredmény és már-már biztosnak lát-
szott a hazaiak győzelme, de a privi-
gyeiek még egyszer belehúztak.
Előbb 70:64-re, majd alig egy perccel
a találkozó vége előtt 72:68-ra alakí-
tották az eredményt, de Bílik három-
pontos dobása végleg megnyugtatta
a kedélyeket, így a dráma elmaradt.   

Pontszerzők: Thompson 16, Bílik
13, Kratochvíl és Dubovský 11-11,
Lowe 10, Šoška 9, Stojanov 6, Koz-
lík 5 – Baťka 20, Harris 19.

Szombaton
Sp. N. Ves – MBK Rieker 85:73

(19:14, 16:14, 23:18, 27:27)

Pontszerzők: Acker 29, Burke 22
– Thompson és Lowe 16-16, Bílik 12,
Stevens és Kozlík 10-10, Kratochvíl
4, Šoška 3, Dubovský 2.

Az új amerikai szerzemény, Amin
Stevens is már pályára lépett a ko-
máromiak piros-fehér mezében, de ő
sem tudta meggátolni a vereséget.
Mindössze néhány órát tartózkodott
Komáromban, eredetileg a szakve-
zetés nem is számolt a játékával, de
az eredmény kedvezőtlen alakulása
mégis kényszerhelyzetet szült. A
vendégek előbb a találkozó 3. per-
cében vezettek 3:2, majd egy perc-
cel később 6:5 arányban, de részük-
ről ez volt minden, ami az előnyt illeti.
A hazaiak egyre jobban belejöttek,
és végig tartották megnyugtató elő-
nyüket. A vendégek játékából hiány-

zott a szikra, és főleg a kolletkív szel-
lem, ami eddig meghatározta mene-
telésüket. A játékosok inkább egyé-
nileg próbálkoztak, nem sok siker-
rel. Az igazi törés a találkozó 28. per-
cében állt be, amikor a hazaiak 12
pontra növelték addigi ötpontos elő-
nyüket, megannyi komáromi hibának
és fegyelmezetlenségnek köszönhe-
tően. Szurkolók is szép számban el-
kísérték a komáromi csapatot, most
azonban csalódniuk kellett kedven-
ceik teljesítményében.     

Szerdán, a nagy riválist, Léva
csapatát fogadja hazai csarnok-
ban az MBK Rieker 18 órai kez-
dettel, majd szombaton a nyitraiak
otthonában lép pályára.

A tabella állása:
1. Nitra 12 9 3 21
2. Levice 10 8 2 18
3. Spiš.N.Ves 10 6 4 16
4. MBK Rieker 9 7 2 16
5. Inter 11 5 6 16
6. Svit 12 2 10 14
7. Prievidza 9 4 5 13
8. B.Bystrica 10 3 7 13
9. Handlová 9 2 7 11

Fotó: net 

NőK I. LIGA 
Senica – Csallóközara-

nyos 29:24 (17:12)
Az őszi idény utolsó fordu-

lójában három alapjátékosa
nélkül volt kénytelen pályára
lépni a csallóközi csapat. En-
nek ellenére jó rajtot vettek Ta-
lár edző lányai, hiszen a 9.
percben 5:2 arányban vezet-
tek. Mindez nem sokat ért,
mert  a következő nyolc perc
leforgása alatt kilenc gólt kap-
tak, így a 17. percben már 11:5
világított az eredményjelzőn.
A mérkőzés 50. percében
még ugyan két gólra felzárkó-
zott az aranyosi csapat
(20:18), de a jól játszó hazai-
akat már jobban nem sikerült
megszorongatnia. Tény, hogy
a vendégek fegyelmezetlenül
játszottak, és mivel sem a vé-
delem, sem pedig a kapusok
ezen a mérkőzésen nem vil-
logtak, más eredmény nem is
születhetett. Szombaton, a
Szlovák Kupa első fordulójá-
ban, a II. liga listavezetőjének
pályáján, Szencen szerepel-
nek az aranyosi lányok, és
amennyiben azt siker korozná,
úgy a második fordulóban
Vágsellye csapatát fogadhat-
nák hazai csarnokban. Szép
motiváció...

Vendég góldobók: Dohna-
nec 7, Turza 5, Szabó és
Kasznár 4-4, Rísová 3, Gőgh
1. 

NőK II. LIGA
Gúta – Nagytapolcsány

27:26 (12:16)
Szenzációs győzelmet arat-

tak Miroslav Zolnai edző vé-
dencei az addigi listavezető el-
len. Míg az első félidőben a
vendégek diktálták az iramot,
a másodikban fantasztikus tel-
jesítményt nyújtottak a gútai
lányok, és hozva idénybeli leg-
jobb játékukat, boldogan tá-
voztak a pályáról. A győztes
gólt Szabó M. szerezte a ta-
lálkozó utolsó másodpercei-
ben. 

Hazai góldobók: Vass 10,
Szabó M. 7, Kiss és Bogár 2-
2, T. Navrátilová, T. Navráti-
lová, Bartanusz, Haris S. és
Szladky 1-1.

Az előző fordulóból: 
Szenc – Gúta 32:23 (17:13)

Vendég góldobók: Vass 8,
Szabó M. 6, K. Navrátilová 3,
Csente és Nagy 2-2, Szladky
és Névery 1-1. 

-dm-

Kosárlabda:
A férfiak II. ligájában ismét győzelmet

ünnepelhetett a komáromi Highlanders
csapata. BK Ivanka pri dunaji – High-
landers Komárom 65:83 (14:17, 16:19,
15:16, 20:31). Vendég pontszerzők: Uňa-
tinský 22, Szarvas, Farkas és Riečičiar
12-12, Kasznár 7, Béber és Jančo 6-6, Su-
kola 5, Gergely 1.

Röplabda:
A komáromi VK Spartak férfi röplabda

csapata folytatja remek szereplését az I. li-
gában.

VK Spartak – Skalica 3:0 (16, 18, 20)
és VK Spartak – Skalica 3:0 (17, 17, 16) 

Nasir Robinson helyett Amin Stevens

Kézilabda

Sporthírek röviden

Egy felhívás indult útjára néhány héttel
ezelőtt az interneten. A 34 éves Kovács
dezsőnek, a Nagykeszi-i labdarúgó csa-
pat egyik meghatározó játékosának volt
szüksége segítségre, akit egy alattomos
betegség döntött le a lábáról. Vérre volt
szüksége ahhoz, hogy az orvosok meg-
menthessék a fiatal sportoló életét. És
ekkor szép számban jöttek a játékostár-
sak, rokonok, barátok, ismerősök és is-
meretlenek, hogy segítsenek bajba jutott
embertársukon. A család elmondása
szerint, 88-an adtak vért Dezső javára, és
ezzel a tettükkel, minden bizonnyal életet
mentettek. Dezső állapota napról-napra
javul, és a karácsonyi ünnepeket már
családjával töltheti. Mindezt egyrészt
erős, kisportolt szervezetének, és azok-
nak az önkéntes véradóknak köszönheti,

akik egy pillanatig nem haboztak, amikor
megjelent a felhívás.

Dezső és családja ezúton is köszöni az
önzetlen segítséget mindenkinek, aki
nem hagyta cserben ezekben a nehéz
pillanatokban. Külön köszönetét fejezi ki
a Nagykeszi-i véradóknak, akik nagy
számban vettek részt a véradáson.

Szerkesztőségünk is köszöni a segítsé-
get valamennyi önkéntes véradónak, De-
zsőnek pedig további jobbulást kíván!

A sportolók is
segítettek
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Két nagyszabású nemzetközi versenyen
vettek részt régiónk tehetségekkel fog-

lalkozó klubjai, amelyekről nevükhöz méltó
eredményekkel tértek haza. Somorján és a
csehországi Hodonínban léptek sző-
nyegre, ezeknek a versenyeknek kapcsán
remek eredményekről kaptunk híreket.
Örömmel állapítjuk meg, hogy az egész
év folyamán ilyen és hasonló eredmé-
nyekről tudtuk tájékoztatni olvasóinkat,
ami elsősorban a nehéz körülmények közt,
ám mégis nagy lelkesedéssel dolgozó
szakvezetőknek, edzőknek köszönhető.
Csak csodálni tudjuk elszántságukat, oda-
adásukat, melynek jutalma nem más, mint
sportolóik sikerei. és ennél szebb jutalom
nem érhet edzőt, szakvezetőt.

SOMORJA

A Fodor László Emlékversenyen, amelynek
küzdelmei egyben a Polgármesteri Kupáért is
folytak, négy ország 16 klubjának 103 tehet-
séges birkózója vett részt.  Régiónkat a Ko-
máromi Spartacus és a Madari BK képviselték.

Eredmények:
Kezdők (2003-2004)
26 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
Ifjabb diákok (1999-2000)
44 kg: 2. Hulman Nikolas (Spartacus)

3. Csicsó Kevin (Madar)
4. Nagy Arnold (Spartacus)

52 kg: 3. Sluka István (Madar)
57 kg: 3. Csorosz Levente (Spartacus)
62 kg: 1. Rigó Rudolf (Spartacus)
68 kg: 3. Szeifert Ramón (Spartacus)
85 kg: 3. Uhlík Krisztián (Madar)

Nem tudjuk pontosan, a bajnokságok őszi idé-
nyében a klubok mennyit fizettek be a szövetség
kasszájába különböző büntetések címén. A
pontos összeg nem is nagyon érdekel bennün-
ket, hiszen az nem több egy puszta statisztikai
adatnál, ami ugyan valamire utal, de lényegé-
ben semmiben nem perdöntő. A versenykiírás-
ban pontos „árlista” áll a szövetség ren-
delkezésére, amiből a klubok és já-
tékosok szabálysértése esetén,
megállapítja a „mi mennyit”.
Például, a fegyelmi bizott-
ság 10 € befizetése után
„hajlandó” csak megbün-
tetni a vétkező felnőtt
játékost. Csak emlé-
keztetni szeretnénk,
hogy a 2009/2010-es
idényben ez az ösz-
szeg 7 € volt. A kü-
lönbség tehát érez-
hető, csak éppen nem
tudni, mivel indokolt.
Netán ennyivel nőtt a fe-
gyelmi bizottságok tekinté-
lye, vagy ennyivel növekedett
az általa elfogyasztott kávé
áfája? Az sem titok, hogy mivel a
játékos van büntetve, tulajdonképpen
neki kellene kifizetnie a tárgyalási illetéket, de
általában ezt az anyaegyesülete vállalja át, hi-
szen az amatőr bajnokságokban a játékos nem
rendelkezhet focival összefüggő bevétellel. Egy
szabálytalan becsúszás, vagy uram bocsá´, a
játékvezető más tájakra való átirányítási igye-
kezetének következményeit, nehogy már a csa-
ládi költségvetésből kelljen fedezni. Ellenben a
játékvezetők és ellenőrök legális bevétellel (is)
rendelkeznek. A fentebb összehasonlított idé-
nyekhez viszonyítva, ezek a bevételek is nö-
vekvő tendenciát mutatnak. A kérdésünk csak
az, vajon ki emlékszik olyanra, hogy a mérkőzés
végeredményét szándékosan befolyásoló (ma-
gyarul: elcsaló) játékvezető, és az azt „éppen
nem látó” ellenőr, fegyelmi eljárás esetén, ille-
téket fizetett volna ügyének megtárgyalásáért?
Persze, már maga a bírók és ellenőrök elleni fe-
gyelmi eljárás fogalma mosolyt válthat ki egye-
sek arcán. Ettől függetlenül elméletben lehet-
séges ugyan, de az „árlista” ilyet nem tartal-
maz.  Mintha az ő ártatlanságuk kőbe lenne
vésve. Mindezzel csak azt akartuk jelezni, hogy
a bajnokságok minden résztvevőjének, tehát já-
tékosoknak, klubvezetőknek, szövetségi tagok-
nak, játékvezetőknek és ellenőröknek egyaránt,
egyformán kellene vállalniuk anyagiak dolgá-

ban is a felelősséget tetteikért.  
Másik dolog a területi szövet-

ségek önállósága. Rendszervál-
tás után, egy rövid ideig ez így is
volt, azóta azonban nagyon sok víz
lefolyt a vén Dunán. Az alapító ok-
mányokban ugyan még mindig így sze-

repel, de ez már régen nem fedi a va-
lóságot. Nézzük, miről is van szó. A

területi szövetségek kötelezően
tagjai kell, hogy legyenek a ke-

rületi szövetségeknek, ame-
lyeknek viszont ugyancsak

kötelező a tagságuk a
Szlovák Labdarúgó Szö-
vetségben. Tehát, a ke-
rületi szövetségeken ke-
resztül, a területiek is a
Szlovák Labdarúgó Szö-
vetség kötelékébe tar-
toznak. Ez eddig rend-
ben is volna, hiszen egy

a pálya, egy a cél. Az vi-
szont már messze nincs

rendben, hogy az alacso-
nyabb szövetségeket minden

előzetes egyeztetés nélkül, kész
dolgok elé állítják. Legújabban nagy

vitát váltott ki az egyes bajnokságok át-
szervezése. Ez egyébként is „szlovák speciali-
tás”, hiszen az utóbbi két évtized alatt szinte
megszámlálhatatlan átszervezésen estünk át.
Az első ligától a területi bajnokságokig egyaránt.
Az egymást váltó szövetségi vezetők rendre
újabb és újabb ötletekkel állnak elő, minden
esetben a klubok érdekeire hivatkozva. Közben
nem veszik észre, hogy a spanyolviaszt már ré-
gen feltalálták, csak elő kell venni a fiókból. Ha
több mint száz év után Angliában valakinek
eszébe jutna átszervezni egy működő rend-
szert, minden bizonnyal „kiűzettetne a paradi-
csomból” szentségtörés vádjával. Szlovákiában,
manapság már a bajnokságok megkezdésekor
újabb és újabb átszervezésekről szól a fáma.
Most is. A kerületi szövetség néhány agilis tagja
megelégelte az eddigi rendszert, és újabb át-
szervezésen munkálkodik. Persze, a klubok ér-
dekeit szem előtt tartva(!?) Vagy mégsem? 

Eddig a kerületi szövetség két negyedik ligás
és négy ötödik ligás csoportot irányított, az egy-
csoportos Régióbajnokság mellett. Valamennyi
csoportban 16-16 csapat vett részt. Az új, java-
solt modell két negyedik ligás és hat ötödik ligás
csoportról szól úgy, hogy a negyedik ligában
továbbra is 16 csapat szerepelhetne, az ötödiket
pedig 14-re csökkentenék.  Az ötödik liga cso-

portjainak növelésével már nem három, csak
két járás csapatai találkoznának a bajnokság
során. Míg járásunk csapatai eddig érsekújvári

és lévai csapatokkal küzdöt-
tek meg, most a „kétjá-

rásos” csoportbeosz-
tásban dunaszer-

dahelyi csapatok
lennének az el-
lenfelek. Vajon
megkérdezte
valaki a két
járás illeté-
kes TLSZ-ét,
s z á m u k r a
megfelelő-e
a javasolt

modell?  És
ha igen, a

TLSZ-ek meg-
kérdezték az érin-

tett klubokat? Nem
hinnénk, hogy itt valaki

valakit kérdezne. A kerü-
leti szövetség az anyagot beter-

jeszti a konferencia elé, és az egyes járások kül-
döttei azt habozás nélkül megszavazzák. Mert-
hogy, egy felsőbb szervvel nem illik vitába
szállni, hiszen ők egy létrafokkal magasabban
állnak, ergo, okosabbak is. Persze, ezeket a
számításokat még részben keresztbehúzhatja a
SZLSZ konferenciája, hiszen az is majd jövő év
elején dönt átszervezésekről. 

Mi is azonban az átszervezések lényege?
Naivitás lenne azt gondolni, hogy itt a klubok ér-
dekei játsszák a főszerepet. A kerületi szövet-
ség érdeke azt kívánja, hogy minél több klubot
irányíthasson. Ez a történet is természetesen a
pénzről szól. Több számítás is már cáfolta a ja-
vaslat irányelveit, miszerint a klubok megtaka-
rítása az elsődleges cél. Az eddigi 16 csapatos,
három járásba átívelő bajnokság költségei a
legtöbb esetben kisebbek, mint a javasolt, 14
csapatos, két járást érintő bajnokság. A kerületi
szövetségen is bizonyára tudnak számolni. Ha
több a klub, nagyobb a nevezési díjból befolyt
összeg, ha több a klub, nagyobbak a fegyelmi
és egyéb vétségek miatt kiszabott büntetések-
ből származó bevételek, ha több a klub, egyre
szűkülnek majd a TLSZ-ek már egyébként sem
nagy hatáskörei, ha több a klub, feltétlenül meg
kell erősíteni a kerületi szövetség vezetőgár-
dáját. Azaz, a TLSZ-ek önszántukból teszik hu-
rokba a fejüket, és szépen araszolnak a meg-
szűnés felé. Akkor, hol is vannak a klubok ér-
dekei?

Böröczky József

Minden a pénzről szól

Szépen megtelt a dunaszerda-
helyi Városi Sportcsarnok né-

zőtere az év legnagyobb versenyé-
nek tartott karate találkozón, ame-
lyet a Szlovák Shinkyokushin Ka-
rate Szervezet rendezett a sportág
fiatal harcosainak. A „legnagyobb”
megnevezés azért sem túlzó, mivel
hét ország (Lengyelország, Uk-
rajna, Csehország, Magyarország,
Románia, Horvátország és Szlová-
kia) harminchét klubjának mintegy
300 versenyzője nevezését fogad-
ták örömmel a szervezők. 

A szervezet elnöke, Markovics Já-
nos köszöntötte a résztvevőket, a

verseny bíráit, az egyes klubok ve-
zetőit és támogatóit, majd Takács Tí-
mea, a Dunaszerdahelyi Városi Hi-
vatal Közoktatási, Szociális, Sport
és Kulturális Főosztályának munka-
társa nyitotta meg ünnepélyesen a
rendezvényt. 

Markovics János tanítványai re-
mek küzdelmeket vívtak ezen a ver-
senyen, amelyen tekintettel a nagy
konkurenciára, már egy megnyert
összecsapás is sikernek számított.
Közülük nyolcan végeztek dobogón,
döntőt egyedül az ekeli Szabó Bálint
vívott, ő szerezte régiónk egyetlen
ezüstérmét. Feltétlenül említést ér-
demelnek azok a versenyzők is,

akiknek  ugyan volt győztes mérkő-
zésük, de a dobogóra már nem áll-
hattak fel. Sem a nagymegyeri Csa-
jan Dávid, sem a nemesócsai Cse-
repes Zoltán, sem a dunaszerdahe-
lyi Fodor Gergő, sem a keszegfalvai
Fűri Péter és Trenčík Nikolas, sem
pedig az ekeli Bohos Szilárd, telje-
sítményükkel nem hoztak szégyent
klubjaikra. 

Régiónk versenyzőinek ered-
ményei:

Gyermek I. kategória:
+ 37 kg:  3. Szabó András (Ekel) és
Kósa Tamás (Dunaszerdahely)
Gyermek II. kategória: 
+45 kg: 3. Demeter Orsolya (Ekel)

60 kg: 2. Szabó Bálint (Ekel) 
3. Markovics Ádám (Keszegfalva)

Serdülő fiúk:
54 kg: 3. Bajcsi Adrián 

(Ekecs/Apácaszakállas)
Serdülő lányok:
58 kg: 3. Vígh Vivien 

(Ekecs/Apácaszakállas) és
Adouki Flóra (Nagymegyer)

Különdíjak:
demeter Orsolya

– legtechnikásabb hazai lány
Vígh Vivien

– legharcosabb hazai lány 
Fűri Péter – legharcosabb hazai fiú
Fodor Gergő

– legtechnikásabb hazai fiú

Kadettek (1995-1996)
76 kg: 4. Bári Patrik (Spartacus)

HOdONÍN

Huszonegy klub 186 versenyzője vett részt a Ho-
donín Város Kupájáért meghirdetett versenyen, kö-
zöttük a régiónkat képviselő Komáromi Spartacus
BK, a Komáromi BSK, a Madari BK és a Naszvadi
BK küldöttségei.

Eredmények:
Gyermekek (2003 – 2004) 
45 kg: 3. Konopčík Konrád (Komáromi BSK)
Gyermekek (2001 – 2002)

33 kg: 2. Keszi Bálint (Naszvad)
35 kg: 4. Nagy Tamás (Spartacus)
37 kg: 1. Kajtár Sándor (Madar)
40 kg: 2. Lengyel Tamás (Spartacus)
42 kg: 1. Turančíková Anet (Naszvad)
43 kg: 4. Várady Karol (Spartacus)
46 kg: 4. Kovács Nikolas (Madar)
diákok (1999 – 2000)
37 kg: 3. Brand Alex (Madar)

4. Nagy Balázs (Spartacus)
40 kg: 1. Hulman Nikolas (Spartacus)

2. Nagy Arnold (Spartacus)
44 kg: 2. Csicsó Kevin (Madar)
52 kg: 1. Sluka Ádám (Madar)
60 kg: 3. Rigó Rudolf Spartacus)

Régiónk birkózói Hodonínban

Birkózás

Késő ősszel is érik a gyümölcs

Karate

Régiónk sikere az év legnagyobb versenyén

Minden jó, ha jó a vége. Igaz mondás, de azért a Területi Bajnokság őszi idényére még-
sem lehet egyfajta sablonként ráhúzni. Az ugyan tény, hogy az idény vége, pontosab-

ban annak utolsó fordulója, a „szeressük egymást gyerekek” jegyében zajlott le, de azért ne
menjünk túl messzire optimizmusunkkal, mert nagyot csalódhatunk. Hogy mire alapozzuk
ezt az óvatosságot? Nos, az egyes bajnokságok ilyen-olyan bukfenceiről már szinte min-
den el volt mondva, le volt írva. Úgy van ez, mint az élet más területein. Ez az év még
nehéz lesz, de majd a következőben… Ismerős a szöveg, ugye? Aztán a realitások ta-
laján maradva rájövünk, hogy megint megszívtuk –, hogy maradjunk a divatos szó-
használatnál. Így, nem is annyira a bajnokságok évenként ismétlődő nyavalyáival,
mint inkább néhány, talán furcsának tűnő, eddig nem nagyon firtatott kérdéssel
kívánunk foglalkozni. Természetesen, nem szeretnénk a „Mindentudás Egyete-
mét” helyettesíteni, annak színeiben tetszelegni. Inkább egyfajta vitaindítónak
szánjuk az írást, az érintettek nagy valószínűséggel már tudni fogják a megol-
dás felé vezető út megközelítő irányát.
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Atlétika

Vannak sporteredmények, telje-
sítmények, amelyek sokáig tart-

ják lázban a szurkolókat, a közvé-
leményt, sokáig beszélnek róluk.
Aztán vannak olyanok, amelyek
ugyan szintén messze túllépnek a
szürke mindennapokon, az átlagos
eredményeken, valamiért mégis ke-
vesebb szó esik róluk. Pedig…

A dunamocsi Kele Géza, régiónk je-
lenleg legismertebb hosszútávfutója
olyat teljesített, amiről lényegesen töb-
bet kellene beszélni, mintegy példa-
képként kellene azok elé állítani, akik
még nincsenek teljesen meggyőződve
a futás kedvező hatásáról egészsé-
günkre. A lelkes atléta rendszeresen
számolt be eredményeiről, de régiónk
többi futójának teljesítményeiről is la-
punk hasábjain, amivel népszerűsí-
teni próbálta a sportágat. Kétségkívül
sikerrel, hiszen elmondása szerint, en-
nek hatására is egyre többen kezdik
kiélvezni a világ talán legegyszerűbb
sportjának örömeit, kedvező hatásait.
Mert ahogy régiónk másik nagy spor-
toló egyénisége, Bangha Dezső
szokta volt mondani: „A láb mindig
kéznél van”. 

Kele Géza most a jubileumi századik
maratoni futásának történetét írta meg
lapunknak. Bízunk benne, hogy ezzel
is újabb követőkre talál azok között,
akiknek még vannak kételyeik saját
erejüket illetően. Mi sem természete-
sebb, szerkesztőségünk is szívből gra-
tulál Kele Gézának kiváló teljesítmé-
nyéhez, és a továbbiakban is követni
fogja példaértékű pályafutását, de azo-
két is, akik nyomdokaiban haladnak. 

Megvan a századik
November 18-án, Trenčianske Tep-

licében sikeresen teljesítettem a 100.
maratoni versenyemet.

Ez a maratoni verseny Szlovákia
egyik legnehezebb versenye, mivel a
42 kilométeren kívül, még a 800 mé-
teres szintkülönbséggel is meg kell
küzdenie a versenyzőknek.

Számomra a verseny időpontja nem
volt a legideálisabb. Egy vírusos meg-
fázáson voltam túl, valamint egy több
napos vállalati továbbképzésen. Így,
fáradtan is elvállaltam, hogy a száza-
dik, jubileumi maratonimat éppen a
legnehezebb pályán fogom lefutni.
Ahogyan közeledett a nagy nap, egyre
nagyobb pszichikai terhet éreztem ma-
gamon, ezért is túl akartam lenni a
századikon, még ebben az évben. A
meteorológusok szép időt jósoltak a
verseny napjára. Mondhatom, jól mellé -
fogtak, ugyanis eső, szél, hűvös idő
nehezítette a dolgunkat. A fürdőváros
így ősszel már nem a nyári pompáját
mutatja. A Manín hegyvonulat viszont
most is éppen olyan kemény és dom-
bos, mint nyáron. Ezért kevés volt a
futó, alig félszázan álltunk a rajthoz.
Csak a legedzettebbek. 

A rajt után a városban futottunk egy

kilométert, majd következett az első 6
kilométeres emelkedő. Egy kis lejtő,
majd újra emelkedő. Visszafelé
ugyanez, csak fordítva. Fél táv a vá-
rosban volt, majd új irányba futottunk
Omšenie falu felé.  Arrafelé is dombok
voltak, ugyan nem akkora kaptatók,
de itt meg az ellenszéllel harcoltunk.  A
35. kilométernél egy nagyobb csoport
csatlakozott hozzám. Futás közben
beszélgettünk, együtt örültek sikerem-
nek , közben úgy éreztem, a  hátralevő
pár kilométert  a célig, ha kell, akár
négykézláb is megteszem.

A célban már vártak rám: Bohák
Marian, Zsélyi Zoltán, Zsélyi Katalin,
Bögi Sándor, Nagy Zoltán, Bényi Zol-
tán és még sokan mások. Időm 4:17
volt. Marián és kedves felesége egy
transzparenst is készítettek, ami a cél-
ban volt kifüggesztve.

Ünneplés, gratulációk és fényképe-

zés következett. Szlovák, cseh, len-
gyel, magyar, szerb futók, mind velem
örültek. Az én örömöm kettős volt, mi-
vel örültem annak is, hogy barátaim
Komárom környékéről remek időkkel
értek be a célba.

Eredményeik:
Zsélyi Zoltán Gúta 3:48, Bohák Ma-

rian Komárno 3.52, Bögi Sándor Du-
naszerdahely 4:04, Nagy Zoltán
Ógyalla  4:09.

Egy fejezet zárult le számomra. 24
év munkája van mögöttem. 98 ezer
kilométert futottam le idáig. Rengeteg
díjat, kupát nyertem, valamint sportos,
jó közérzetet. Én újra elkezdeném. 

Most azonban a folytatás követke-
zik. Újabb célokat kell kitűznöm ma-
gamnak, de ez nehéz feladat. 

Mit tegyek? Lefussam a következő
…..50 …., vagy talán  ….. 100 mara-
tonit…?  Nem tudom még, ám fő az
egészség!

De megyek is ki rögtön futni, ko-
cogni egy kicsit, majd közben kigon-
dolom.

U.i.: 
Köszönöm feleségemnek, a csa-

ládnak, barátaimnak, hogy támogat-
tak ez alatt a 24 év alatt. 

Jelenlegi támogatóim a Dunamocsi
Önkormányzat, a Komáromi Termál-
fürdő és még sokan mások.

Továbbá köszönöm a DELTA heti-
lapnak - médiapartneremnek, hogy
rendszeresen közlik eredményeinket.
Ezzel  is növelik a futók táborát. Egyre
többen kezdenek el a komáromi régi-
óban is mozogni, futni, kocogni és
egészségesebben élni. És ez nagyon
jó!

Kele Géza

Huszonnégy év munkája, kis híján százezer kilométer

Balról jobbra: Nagy Zoltán, Bögi Sándor, Kele Géza, Bohák Marian és Zsélyi Zoltán.


