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Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
30 000�euróig 14 év futamidőre.

1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan 
fedezettel 28 év futamidőre

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.
Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

Komárom

November 9-én döntünk a
megyei képviselők névso-

ráról. Amelyik megyében az
első körben abszolút többség-
gel nem sikerül választani me-
gyefőnököt, ott még november
23-án is az urnákhoz járulnak.

Folytatás a 3.oldalon

Itt az idő 
a cserére
Részletek a 2. oldalon

Vért adtak 
a komáromi
színészek
Részletek a 4. oldalon

Bővülő sportolási 
lehetőségek 
Komárom ismét egy új sportlétesítménnyel gazda-

godott. Múlt hétfőn adták át ugyanis rendeltetésé-
nek a Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnázium új, többfunk-
ciós pályáját, amely labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
röplabda, tenisz és badminton űzésére alkalmas, de
egy 50 méteres futópálya is része a nagyon szép léte-
sítménynek. Folytatás az 5. oldalon

Kire szavazhatunk 
a megyei választásokon?Kire szavazhatunk 
a megyei választásokon?

Ezer eurós fizetési el-
maradása miatt nem

került sor egy rákbeteg
ógyallai nő operációjára.
Az asszonyt két kórház-
ból is hazaküldték, nem
tudja, mi lesz a további
sorsa.

Folytatás a 3. oldalon

Adósságai miatt nem
fizetik egy ógyallai nő
rákkezelését Szeptember 28-án több tucat önkéntes sereglett össze a ko-

máromi kórház főbejáratánál azzal a határozott szándékkal,
hogy segítsen. A közösség nagy része az interneten szerve-
ződött, de szép számmal érkeztek olyanok is, akik a helyi saj-
tóban figyeltek fel a hírre: a komáromi kórház udvarát takarí-
tanák civilek.

Tapintható volt az összefogás, mindenki tettre készen, saját
szerszámaival érkezett a helyszínre. Egy rövid eligazítás után
kezdetét vette a munka – a férfiak a gazt irtották, ügyesen bántak
a láncfűrésszel és a fejszével, a hölgyek pedig elsősorban a sze-
métszedésben jeleskedtek. Folytatás a 7. oldalon

Akcióba lendültek a civilek
Komárom
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Vélemény

AMost-Híd, a Nova, az OKS, az SaS, az SDKÚ és az MKP politikai pártok úgy
döntöttek, hogy közös nyilatkozattal támogatják Tomáš Galbavýt Nyitra me-

gye elnöki posztjára az idei novemberi választásokon. Tették ezt a közös értékek
és annak alapján, hogy közös érdek vezérli őket arra, hogy megtalálják a legjobb
megoldást megyénk számára. Nyitra megye tizenkét éves történetében így most
először fog egymás ellen indulni két olyan jelölt, akiknek a politikai spektrumuk
is eltérő és különböző nézeteik vannak a közpolitikára.
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Itt az idő a cserére

Az elnkökjelöltet
megkérdeztük, miért
döntött úgy, hogy in-
dul a választásokon?

A politikában nem
vagyok újonc. Parla-
menti képviselő vol-
tam, és Szlovákiát
Brüsszelben is képvi-
seltem, valamint az

SDKÚ-DS kerületi elnökeként is tevékeny-
kedtem. Jól ismerem a gondokat, melyeket
meg kell oldani és ugyanilyen jól ismerem
a lehetőségeket és hatásköröket, melyek a
problémák megoldására a rendelkezé-
semre állnak majd. Aktív megyeelnök sze-
retnék lenni, akinek áttekintése van arról is,
hogy mi folyik a hivatalában. Részt akarok
venni a hivatal tárgyalásain és rendszere-
sen találkozni a hivatal dolgozóival. Ha
bármi probléma merülne fel, nem szeret-
nék szabadkozni, hogy én nem is tudtam

róla vagy megjátszani magam, hogy a me-
gyei hivatal gondjai engem, mint a megye
elnökét, nem érintenek. Ugyanígy szeret-
ném, hogy a megye aktívan rész vegyen a
régió életében.

Alapvető változásokat szeretnék. Itt az
idő a cserére. A választási programomat
már összeállítottam, de mielőtt nyilvános-
ságra hoznám, az engem támogató politi-
kai pártok képviselőivel szeretném ismer-
tetni. Csak azután, hogy közösen össze-
hangoljuk és kiegészítjük, lépek vele a nyil-
vánosság elé. A választási programomat
négy fő ágazatra osztottam: átlátható és
nyitott hivatal pártjelölések nélkül, intelli-
gens és megtartható növekedés, nagy
hangsúlyt fektetve az alternatív energia-
forrásokra a mezőgazdasági biohulladék-
ból, a megye aktív feladatvállalása az ide-
genforgalom fejlesztéséből, hogy me-
gyénkben ne a turisták legyenek a látvá-
nyosság, hanem maga a régió. d

Piacképesek vagyunk? 
Örömmel hallottam az egyik piaci

árus morgolódását a szombat reggeli
bevásárlás során. A „régi motoros" árus,
akinél gyakran vásárolok, azon zsörtö-
lődött, hogy az újságcikkeknek köszön-
hetően a vevők egyre válogatósabbak.
Nem pakolják csak úgy szemre az árut,
tudni akarják, honnan származik, való-
ban őstermelői áru, vagy csupán va-
lami spanyol behozatal piacos tálalás-
ban. 

Az árustól azt is megtudtam, hogy az elmúlt időszakban vál-
toztatni is kényszerültek. Ő termelőként kezdte, de később a pi-
aci viszonyok miatt teljesen leállt a saját termesztésről. Minek?
Úgyis a legtöbb eladó összevásárolja az árut a nagybani pia-
con, így nagyobb a választék, szebb a portéka, alacsonyabb az
ár és még csak nem is kell hajnalban kelni az öntözés miatt.
Egyre több árus élt meg ebből, csak a vevő volt csúnyán be-
csapva: őstermelői áruként adtak neki olyat, amit ipari ter-
mesztésben „gyártottak" valamelyik nagyüzemben. De azért
minek járjon oda valaki, ha a nagyáruházak is pontosan ugyan-
ezt kínálják?

Az árusunk (és néhány társa egyaránt) váltani kényszerült.
A vásárlók tudatos kukacoskodása miatt újra beültette a kert-
jét. Újra saját retket, salátát és más zöldséget kezdett árulni.
Sokkal több munkával, kisebb haszonnal, de viszont tiszta lel-
kiismerettel. És hát örömmel hallja az ember, ha kiderül: a tu-
datos vásárló akár a földet is meg tudja mozgatni. Szó szerint!

Az őstermelői piacok gombamód terjednek az egész régió-
ban. Magyarországon tavaly 117 ilyen piac működött, egy év
alatt a számuk megduplázódott (!). Ott is előfordul, hogy ki kell
szűrni a „hamis" árut, de a vásárlók egyre inkább keresik a ha-
zait, a kézműves termékeket. Egyre többen tudják, nem feltét-
lenül a legszebb portéka a legegészségesebb, és azt is, hogy
a nagyon széles kínálat is gyakran azt jelenti, ez csak össze-
vásárolt áru. 

Pozsonyban civilek kiharcolták a régi vásárcsarnok újra in-
dulását, ahova csallóközi árusokat is hívogatnak. A próbaáru-
sítás lezajlott, nagy érdeklődés mellett. A gútai sajtkészítő Nagy
Veronika elmondása szerint nagyon pozitív az első benyomás.
Érdeklődő emberek, tudatos vásárlók, tisztességes árusítási fel-
tételek és megfelelő bevétel. Megéri ezzel foglalkozni. 

Karván ugyancsak nem pihennek, a Dunakorzó részeként in-
dították el az őstermelői piacot. Próbálják a vevőket a Duna túl-
oldaláról is átcsalni, és be szeretnék bizonyítani, a kisközsé-
geknek igenis van jövője. 

Aztán megérkezünk Komáromba, ahol a piac helyzete több
szempontból furcsa. A jelenlegi nagypiac egy magánvállal-
kozó irányítása alatt van, aki nem kis haszonnal működteti. A
piacon belül nem tartja fontosnak az őstermelői áru ellenőrzé-
sét, csupán a pultok értékesítése a szempont, minél magasabb
áron. Ha nem őstermelői áruról van szó, akkor előkerülnek más
jogi kérdések: Miért hunynak szemet a viszonteladóknak (ösz-
szevásárolt áru forgalmazói), akiknek számlát kéne adni? Mi-
ért nem védi senki az igazi, becsületes őstermelőt, és miért
nem védi senki a vásárló érdekeit, hogy ne legyen becsapva? 

Korábban a civil mozgolódás eredménye volt, hogy a város-
vezetés is jelezte, egy új piac indítását tervezi. Ez a fenti szem-
pontok biztosításán túl egy nagyon fontos előnnyel járna: nem
egy külföldi vállalkozóhoz kerülne a profit, hanem a városhoz,
ezzel minden komáromit gazdagítva.  Anton Marek polgár-
mester először a civilek segítő kezét utasította el, majd őszre
(szezon végére?) ígérte a piacot. Bár a terep előkészítése te-
rén történt néhány lépés, azonban az új piacnak se híre- se
hamva. Adott a lehetőség, de a város nem él vele. Vajon en-
nek az oka a tutyimutyiság, vagy a vezetés nem „érdekelt" a
mostani piacnak egy erős riválist összehozni? A kérdés nyitott
számomra.

Kellene Komáromba egy igazi őstermelői piac, ahol egy kis
szervezéssel az áruk széles választéka volna elérhető. Ahol a
vevő biztosra tudná, hogy nem árulnak neki zsákbamacskát.
Ahol a régió termelői, kézművesei, hentesei, méhészei stb.
megélhetést találnának és amelynek a működéséből Komárom
város és lakosai profitálhatnának. Ehhez minden adott. 

Keszegh Béla, városi képviselő

Folytatás az 1.oldalról
November 9-én kerül sor a negyedik megyei

választásokra Szlovákiában. Az első körben ki-
alakul a képviselők névsora, egyben azok a me-
gyefőnökjelöltek is megválasztást nyernek, akik-
nek sikerül megszerezni az abszolút többséget,
azaz 50%+1 szavazatot. Azokban a megyékben,
ahol az első körben nem sikerül megválasztani az
elnököt, két héttel később, november 23-án újra
szavazásra kerül sor. Ekkor már csak a két, leg-
több szavazatot kapott jelölt mérkőzik meg.

A választások jelölési listáinak leadási időpontja
szeptember 30-án lejárt. Ami az egyes politikai
pártok listáit illeti, azokat az érintett pártok már a
kampány jegyében közzétették, ami kérdéses, az
a független jelöltek névsora. Értelemszerűen, ben-
nünket elsősorban régiónk jelöltjei érdekelnek,
ezért megpróbáltunk utánajárni, vajon kik is jelöl-
tették magukat azokon kívül, akik a már említett
pártlistákon veszik fel a versenyt. 

Múlt csütörtökön megkerestük a megyei vá-
lasztási bizottság jegyzőkönyvvezetőjét, JUDr. Ad-
riana Korcovát, aki a következő tájékoztatást adta
lapunknak: „A listák teljes körű átvizsgálását leg-
később október 15-ig kell elvégeznie a választó-
bizottságnak, a teljes jelöltlistákat ugyanis eddig
az időpontig kell benyújtanunk az országos vá-
lasztási bizottsághoz. Először azonban ki kell sor-

solni a megyei választási bizottság elnökét, amire
pénteken kerül sor. A teljes jelöltlistákat a fent
említett ellenőrzés után tudjuk csak közzétenni” –
mondta el lapunknak a megyei választási bizott-
ság jegyzőkönyvvezetője. 

Miről dönt a megye?
A megyék évente 1,14 milliárd euró sorsáról

döntenek, és meghatározó kérdésekben van dön-
tésjoguk. Ide tartoznak a középiskolák, az öreg-

otthonok, színházak, galériák, múzeumok és
könyvtárak. Ugyancsak a megyék döntenek a 2.
és 3. osztályú útszakaszokról. Ezen a szinten
születik döntés az útadóról, a városokon kivüli
buszjáratokról, de ugyancsak jelentős támogatást
osztanak szét a sport és a kultúra területén. A me-
gyék jelentős mértékben tudják befolyásolni,
mennyi uniós pénz érkezik az egyes régiókba, s
milyen elosztásban.

Eddig három alkalommal (2001, 2005 és 2009)
járultak a szavazók az urnákhoz a megyei vá-
lasztásokon. Mivel az egyik „legfiatalabb" szava-
zásról van szó, ezért sokszor a szavazók is bi-
zonytalanok a megyei hatáskörökkel, nem érzik
ennek súlyát, emiatt a választási részvétel is álta-
lában alacsonyabb. b, bör

Megyefőnök-jelöltek Nyitra megyében:

Milan Belica (Smer, SNS, ASV)
Tomáš Galbavý 

(SDKÚ, SaS, Híd, Nova, MKP, OKS)
Regan Belovič (7 statočných)
Viliam Mokráň
Stanislav Kováč (Zmena zdola)
Peter Oremus (független)
Róbert Dick (Magnificat Slovakia)

Kire szavazhatunk 
a megyei választásokon?
Kire szavazhatunk 
a megyei választásokon?

Folytatás az 1. oldalról
A Markíza televízió által csak Judit

asszonyként hívott betegnél az or-
vosa diagnosztizálta a mellrákot.
Azonnal kórházba utalták, de a ter-
vezett operációt elhalasztották - arra
hivatkozva, hogy ezer eurós hátra-
léka van az egészségbiztosítónál.

A nő korábban munkanélküli volt,
és állítása szerint nem tudta, hogy
ez idő alatt magának kell fizetnie az
egészségbiztosítást - ezért halmo-

zódott fel a hátralék. Az asszony két
kórházat is megjárt, de egyik helyen
sem voltak hajlandóak megoperálni.

A televízió által megkérdezett
egészségügyi minisztérium ugyan-
akkor állítja, hogy hasonló esetek-
ben az operáció halaszthatatlan, s a
kórházak nem utasíthatják el a be-
tegeket. A nő állítása szerint havi
140 euróból él a férjével együtt, szo-
ciális munkások segítségére van
szorulva. (tvnoviny.sk)

Adósságai miatt nem fizetik
egy ógyallai nő rákkezelését

Minden szomszédos országban
olcsóbb benzint lehet kapni
Az egész Európai Unióban,

egyben Szlovákiában is esik a
benzin ára. Szeptember folyamán
az Unióban a benzin literje öt, a
gázolajé 2,5 centtel csökkent -
minden szomszédos országban
jobban megéri tankolni, mint a
hazai kutakon.

Tomáš Novotný, a natankuj.sk
portál vezetője szerint Szlovákiában
négy centtel csökkentek a benziná-
rak, hárommal pedig a gázolaj lite-
renkénti ára. Az országban az uniós
átlaghoz képest 5,5 centtel olcsóbb
a benzin, öttel pedig a gázolaj, de a
szomszédokhoz viszonyítva nem
olyan rózsás a helyzet.

Országonkénti lebontásban Szlo-
vákia a 17. helyen áll a benzinárat és
15.-en a gázolajét tekintve. A legol-
csóbban Romániában lehet meg-
úszni a tankolást, ahol az üzem-
anyag literjéért 27 centtel keveseb-
bet kell fizetni, mint itt, Luxemburg-
ban pedig a gázolaj a legolcsóbb.

A környező országok mindegyiké-
ben olcsóbban kijövünk a tankolás-
sal. Csehországban például  - amely
pedig a legdrágább szomszédnak
számít - a benzin literjéért 8,5 cent-
tel fizetünk kevesebbet, a gázolaj
Lengyelországban és Ausztriában
éri meg a legjobban - mutatott rá
Novotný. 

(b)

Már nem magyar Komárom
legnagyobb iskolája
Idén először fordul elő Komáromban,

hogy a legnagyobb létszámú alapis-
kola nem magyar tannyelvű. A Ko-
menský utcai szlovák iskola tudott egye-
dül bővülni, és így átvette az első helyet. 

Szeptember folyamán kialakultak a végső
létszámok az egyes alapiskolákban. Komá-
romban összességében 62 tanulóval csök-
kent a létszám az önkormányzat által fenn-
tartott 6 (3 magyar, 3 szlovák) alapoktatási
intézményben. Az összes iskolában csök-
kent a diáklétszám, kivéve a Komenský ut-
cán, ahol a tavalyi létszámhoz képest 15 ta-
nulóval több tanul. Jelenleg a Komenský az
egyetlen intézmény, ahol 500 feletti (518) a
nebulók száma.

Hosszú éveken keresztül a legnagyobb
iskola cím a Munka utcai iskolának járt,
amely jelentősen vezette a mezőnyt. A ta-
valyi évhez képest ott most 40 tanulóval ke-
vesebben tanulnak, az összlétszám először
esett 500 alá, 483 tanulóval. Bár az iskola-
kezdők aránya nem zuhant nagyot, de a ki-
futó nagy létszámú évfolyamok miatt jelen-
tősen csökken az összlétszám.

Az iskolák fejpénzt kapnak működésükre,
így a számok változása meglehetősen ér-
zékenyen érinti az intézményeket. Jelenleg
közel 1200 eurós fejpénz jár, így az össz-
létszám változását ezzel az összeggel lehet
beszorozni, hogy a költségvetés módosulá-
sát láthassuk. 

A legtöbb elsős viszonylatában az Eötvös
utcai iskola vezet 60 tanulóval, őket követi a
Komenský (56) és a Munka utcai alapiskola
(53). A Jókai Mór Alapiskolában 62-ről 45-
re csökkent az elsősök létszáma, azonban
ennek oka nem az érdeklődés hiányára ve-
zethető vissza. Bár többen szerettek volna

a Jókai Mór iskolába beiratkozni, a kapaci-
tásuk csak két osztály nyitását engedte meg
a tavalyi hárommal szemben, így több ér-
deklődőt át kellett irányítaniuk. 

Újra komoly gond elé néz a Határőr utcai
iskola, ahol tavaly nagy javulás volt érzé-
kelhető. A tavalyi 39 elsős (2 osztály) helyett
idén csak 14 tanuló kezdte meg tanulmá-
nyait az iskolában. Az összlétszám így tíz-
zel, 166-ra csökkent. Az iskola minden bi-
zonnyal újra gazdasági segítségre szorul
majd, hogy fedezni tudja kiadásait. 

Idén magyar tannyelvű alapiskolákban
1326 tanuló, szlovák tannyelvűben pedig
1075 tanuló tanul, azonban a magyar in-
tézményekhez tartozik még az egyházi Ma-
riánum 207 tanulója az első 9 évfolyamban.
Ez alapján összesítve 41 százaléknyi a szlo-
vák, 59 százaléknyi pedig a magyar tan-
nyelvű alapiskolás diák Komáromban.

A csökkenés az összlétszám tekinteté-
ben a magyar iskolákat jobban érintette. A
tavalyi évhez képest 61 tanulóval kevesebb
(1387 - 1326) tanul a magyar önkormányzati
alapiskolákban. A szlovák iskolákban ez a
csökkenés csupán egy tanulónyi (1076 -
1075).

(b)
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Aszlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közmű-
velődési Egyesület és a komáromi Jókai Mór Alap-

iskola szervezésében képzőművészeti kiállítást szer-
veztek az iskola dísztermében.

Az ünnepélyes megnyitón Szelíd Erika, az iskola 5. osz-
tályos tanulója adott elő egy magyar népdalt, majd Mátyás
Katalin igazgatónő üdvözölte a jelenlevőket. Jókai Tibor, a ko-
máromi SZMPSZ iroda vezetője pedig hivatalosan is meg-
nyitotta a kiállítást. Érdekességként említjük meg, hogy a
szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési
Egyesület és a társszervezők által „Irodalom-Zene-Képző-
művészet” címmel meghirdetett pályázatra 115 hazai oktatási
intézmény 1384 alkotással kapcsolódott be. A beérkezett raj-
zokat zsűrizésre a komáromi Jókai Mór Alapiskolában mű-
ködő Tehetségpont pedagógusai készítették elő. A magyar-
országi és hazai szakemberekből, képzőművészekből álló bí-
rálóbizottság a beérkezett pályamunkákból 85 rajzot javasolt
kiállításra. A tárlat legfőbb támogatója a Nemzeti Kulturális
Alap volt. A kiállítás október 11-ig tekinthető meg a Jókai Mór
Alapiskola dísztermében. Kép és szöveg: -pint-

Aközépiskolák életében a szep-
tember nem csupán az iskolakez-

dés, hanem az értékelés hónapja is. A
Nyitrai kerület szakközépiskolái kö-
zött ugyanis ekkor dől el, hogy a
2012/2013-as tanévben egy-egy okta-
tási intézmény diákjai hogyan szere-
peltek a különböző tanulmányi, szak-
tárgyi, valamint sportversenyeken.

AKomáromi Jókai Színház legújabb bemutatója Vác-
láv Čtvrtek és Kárpáti Péter Rumcájsz, a rabló című

zenés mesejátéka.

Nem mindennapi kezde-
ményezéssel állt elő a

közelmúltban a Komáromi
Jókai Színház. Belépője-
gyet ajánlottak fel vala-
mennyi véradónak, akik
szeptember utolsó pénte-
kén keresték fel a kórház
hematológiai és transzfú-
ziós osztályát. 

Többen éltek a lehetőség-
gel, és már megtekintették a
Made in Hungária című ze-
nés játék valamelyik szep-
tember végi előadását. A né-
zők mellett színészek, sőt a
színházigazgató és a gazda-
sági igazgató is adtak vért.
Először Botik Lindát, a szer-
vezési osztály munkatársát,
az esemény ötletgazdáját
faggattuk. „A véradás gyer-
mekkoromtól kísér. Édes-
apám önkéntes véradó volt,
mindig csodáltam őt ezért.
Mostanában sokat olvastam
arról, hogy kevés a vér a ko-
máromi kórházban, innen jött
az ötlet. Nagyon örülök, hogy
az igazgató úr és a színé-
szek is az ügy mellé álltak” –
lelkendezett a szervezőtitkár.
A társulat tagjai közül első-
ként Majorfalvi Bálint érke-
zett. „Nem félek a véradástól.
Kiskoromban sokat beteges-
kedtem, ezért nem idegen tő-
lem a kórházi környezet sem.
Természetesen eljöttem” –
fogalmazott a színház sajtó-
felelőse. A színházhoz a múlt
évadban visszatért Skronka
Tibor először adott vért azon
a pénteki napon. „A főiskolán
többször szerettem volna
vért adni, de elküldtek,
mondván, hogy a levett minta
alapján nem alkalmas erre a
vérem. Nagy örömömre most
minden rendben ment” – mo-
solygott a színész. Az e hé-
ten, szerdán bemutatásra ke-
rülő Rumcájsz, a rabló című
mesejáték főszereplői is el-
jöttek. Bernáth Tamást, aki
Rumcájszot játssza, több nő-
vérke felismerte, hiszen ő
Doktor Spenót néven bohóc-
doktor is. „Petra, a feleségem
hivatalos véradó otthon, Ér-

sekújvárott. Jómagam is ad-
tam vért egyszer-kétszer.
Örömmel csatlakoztam az
akcióhoz” – nyilatkozta a szí-
nész. „Már a vér gondolata-
tától is rosszul vagyok. Nem
nézek olyan filmeket, me-
lyekben egy csepp vér fröcs-
csen. A színházért most le-
győztem a félelmemet” –
vallotta be Manka alakítója,
Tar Renáta. „Főiskolásként
rendszeresen adtam vért
Pozsonyban, és egyéb al-
kalmakkor is, például Buda-
pesten, a Színészolimpián,
ahová mobil véradó állomást
hoztak” – mesélte Tóth Ti-
bor, a Komáromi Jókai Szín-

ház igazgatója. „Ez a mos-
tani akció nemes ügyet szol-
gál. Amellett, hogy a szín-
házat népszerűsítjük, csa-
patépítésre is szolgálhat” –
tette hozzá a Jászai Mari-dí-
jas színművész. Dobai Tibor
gazdasági igazgató ugyan
először adott vért, de beval-
lása szerint régóta tervezte.
„Otthon, Kamocsán, tagja
lettem a Vöröskeresztnek.
Barátaimtól hallottam, hány-
szor adtak már vért. Itt volt
az ideje, hogy én is kipró-
báljam” – búcsúzott a mér-
nök.          

Kép és szöveg:
Bárány János

Vért adtak a komáromi színészek

A serleg ismét a komáromi
Ipari Szakközépiskoláé

Mese bemutató 
a Jókai Színházban

Harmos Károly 
képzőművészeti kiállítás
Komárom

Rumcájsz valaha cipész-
mester volt, és soha nem lett
volna belőle rabló, ha a város
pökhendi urai nem akarják
arra kényszeríteni, hogy tisz-
telje őket. Kiűzték a város-
ból. Rumcájsz pedig kiment
az erdőbe és keresett magá-
nak egy barlangot. Itt élt
Mankával, Csibészkével és
az állatokkal, tündérekkel,
manókkal - békességben,
egyetértésben. Azonban egy
nap, amikor hazatértek, va-
laki feküdt a barlangban, és
francia kölnibűz terjengett...

A címszerepben Bernáth
Tamás látható, Mankát Tar

Renáta játssza. A grófi há-
zaspárt Szabó Szvrcsek
Anita (m.v.) és Olasz István
kelti életre. Friciként Szabó
Viktor, Hínárkócként Major-
falvi Bálint, Banyaként Ho-
locsy Krisztina lép szín-
padra. Hogy Csibészkét ki
alakítja? Az legyen megle-
petés…

Díszlet- és jelmeztervező
Berzsenyi Krisztina (m.v.),
zeneszerző Pallagi Ákos
(m.v.), az előadást Naszlady
Éva (m.v.) rendezte. Bemu-
tató: 2013. október 9-én, reg-
gel 9 órakor.

mb

Botik Linda szervezőtitkár gratulál Kamenecký Attila vér-
adónak a belépőjegyhez

A Nyitrai Kerületi Tanügyi Hivatal értékelése
alapján a komáromi Ipari Szakközépiskola a Nyit-
rai kerület szakközépiskolái között, a tavalyi évhez
hasonlóan újra az első helyen szerepelt, így ismét
a legjobb szakközépiskolának járó serleggel büsz-
kélkedhet. Az igyekvő és tehetséges diákokat,
akárcsak az őket becsületesen felkészítő tanáro-
kat egyaránt köszönet és elismerés illeti. 

PaedDr. Tóth Katalin

Bernáth Tamás, Skronka Tibor, Tóth Tibor véradás közben

Hajléktalanok. Sajnos egyre gyakrabban
előforduló társadalmi jelenség. Lassan már
városképünk részévé válnak. Egyre többen
vannak. Napközben az utcákon kóborolnak,
a parkok padjain üldögélnek, a szeméttartá-
lyok tartalmában kutakodnak, a földről ciga-
rettacsikkeket gyűjtögetnek, aztán éjjelre va-
lahová eltűnnek.

Mi többiek néha értetlenül, sőt inkább el-
ítélően csóváljuk a fejünket, vagy úgy te-
szünk, mintha nem is látnánk őket. De ho-
gyan kellene viselkednünk ezekkel a polgár-
társainkkal szemben?

A polgártárs kifejezésnek itt bizony helye
van, mert ők is emberek, államunk, városunk
polgárai, tehát a mi polgártársaink. Alapvető
emberi jogaiktól senki sem fosztotta meg
őket, és ezen az a tény sem változtat, hogy
életük valamilyen okokból kisiklott. Tehát hoz-
záállásunknak főleg ezekből az ismeretekből
kell kiindulnia. Ítélkezni nem a mi dolgunk.
Minden egyes ilyen polgártársunk mögött egy
értékes élet rejtőzhet, és a különbség közöt-
tünk megfigyelők és köztük csak abban van,
hogy a „sors” nem volt mindnyájunkhoz egy-
formán kegyes.

Elismerem, én is átestem a fejcsóválások
időszakán, mire elérkeztem ahhoz a meg-
győződéshez, hogy ezeknek a polgártársa-
inknak szükségük van a „többiek” segítő ke-
zére. De a szavaim nem jelentenek megkü-
lönböztetést köztük és a többiek között. Ha az
ember a saját bőrén tapasztalja meg, hogy a
sors nem mindig egyformán kegyes minden-
kihez, valószínűleg mindenkinek elmegy a
kedve attól, hogy diszkrimináljon másokat. Ez
a történet velem is. A segíteni akaráshoz en-
gem is az vezetett, hogy magam is segít-
ségre szorultam. Az ilyen segítség után jutot-
tam arra a meggyőződésre, hogy továbbadni
a segítséget alapvető emberi kötelességem.

Egy este útban hazafelé megláttam őt, a
házunk mellett ballagott. Már többször lát-
tam őt errefelé. Magán viselte a hajléktalanok
minden jegyét. Sokkal fiatalabbnak tűnt ná-
lam, olyan korú lehetett, mint a gyerekeim.
Szembe jött velem, hát megállítottam. Meg-
állt, és értetlenül nézett rám. Bemutatkoz-
tam, és megkérdeztem, hogy hívják. Nem
akarta elárulni a nevét. Szemében bizonyta-
lanságot, vagy inkább félelmet láttam. Ciga-
rettával kínáltam. Megélénkült. Megkérdezte,
nem kaphatna-e kettőt. Odaadtam neki. Gyu-
fája volt, rágyújtott. Csendben szívta a ciga-
rettát. Kénytelen voltam monológot folytatni
vele. A nevét továbbra sem árulta el. Segíteni
szeretnék, mondtam. Nem válaszolt. Nem
volt nála semmi, ezért megkérdeztem, hol
lakik, általában hol tartózkodik, hol tartja a
dolgait. Most sem válaszolt, rágyújtott a má-

sik cigarettára. Megkérdeztem, rendben van-
nak-e személyes iratai. Röviden válaszolt. –
Nem.

- Dolgozol? – kérdezem.
- Régen nem.
- Van valamilyen szakmád:
- Nincs – felelte.
- Hol alszol? – ezt nem kellett volna kér-

deznem, mert újra hallgatásba burkolózott.
Nem adtam fel, és újra rákérdeztem a ne-

vére. Egyszer csak megmondta a keresztne-
vét. Tovább kérdeztem. Egy perc hallgatás
után elárulta a vezetéknevét és életkorát is.
Folytattam a kérdezősködést, és nemsokára
mesélni kezdett a szerinte „valamikori” és lé-
tező családjáról. Édesapja már meghalt,
anyja és húga külföldön vannak. Nem tud ró-
luk semmit. Beszélgetés közben ötlött a fe-
jembe, hogy ismerem őket. Segítenem kell
ennek a fiúnak. Újabb találkozót javasoltam,
hogy megbeszéljük, hogyan tudok segíteni.
Megígérte, hogy eljön. Nem jött el. Még pár-
szor találkoztunk. A további megbeszélt ta-
lálkozókra soha nem jött el…

A hozzám hasonlóan gondolkodó embe -
rektől hallottam, hogy egy parkban hajlékta-
lanok csoportjával találkoztak. Három nevet
feljegyeztek. A második névre felfigyeltem. A
gyerekkoromtól ismertem. 

Együtt jártunk iskolába. Tudtam, hogy jó
szakmája van, és évtizedekig dolgozott vá-
rosunk nagy gyárában. A következő találko-
zóra én is elmentem a parkba. Többen is
voltak ott. Ott ült egy padon. Nem könnyen is-
mertem meg. Nem nézett ki túl jól. Aggódtam
az egészségügyi állapota miatt. Nem ismert
meg, csak akkor kezdett valami derengeni a
fejében, mikor bemutatkoztam. Beszédbe
elegyedtünk. Talán közös gyermekkori emlé-
keink segítettek abban, hogy hasznos be-
szélgetést folytassunk, és nemsokára elfo-
gadta a segítségünket. Ma már jó kezekben
van, gondoskodnak róla, minden feltétel
adott, hogy újra egyenesbe kerüljön és foly-
tassa az életét. Ebben is szeretnék segítsé-
get nyújtani neki…!

Kezdetnek két ellentétes példa. Siker és si-
kertelenség. De ne vizsgáljuk ezt ebből a
szemszögből. Sajnos nem lehet mindenkit
megmenteni. Csak azt, aki elfogadja a segít-
séget. De meg kell próbálnunk. A segítség-
nyújtás alapvető emberi kötelességünk.

Remélem, e sorok elolvasása után egyre
többen fogunk így gondolkodni és csele-
kedni is, mert most már társadalmi össze-
fogásra van szükség. Ítélkezni nem a mi
dolgunk, segíteni viszont kötelességünk.
Senki nem tudhatja, mit tartogat számára a
holnap!

BHTP

Folytatás az 1. oldalról
Az átadási ünnepségen Ondrej Gajdáč, az oktatási intéz-

mény igazgatója, több illusztris vendég mellett üdvözölte Mi-
lan Belica megyei elnököt is, aki elmondása szerint, szemé-
lyesen is támogatta a létesítmény megvalósítását. Sőt, Mi-
lan Belica rövid beszédében arra is ígéretet tett, hogy rövid
időn belül a megyei önkormányzat megteremti annak lehe-
tőségét is, hogy felújítsák a már korszerűnek éppen nem
mondható tornatermet. Ondrej Gajdáč igazgató hosszan so-
rolta az intézmény diákjainak utóbbi években elért sportsi-
kereit, amelyek minden bizonnyal hozzájárultak ahhoz, hogy
a megyei önkormányzat újabb sportolási lehetőségeket biz-
tosít számukra.

Az ünnepélyes szalagátvágás után, az iskola diákjai azon-
nal birtokba vették az új, korszerű létesítményt. Nagyon
szép látvány volt a labdarúgók, röplabdás lányok, kosaras
fiúk, badmintonozó lányok és atléták bemutatója. Kérdé-
sünkre válaszolva, Ondrej Gajdáč igazgató elmondta, hogy
a létesítmény egy hónap alatt készült el a nyitrai Sportreal
vállalat kivitelezésében, közel 29 ezer €-s beruházással,
amelyet teljes egészében a megyei önkormányzat finanszí-
rozott.  „Természetesen, a létesítményt közösen fogjuk hasz-
nálni a Selye János Gimnáziummal, de ha arra igény lesz,
másoknak is örömmel rendelkezésükre bocsájtjuk sportolási
célokra” – mondta el lapunknak az igazgató. -böröczky- 

A szerző felvétele

Olvasói levél

Hajléktalanok és mi többiek Bővülő sportolási
lehetőségek 

Név: ....................................................................

Tel.:.......................................................................
A kitöltött szelvényt (a taxi igénybevétele

után) adja át a taxisofőrnek! 
Sorsolás október 31-én. 

A nyertes nevét a november 4-én megjelenő számunkban közöljük.

1,30 €
A legolcsóbb taxi Komáromban
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Sonocentrum - Komárom, 
Szent lászló u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Görcsöl vagy fáj a lába, csökkent a járástávolsága?
Ha előfordulnak Önnél az alábbi tünetek:

• hideg kezek, lábak  • gyakori szédülés • érszűkület
• elszíneződött végtagok • vérellátási zavar

• stroke utáni állapot

FONTOS! Az érszűkület időben történő felismerésével 
és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88Frissítő, relaxáló test- és talpmasszázs

• Szalay Rozáliát, az MKP megyei képviselőjelöltjét kérdeztük,
mit jelent számára polgármesternek lenni?

Elsősorban szolgálatot. A polgármester a falu első embere, tartja
a fáma. Igen, ez igaz, ha a falut kifelé képviseli, de az összes többi
esetben ő az, akinek ki kell szolgálnia azt a közösséget, mely őt meg-
választotta. Én ezt az elvet vallom, és igyekszem eszerint csele-
kedni. Nagyon szeretem az embereket, és szeretem a szülőfalumat.
Velük együtt gondolkodom, érzek, hiszen egy vagyok közülük. Pol-
gármester éveim alatt a legnagyobb sikernek azt tekintettem, ha se-
gíteni tudtam, és a legnagyobb elismerésnek az emberek köszöne-
tét.  Én szerencsés vagyok, hiszen egy kisközség polgármestere vagyok, melynek lakói
szinte egy családot alkotnak. Ismerjük egymás gondját-baját, örömét-bánatát, összeveszünk
– kibékülünk annak rendje és módja szerint, de ha baj van, mindent félretéve segítünk egy-
máson. Vallom: sohasem szabad elszakadni az emberektől, és ezt sokéves polgármester-
ségem alatt mindig szem előtt tartottam és tartom. Nem beszélhetnék eredményekről a vá-
lasztók segítsége és támogatása nélkül. Úgy tartom, az eredményeknek is csak közösen
lehet igazán örülni, mert ha nem így van, akkor azok az eredmények az egyént és nem a
közösséget szolgálják, ez pedig nem lehet cél.

• Ön szerint hogyan lehet a helyes célt megtalálni?
Ismert mondás, hogy aki nem tudja honnan jött, azt sem tudja hová tart. Tehát ahhoz,

hogy megtaláljuk a helyes utat, ismernünk kell múltunkat, kultúránkat, önmagunkat, az erőt

mely összetart és célba visz. „Vedd el a nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz“, ez
nem lehet cél, ezt el kell kerülnünk. A jelenkor tudománya is múltbéli felfedezésekre, ta-
pasztalatokra támaszkodva került közelebb az újabb és újabb ismeretekhez, felismeré-
sekhez, azaz a múlt ismerete nélkül nehéz irányt találni. A jelenlegi világban dominál a füg-
gőség, mégpedig annak is az egyik legveszélyesebb formája: a hatalommámor. A hata-
lomfüggő – és itt az emberi társadalmat ma jelentősen meghatározó pénzuralmi rétegre cél-
zok – csak akkor fog szembesülni a tetteinek következményeivel, amikor már nem lesz le-
hetőség visszafordítani a folyamatot. Szerintem a cél ezen folyamat megállítása, méghozzá
oly módon, hogy közben semmiképpen nem adjuk fel önmagunkat.

• Ön szerint miért fontos választani?
Választás – döntés. Döntenünk kell, hogy a számunkra adódó lehetőségekből melyiket

ragadjuk ki, és érdemesítjük megvalósításra – melyik lehetőségnek adjuk meg a megvaló-
sítás esélyét. Még mielőtt döntenénk,  értékelnünk kell múltbéli tapasztalatainkat, a jelen-
legi helyzetet, tudnunk kell, hogy mit akarunk, ismernünk kell politikai partnereinket és el-
lenfeleinket. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk döntésünk súlyával. A mi esetünkben,
visszatekintve a múltra és ismerve a jelent,  a választási szempontok bizonyos fokig meg-
határozottak. Nagyon oda kell figyelnünk  és ezért mindenki figyelmébe ajánlom a követ-
kezőt: „Ha a kormányzat elég nagy ahhoz, hogy bármit megadjon, ahhoz is elég nagy, hogy
elvegye MINDENEDET!“ Meggyőződésem, hogy a fentiekkel egyetértenek jelölttársaim is
azaz Szabó Olga, Petheő Attila, Gyarmathi Tihamér, Becse Norbert, Földes Csaba, Stu-
bendek László és Horváth Árpád. (x)

Sohasem szabad elszakadni az emberektől

Októberre már majd-
nem minden kerti ter-

ményt fel- s leszedtünk –
van akinek már üvegből
mosolyog vissza, vagy fa-
gyasztójában hűl a kerti
betakarítása. Azoban még
a tél beköszönte előtt van
mit csinálnunk a kertben.

ŐSzI KERTI 
MUNKálATOK

Ahogy az ágyások kezde-
nek megüresedni, feláshat-

juk és megtrágyázhatjuk a
földet. Hagyjunk nagyobb
földtömböket ásás után,
mert a giliszták úgyis szét-
zúzzák, hogy a trágyához
hozzáférhessenek. A talaj-
ban levő víz megfagyása,
aztán megolvadása tavasz-
szal lazává teszi a talajt, így
könnyebb dolgunk lesz. Ok-
tóber és november a leg-
megfelelőbb hónap, hogy
nekilássunk az ásásnak,
hogy jó mélyre kerüljön a trá-
gya, és mélyebbé váljon a
termőtalaj réteg. A jobb mi-
nőségű talajba, melynek fel-
ásása nem szükséges

évente, télire ültethetünk ló-
babot, mivel az nagyon jó
zöldtrágya. A komposztlá-
dánk hamar megtelhet,
ahogy az utolsó termést is
betakarítottuk, úgyhogy ez jó
alkalom arra is, hogy fel-
gyorsítsuk a bomlási folya-
matot. Takarjuk le, inkább le-
gyen nyirkos, mint teljesen
átázott, a lényeg, hogy me-
legben legyen. Hamarosan
kezdenek hullni a levelek, ez
pedig értékes forrás lehet

számunkra. Ehhez készít-
sünk elő egy levéltárolót.
Egyszerű: szúrjunk négy cö-
veket a földbe, és rögzítsünk
köréje dróthálót. Tömjük
meg száraz levelekkel, és
hagyjuk állni egy évig. A ra-
kás legalább egyharmadára
fog csökkenni, így ahogy
hullnak a levelek, halmoz-
hatjuk is bele. Ha olyan cso-
dálatos gépet használunk,
amelyik össze is szecskázza
a leveleket, megfigyelhetjük,
hogy a levelek sokkal hama-
rabb rothadásnak indulnak.
De vigyázzunk az utcasep-
rőkre, mert a „levélgyűjte-

ményünk” láttán esetleg ker-
tünkbe ürítik ki a szemetet.

OKTóBERI VETéS, 
ülTETéS, 

KERTMűVEléS
Még nem késő kiültetni a

japán hagymapalántákat,
mert ezek szívósak, jól átte-
lelnek, és egy hónappal ko-
rábban beérnek, mint a ta-
vasszal ültetett palánták. Jó,
ha egy gyapjútakaróval leta-
karjuk az ágyást, hogy a ma-
darak ne tudják kihúzni a
hagymapalántákat a földből.
A fokhagymát is elültethet-
jük most, habár ez még no-
vemberig is várhat. Ha van
rá időnk és az időjárás is
kedvez, érdemes most meg-
tenni, mert ki tudja, milyen
időre számíthatunk majd no-
vemberben. Elvethetjük a ló-
babot is, hogy tavasszal ha-
marabb induljon fejlődésnek,
viszont a hidegebb éghajlatú
területeken jobb, ha tavaszig
várunk a lóbab vetésével,
mert akkor könnyebben csí-
rázik. Jobb később, mint
soha. Távolítsuk el az átte-
lelő káposztafélékről a sár-
guló leveleket, mert ezek
semmilyen szempontból sin-
csenek a növény előnyére,
és így elősegítjük a karfiol
további fejlődését. (d)

Neves beszélgetőtársat hívott Komáromba a Magyar
Közösség Pártja a múlt héten. Magyarország Or-

szággyűlésének alelnöke, a Magyar Gazdakörök Orszá-
gos Szövetségének az elnöke, Jakab István látogatott a
járási székhelyre.

Az eszmecserén környékbeli gazdák és polgármesterek
voltak jelen. A vitaindítót Petheő Attila, az MKP komáromi
megyei képviselőjelöltje és Czíria Attila, a helyi szervezet el-
nöke mondta. Jakab István a magyar földtörvényről, a helyi
árunak az áruházláncokba való juttatásáról, a fiatal gazdák
megsegítésének gyakorlatáról beszélt. A kérdezők a minő-
ségellenőrzésről, egy közös piac lehetőségéről, az egységes
kárpát-medencei fellépésről kérdezték az előadót. A több,
mint két órásra nyúlt beszélgetés első állomása annak a gaz-
dákkal folytatott egyeztetésnek, amely során a magyaror-
szági mintákról, európai lehetőségekről tájékoztatják a Ko-
máromi járás érintettjeit. d

Milyen teendők várnak ránk októberben?A Magyar Gazdakörök 
Országos Szövetségének 
az elnöke Komáromban járt

Tárolás télre 
Padláson, vékony rétegben kiterítve akár egy évig is el-

tartható a vöröshagyma, a dió, a mogyoró és a mandula.
Ha a vöröshagyma megfagy, nem szabad mozgatni, mert ak-
kor kiengedve megrohad. Pincében ládákban vagy kisebb
halomban lehet tárolni az átválogatott burgonyát, de a kész-
letet havonta át kell vizsgálni, és a romló, rothadó gumókat
el kell távolítani, mert azok a mellettük levőket is megfertő-
zik. Nyirkos homokba rétegezve jól tárolható a sárgarépa, a
petrezselyem, a cékla és a téli retek. A kamrában (spájzban)
van a helye - felaggatva - a fokhagymafüzérnek, a hüvelyes
fűszerpaprikának, a szárított fűszernövényeknek, az aszal-
ványoknak és a máknak. Szellőztethető, fagymentes raktár-
ban tároljuk, lapos rekeszekben az almát, a körtét és a nas-
polyát, a kifejtett babot, a borsót és a lencsét. A birset lehe-
tőleg külön helyiségben kell tárolni, mert a többi gyümölcs is
felveszi a birsalma és a birskörte erős, átható illatát.Fo
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Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor,
PRECISION TUBES EUROPE s.r.o., KN 1 035/7741209

Adminisztrátor – telefonos asszisztens,
GLOBALTEX spol, s.r.o., Érsekújvár, 
Munkahelyvégzés helye Komárom
40 % feletti rokkantnyugdíjasoknak is megfelel!

3
Személyesen:

Komárno, Dunajské
nábrežie 13, 9:00-től

11:00 óráig

Autószerelő,
T-TRANS, Takács Ladislav Bátorkeszi 1 0908 152 278

Krupié – pénztáros,
C.L.V, s.r.o., Komárom, CLUB LAS VEGAS 2 norbert865@gmail.com

Szakácsmester/nő, SOŠ obchodu a služieb
Komárom 1

zssoskn@centrum.s
k

035/7740053-55

Segédmunkaerő, OLYMPS-DOOR spol.s r.o.
Komárom 2

Válogatás 2013 október
10-én a munkaadónál a

Komárno, 
Jedlika 4544 címen

Mezőgazdasági segédmunkaerő, SR
Tibor Paulis – Záhradkárske služby, 
Marcelháza

20
Jelentkezni személye-

sen a Marcelová, 
Lipový rad 48/A címen

Professzionális szülő, Detský domov Gúta 1 pam.ded.kolarovo
@upsvar.sk

Építészmérnök – architektus, 
Ing. Szabó Attila – CHIP Komárom 1 szaboovai@spskn.sk

0908 103 124

Asztalos, FAGUS spol. s r.o. Komárom 2 035/7730766
faguskn@stonline.sk

Speditőr, FHTM – Speed s.r.o. Komárom 1 tunde.horvat.sk
@gmail.com

Nyelvtanár – nyelvoktató –orosz, angol, 
német, francia és olasz nyelv, Inštitút pre 
odborné vzdelávanie a vzdelávanie 
dospelých, pracovisko Komárom

2

petheob@szaki.sk
Jelentkezni személye-

sen a Komárno, 
Petőfiho 2 címen, 

303-as ajtó, minden 
hétfőn 15,30 és 16,00

óra között
Közösségi egészségügyi munkatárs, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Komárom

1
ruvzkn@uvzsr.sk

Csak főiskolai végzett-
séggel.

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), Ivan Va-
jai – CLAUDIA TRANS, EÚ 1 0905 457 501

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), BI-
ANCO TRANS s.r.o. Gúta, EÚ és Szlovákia 1

biancotrans3@
gmail.com

0908 539 646

Tehergépjármű vezető, PRAGOKOM s.r.o.
Komárom 1 0918 687 086

Tehergépjármű vezető, 
KOLAGREX Int. spol. s.r.o. Gúta 1 tomata@tomata.sk

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), 
ALFA TIR s.r.o. Bátorkeszi 1 0905 689 755

Tehergépjármű vezető, Jozef Mariáši –
MAJO TRANS, Őrsújfalu, Oroszország, 
Ukrajna a Fehéroroszország.

2 035/7782381

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Tel. 035/2444 410, 035/2444 412

Folytatás az 1. oldalról
Teltek a szemeteszsákok szép sorjában –

az előzetesen bebiztosított ötven, nagymé-
retű zsák már délelőtt megtelt kommunális
hulladékkal és avarral. Becsléseink szerint
mintegy 120 zsák telhetett meg hulladékkal.
Közben sziszifuszi munkát végzetek azok,
akik a kerítés lecsiszolására, újrafestésére
vállalkoztak. Ketten a bejárati kaput csiszol-
ták géppel, s még így sem sikerült azt telje-
sen befejezni. 

Nagy öröm volt látni a rendezvényen fia-
talokat – főként a Selye János Egyetemről ér-
keztek aktív hallgatók. Összesen mintegy ti-
zenöten lehettek az egyetemről, ami nagyon
nagy eredmény, hiszen sokszor egyáltalán
nem érezzük a sok száz egyetemista jelen-
létét a városban. Persze kivétel mindig van,
ahogy azt ez az eset is bizonyítja. Csak így
tovább!

A nyugdíjasklubból is érkeztek kórházta-
karítók, akiket mi, fiatalabbak, bizony sokszor
csak „duracellnyusziknak” neveztünk ma-
gunk között. Nem csoda, Kravec Magdi ma-
máék ketten nekilódultak, s bizony húsz zsá-
kot megtöltöttek ilyen-olyan szeméttel. Sok fi-
atal nem bírta volna velük az iramot… Egé-
szen elképesztő! Gratulálunk, hölgyek! Sokat
segített nekünk javaslataival és jótanácsaival
Gogola Miska bácsi, aki portásként dolgozik
a kórházban. Köszönjük!

Közben jókat ettünk a „tábori büfében” –
volt tepertős-zsíros kenyér, ásványvíz és
kávé is. Az önkéntesnap – a résztvevők fe-
gyelmezett és célorientált hozzáállásának
köszönhetően – nagyon sikeresnek bizo-
nyult. Támogatók nélkül azonban minden
sokkal nehezebb lett volna. Az egyéni fele-
lősségvállalásról szóló, kétnyelvű jogi nyilat-
kozat Szalai Cyntia jogász munkája, a büfét
Varga Edit, pálinkafőző nagymester és Bog-
nár Zsuzsanna, a komáromi Borozó tulajdo-
nosa biztosította. A kerítésfestéshez szük-
séges eszközökért – hígítóért, drótkefékért,
dörzspapírokért, festékért, alapfestékért,
kesztyűkért – hála Méhes Vilmosnak (Tonex
kft.), Varga Ferencnek (Decart kft.), Szabó
Józsefnek (FERRO 3000), Szénássy Tíme-
ának (Delta hetilap) és Kovács Dávidnak
(Reeboot számítástechnikai kisbolt). A trak-
tort - mely nélkülözhetetlen segítséget nyúj-
tott, s végig a harcsási hulladéktároló telep
és a kórház között ingázott - Acsay Balázs
vezette, s az üzemanyagot is állta. Csikktar-
tókat készített, s ajánlott fel Pásztor László,
nyugdíjas barátunk, s a beteg kiscicáról Far-
kas Orsolya állatorvos gondoskodott. Ke-

szegh Béla közbenjárásával Benčič Péter
biztosította a leceket a padokra. A szervezői
teendőkben rengeteget segített Szuri And-
rás, s Beke Krisztián, a virágbajnok. A tá-
mogatóknak ezúton is nagyon szépen kö-
szönjük a hozzájárulást!

Tudatosan hagytam a legvégére a Komá-
romi Városi Hivatalt. Mi, a szervezés során
nem kértük fel a városvezetést a támoga-
tásra, hiszen nem győzzük újra és újra le-
szögezni: az önkéntes mozgolódástól olyan
távol szeretnénk tartani a politikát, amennyire
csak lehet. Annak ellenére, hogy nem kér-
tünk, hatalmas segítséget kaptunk. A város-
házáról is érkeztek aktivisták, s maga a pol-
gármester is tiszteletét tette nálunk. Kaptunk
pár karton ásványvizet, s amikor épp azon
bosszankodtunk, hogy mit kezdjünk azzal a
rengeteg szeméttel, amit egy nap alatt egy-
szerűen képtelenség elhordani, akkor a pol-

gármester segítő kezet nyújtott. Felajánlotta,
hogy személyesen gondoskodik a maradék
hulladék elszállításáról. Tett követte az ígé-
retet: a mi rendezvényünk után két napon át
dolgoztak a városi hivatal munkagépei. Az ott
maradt hulladék elszállítását a városháza,
pontosabban annak kommunális ügyosz-
tálya biztosította – ezúton is köszönjük Patus
Sándor osztályvezetőnek, hogy megszer-
vezte az utómunkát. 

A kerítésfestés azonban még további fel-
adatokkal vár bennünket, hiszen a száradási
időt tanácsos volt most is betartani, így egye-
lőre csak alapozó van a kerítésen, s a kapu
sem készült el… Sebaj! Október 19-én, 9:00-
kor újra találkozunk, hogy befejezzük azt, amit
elkezdtünk. A részletekkel a Facebookon és a
regionális sajtóban jelentkezünk, figyeljék a
híreket! Mindenkit szeretettel várunk!

Végezetül szeretném megköszönni min-
denkinek, aki eljött és a hétvége egy részét
társadalmi munkára szánta! Volt, aki csak
egy negyedórát tudott velünk tölteni, volt, aki
egy percre sem állt meg nyolc órán át… Min-
denki előtt le a kalappal!

Kiss Réka, szervező

Akcióba lendültek a civilek
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Bátorkeszi

Ógyalla

Jókaiho divadlo v Komárne – Ko-
máromi Jókai Színház, adresa Pe-
tőfiho 1., 945 01  Komárno  zverej-
ňuje zámer prenajať časť  priestor v
budove divadla  s výmerou 50 m2,
vhodné na prevádzkovaniu bufetu. V prípade záujmu
Vaše cenové ponuky zasielajte  na adresu: Jókaiho di-
vadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház, Petőfiho
1., 945 01  Komárno  do 15:00 dňa 11. 10. 2013 v ozna-
čenej obálke: “NÁJOM“.

Bližšie inf. na tel. č.: 035/7908 122 alebo 0907 770 517.

Avilágon élő lakosság mindössze egy szá-
zaléka ad vért, ezért fontos, hogy ráirá-

nyítsuk a figyelmet a véradás növekvő szük-
ségességére, a véradás folyamatosságának
fontosságára.

A Vöröskereszt bátorkeszi szervezetének elnöke, Szabó
Ilonka elmondta, több évre visszamenőleg már a helyi vér-
adók is évente három alkalommal adnak vért. A szeptember
26-án megrendezett véradáson 34-en vettek részt. Örven-
detes, hogy ebben az évben mind a két alkalommal meg-
tartott véradáson harminc fölött volt a létszám. Külön öröm
számukra, hogy egyre több a fiatal véradó. A következő vér-
adásra 2014 januárjában kerül sor. (miriák)

Sárközi János és Fehér
Csaba, a Keresztény Magyar

Szövetség nevében a XVI. Be-
nedek pápa által meghirdetett Hit
Éve alkalmából a vasárnapi
szentmise végén zászlót ado-
mányozott az izsai magyar kato-
likus közösségnek. A zászlót az
egyházközség nevében a izsai
plébános, Horváth Róbert atya
vette át.

A Keresztény Magyar Szövet-
ség a zászlók készítésével és át-
adásával látható módon is emlé-
ket kíván állítani a magyarság
ezeréves rendíthetetlen hitéről
az utánunk következő nemze-
déknek is. Horváth Róbert plé-
bános a Hit Éve vándorlobogóra
a település nevét tartalmazó sza-
lagot kötött.

(mir)
Képarchívum

1927-ben a vasútállo-
más közelében Wollner

Adolf fakereskedő felépít-
tetett egy szecessziós kú-
riát. 1944-ben a családot
koncentrációs táborba
hurcolták. Fiai, Ernő és
Gábor visszatértek, a kú-
riát eladták Alexander
Števlíknek, majd Izraelbe
emigráltak. Később az
épületet megvásárolta a
traktorállomás, majd 1989-
től itt székelt a Szlovákiai
Kiskertészek Szövetségé-
nek ógyallai szervezete.
Jelenlegi tulajdonos a
Szlovák Kiskertészek Or-
szágos Tanácsa. Ebben az
évben már eltávolították a
tetőszerkezet réz borítá-
sát, ami egészen biztosan
további állagromlást ered-
ményez.

A Csemadok ógyallai
alapszervezete még idén ta-
vasszal megszólította a ker-
tészszövetséget azzal a ké-
réssel, hogy szervezetük
megvásárolná az épületet.
Arra gondoltak, közösségi
házat lehetne itt létrehozni,
klubhelyiséggel, kiállítóte-
remmel. A magas vételár
azonban elriasztotta a szer-
vezetet. Ingatlanvásárlásra
ugyanis még csak pályázni
sem lehet. Ekkor a város ve-
zetéséhez fordultak. Ógyal-
lán régen nagyon sok szép

villa, kúria volt, azonban
mára alig maradt belőlük
mutatóba néhány. Levelet ír-
tak a kertészszövetség po-
zsonyi tanácsának is, arra fi-
gyelmeztetve őket, hogy a
tetőborítás eltávolításával
gyakorlatilag végérvényesen
az enyészeté lesz az épület.
Arra kérték őket, az esős idő
beállta előtt fedjék be a tetőt,
de még csak válaszra sem
méltatták őket.

A civilek a közösségi há-
lón csoportot hoztak létre
„Mentsük meg a Wollner-vil-
lát” elnevezéssel, hogy mi-
nél szélesebb körben felhív-
ják a figyelmet a problémára.

A város vezetése tárgyalt
a kertészszövetség pozso-
nyi központjával az esetle-
ges vásárlásról, megegye-
zés viszont nem született.

Sajnos a város gazdasági
helyzete nem tesz lehetővé
egy ilyen beruházást, hiszen
a vételár mellett minimum
kétszázezer eurót kellene
fordítani a felújításra.

A Szlovák Kiskertészszö-
vetség az épületet eladni ké-
szül, de nem tudni, hogy ki-
nek. Ha az új tulajdonos az
épület lebontása mellett
dönt, abban nem lehet meg-
akadályozni. Csupán annyi
a kötelessége, hogy ezt be-
jelentse az építési hivatal-
ban, és el kell számolnia az-
zal, mit csinál a bontási tör-
melékkel. Mivel nem műem-
lékről van szó, a kerületi mű-
emlékvédelmi hivatal
beleegyezésére sincs szük-
sége.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Hogy szeretnek táncolni, énekelni, mu-
latni, hímezni, kötni, horgolni, kiskerti

munkát végezni, virágokat, növényeket
ápolni, tornázni, eddig is tudtuk, de új és
új színt visznek köreikbe a gútai nyugdí-
jasok. Saját tornaklubot alakítottak, tánc-
csoportot, mellyel fellépni is járnak, egye-
sek látogatják a jóga órákat, sőt sokan a
számítógép kezelésének rejtelmes vilá-
gát is megismerték már.

Sorolhatnám még napestig a programo-
kat, hiszen akad bőven, legutóbb azonban
fergeteges gulyáspartit szerveztek a helyi

szövetkezet nagytermében, ugyanis csak ez
a helyiség tudta befogadni a 170 érdeklődőt,
akik részt vettek az eseményen. Ezúttal a
Szlovákiai Nyugdíjasok helyi egyesülete
szervezte a nyárutói gulyáspartit, amire több
környékbeli vendéget is hívtak. Érkeztek
nyugdíjasok a magyarországi Tatáról, Per-
betéről, Ímelyről, Martosról, Keszegfalváról,
Vágfüzesről. Sütemény, pogácsa, üdítő várta
a szórakozni vágyókat, valamint a finom gu-
lyás. A zene biztosított volt, a jó hangulatról
pedig gondoskodtak a nyugdíjasok. A Városi
Hivatal képviseletében Németh Ivett hivatal-
vezető és Koczkás Beáta alpolgármester
tette tiszteletét, akik szívesen elbeszélgettek
a jókedvű társasággal. csóka

Vajon sikerül megmenteni
a Wollner-villát?

A Hit Éve vándorlobogó Izsán

Önkéntes véradás

Soha nem látott aktivitás
a nyugdíjasok körében
Gúta

Manapság egyre több helyen találhatunk modern la-
kóházakat. Úgy látszik, a gazdasági válság ellenére

a fiatalok nagyobb hányada, főleg azok, akik anyagi ol-
dalról is jobban állnak, építkezésre, fészekrakásra adják
a fejüket.

Megyercsen az elmúlt öt évben nyolc új modern kivitele-
zésű családi ház épült. Ezen házak mindegyike magán viseli
a 21. század lakóházainak jellegzetességét. Molnár Zoltán,
a falu polgármestere elmondta, hogy ami azt illeti, abszolút
nyitottak a fiatalok fészekrakására. Kifejtette, hogy akik sze-
retnének letelepedni ebben a községben, azoknak mindig ta-
lálnak lehetőséget. A polgármester nagyon készséges, és
többször megtörtént már, hogy aki szeretett volna telket vá-
sárolni, végigkalauzolta a községben, és keresték a megfe-
lelő építkezési telkeket. Az új építésű családi házak mellett
több esetben régi lakóházakat vásároltak meg, és azt később
saját ízlés alapján újították fel. Kép és szöveg: -pint-

Szomorú látvány fo-
gadta az aranyosiakat,

amikor is ismeretlen tette-
sek pusztítottak a helyi
gyermekparkban, ahol
egy több elemből álló hin-
tát döntöttek fel. Kárt tet-
tek más létesítményekben
is, melyek a park területén
helyezkedtek el.

Varjú Éva polgármesternő
nagy felháborodását fejezte
ki a történtekkel kapcsolat-
ban, és az addig nyitott terü-
letet azonnal lezáratta.
Ahogy a polgármesterasz-
szony tájékoztatta lapunkat,
ilyen jellegű rongálás még
nem volt a faluban. Olyanról
van tudomásuk, hogy egyes
magukról megfeledkezett ka-
maszok a faluban levő útjel-
zőtáblákban tettek kárt, de
ilyenre, amit most tapasztal-
tak, nem emlékszik. Termé-
szetesen mennek a találga-
tások, kik lehettek azok, akik
ezt a felháborodást keltő dol-

got elkövették. Egy biztos,
komoly erőt igénylő „feladat”
volt ez a vandálok részéről.
Tettüket minden valószínű-
ség szerint előre megtervez-
ték, hisz olyan időszakban
„tevékenykedtek”, amikor
már aludt a falu. Mivel
eléggé forgalmas helyen ta-
lálható a gyermekpark, pon-
tosan a falu közepén, ezért
ki kellett várniuk a legalkal-
masabb pillanatot. A munká-
juk eredménye több mint el-
szomorító. A faluban sok kis-
gyermekes család él, akik
előszeretettel használták a
gyermekparban levő hintát,
amely most határozatlan
ideig üzemképtelen. Arra a
kérdésre, hogy fontolgatnak-
e esetleg valami megoldást
az ilyen jellegű akciók meg-
akadályozására, a követke-
zőket mondta a polgármes-
ter: „Régóta tervezzük a
gyermekpark bekamerázá-
sát, de ez az eset végképp
megerősített bennünket ab-

beli elhatározásunkban,
hogy ezt véghez vigyük. Ta-
vasszal mindenképpen sze-
retnénk realizálni, és itt emlí-
teném meg a kultúrházunk
parkját is, amit szintén sze-
retnénk „figyelmünk” alá
vonni, ugyanis itt is történt
már rongálás, ami a kiültetett
facsemeték kettétörésében
nyilvánult meg“. 

Sokak szíve fáj, amikor azt
tapasztalja, hogy értékeiket
néhány magáról megfeled-
kezett egyén vagy egyének
büntetlenül tönkre teszik. Az
aranyosiak azt szeretnék, ha
méltó körülmények között,
szép környezetben élvezhet-
nék a legkisebbek a játszás
örömét. Egyébként, mint
ahogy megtudtuk, vannak
használható információik az
elkövetőkkel szemben, me-
lyek feldolgozás alatt van-
nak. Remélhetőleg idővel
összeáll a kép, és a tettesek
kilétére is fény derül.

Kép és szöveg: -pint-

„Erős emberek” akcióban Fellendült 
az építkezési kedv
Megyercs

Csallóközaranyos

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Palatínová 36., Komárno
(a Victoria Medical Center mellett)

Hazai, külföldi minőségi 
palackozott és folyó borok

Október 10-én nyitunk!
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éves a 

Dobosi Róbert

Szegi Ilona

Csókás Gellért 

Radvanská Renáta
Holop Ferenc 

Könyv- és Lapkiadó Kft.

Krisztián virágbolt

Hetilapunk október 6-án ünnepelte a 10. születés-
napját, ez alkalomból egy több héten át futó játékra
invitáljuk olvasóinkat.

A játék szabályai:
1. A szelvényeket 7 héten át közöljük lapunkban, e heti

számunkban a ötödik szelvényt találja meg.
2. A szelvények felragasztása után legkésőbb október

30-ig postázzák a kivágott oldalt szerkesztőségünk 
címére (DELTA hetilap, Františkánov 22., 945 01 
Komárno). Tel.: 0905 213 967.

Delta hetilap

A DELTÁVAL csak nyerhet!

Játsszon 

velünk!





NyEREmÉNyEiNK:
21. Duo, bútorkellékek 20 euró értékű vásárlási utalvány
22. Duo, bútorkellékek 20 euró értékű vásárlási utalvány
23. Duo, bútorkellékek 20 euró értékű vásárlási utalvány
24. Duo, bútorkellékek 20 euró értékű vásárlási utalvány
25. Duo, bútorkellékek 20 euró értékű vásárlási utalvány
26. L&B parkett 20 euró értékű vásárlási utalvány
27. L&B parkett 20 euró értékű vásárlási utalvány
28. L&B parkett 20 euró értékű vásárlási utalvány
29. L&B parkett 20 euró értékű vásárlási utalvány
30. L&B parkett 20 euró értékű vásárlási utalvány

Marcelháza

Keszegfalva

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

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

a lEgJoBB áron!

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

• építési törmelék
• lomhulladék
• sóder, 

homok szállítása
• ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2  bez DPH!

Tel.: 0905 928 195 www.jag-tech.sk

Klimatizácie •� bleskozvody •� alarmy 
� kamery �• elektroinštalácie. 

ATAT ötletgazdájának új kezdeménye-
zése ismételten sikeresen rajtolt. Ez a

rendezvény elsősorban a közösség ápo-
lása céljából jött létre. Egyrészt egy aktív
önszórakoztatási szokást igyekszik nép-
szerűsíteni, másrészt pedig szorosabb
kötelékeket hoz létre az egyes közössé-
geken belül.

Az első rendezvényre Keszegfalván került
sor, ahol a TAT versenyein rendszeresen sze-
replő két közösség képviseltette magát, úgy-
mint Keszegfalva csapata Lehocký Milan ve-
zetésével, valamint a TAT családjának csa-
pata Bús László irányításával. A 40-40 főből

álló társaság humoros vetélkedőkben mérte
össze tudását. Többek között házaspárbaj-
ban, activityben, viccmondásban, az ismerd
fel csapattársad játékban, uborka stafétában,
valamint a férfiak és nők táncában. A csapa-
tok mesterszakácsai pedig a takartfőzési tu-
dományukat mutatták be, Czita Angelika és
családja, valamint Szép Anett, Velschitz And-
rea és Mészáros Ilona. A humoros vetélke-
dőket, valamint a mesterszakácsok műveit
kéttagú zsűri értékelte, Gőgh Henriett, a Cool
Club CC alelnöke, valamint Nagy Péter Ke-
szegfalva plébánosa. A szervezők munkáját
Őszi István, Szlama Angelika és Őszi Fanni
vállalta magára. Végeredményben mindkét
csapat 88 pontot gyűjtött öszze, így a párbaj
döntetlenül végződött. -pint-

Nagysikerű nyugdíjastalálkozó

Idén már második alka-
lommal rendezték meg

Szilason a nyugdíjasok ta-
lálkozóját. A jeles ese-
ményre a helyi kultúrház-
ban került sor, melyre
meghívták a környékbeli
falvak szórakozni, kikap-
csolódni vágyó nyugdíja-
sait is. A rendezvényen ki-
lenc község képviseltette
magát, mégpedig: Nemes -
ócsa, Komáromfüss, Gel-
lér, lakszakállas, Gúta,
Nagymegyer, Ekecs, Apá-
caszakállas és természe-
tesen Szilas.

Az ünnepélyes megnyitóra
már szépen megtelt a helyi
kultúrház, ahol Szabó Mag-
daléna, a SZISZETA nyug-
díjasklub elnöknője és Tóth
Péter polgármester köszön-
tötte az egybegyűlteket. A to-
vábbiakban igényes kultúr-
műsor vette kezdetét, mely-
ben felléptek a lakszakállasi
alapiskola diákjai, a helyi
Szilfácska néptánccsoport,
valamint a szilasiak büszke-
ségei, Dudás Gergely és Ke-

szegh Kitty versmondók,
akik könnyeket csaltak az
idős emberek szemébe az
elhangzott költemények hal-
latán. A kultúrműsort va-
csora követte, melyet a lak-
szakállasi Donna bár bizto-
sított, majd újra a nótázásé
lett a főszerep. Kollár Katalin
és Derzsi György nótaéne-
kesek színesítették szebbnél
szebb produkcióikkal az est
hangulatát. Meglepetésként
Polák László, Ekecs polgár-
mesterének a fellépése már

csak hab volt a tortán, együtt
énekelt vele az egész kultúr-
ház. Az este további részé-
nek a jó hangulatáról Ost-
ružlik Roman zenefelelős
gondoskodott. Természete-
sen a rendezvény nem múl-
hatott el az ilyenkor szoká-
sos tombolahúzás nélkül. A
találkozó támogatói bőke-
zűek voltak, ugyanis 50 tom-
boladíjat ajánlottak fel, így
sok szép, értékes ajándék
talált gazdára. -pint-

Fotó: Szukola István

Takart-Party, a CoolClub újabb akciója
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Szilas

AFekete Sólyom Törté-
nelmi Íjászcsoport öt

fordulóból álló verseny-
sorozatot indított an-
nak érdekében, hogy
megtalálják a legjobb
teljesítményt nyújtó
pusztai íjat használó fér-
fit és nőt, akik a „Kárpát-
medence legjobb harcosa”
címet nyerik el.

A rendezvénysorozatot a Nap Párducai szabad íjászcsa-
pat, a Mindszenti Íjászok Baráti Köre, a Vitalitás SE íjászai,
a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Szlovákia) és a mo-
hácsi Nimród Íjászegyesület egy akarattal hívta életre. A
Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub „Sólyom Próba“ elne-
vezésű versenyére a kultúrház mögötti edzőpályán került sor
múlt szombaton.

Minden célra 7 lövést adtak le a versenyzők. A versenyen
66 íjász indult, 12 nő és 54 férfi, akik kifutó nélküli pusztai il-
letve long bow íjakkal lőttek. Eredmények: férfi tradicionális
íj kategória: 1. Mihók István (HU), 2. Oláh László (HU), 3. Ko-
ricsánszky Csaba (HU). Női tradicionális íj kategória: 1. Ko-
ricsánszky Ágnes (HU), 2. Almásy Zina (HU), 3. Pintérné Ta-
más Katalin (HU). (miriák), Bogár Péter felvétele

Ahelyi Önkéntes Tűzvédelmi Egyesület
idei nemzetközi tűzvédelmi versenye

messzemenően eltért az előzőektől. Töb-
bek között azért is, mert rekordszámú
(29) csapat nevezett be, valamint ebben
az évben két új kategóriában – klasszikus
és sport – is zajlott a verseny.

„Bátran mondhatjuk, hogy minden telepü-
lésen az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek van
a legrégibb múltja, önszerveződésük meg-
becsülésnek örvend, és különös odafigye-
léssel segítik munkájukat a helyi önkor-
mányzatok. Talán ezért is van nagy hagyo-
mánya az önkéntes tűzoltó versenyeknek
évrőlévre, szerte az országban” - mondta
Zemkó Margit megnyitójában.

A felsorakozott csapatokat - köztük a 600
km távolságról, a Karlovy Vary-i járásból ér-
kezett Žlutice csapatát – a város polgár-
mestere köszöntötte, majd Kocskovics
László tűzoltóparancsnok átvette a Nyitrai
Közösségi Alapítvány és a Heineken Slo-

vensko Rt. képviselőjétől a sikeres pályázat
oklevelét. A város polgármestere oklevéllel
és tárgyi jutalommal köszöntötte a 70 éves
id. Kocskovics László tűzoltót, majd gyönyörű
napsütésben vette kezdetét a tűzoltók nemes
versenye.

Eredmények: sport kategória - férfiak:
1. Poľný Kesov, 2. Golianovo, 3. Ógyalla.
Nők: 1. Žlutice, 2. Kos. Klasszikus kategó-
ria - férfiak: 1. Golianovo, 2. Ógyalla, 3. Lak-
szakállas. Nők: 1. Perbete, 2. Žlutice, 3.
Nagykeszi. Kép és szöveg: miriák

Tűzvédelmi verseny a Polgármesteri kupáért
Ógyalla

„Sólyom Próba“

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, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00



• Élőzene minden alkalomra,
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231.
• Kiadó garzon a Damjanich
utcán (az Ister mögött). Tel.:
0905 912 553.
• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó 4Fruit,

spol. s r.o. csomagolónőket
keres csallóközaranyosi rak-
tárába, meghallgatás minden
pénteken 9-11 óra között. Ér-
deklődni a 0918/956 573 és a
0918/185 810 telefonszámo-
kon lehet hétköznapokon 8-
16 óra között.

• Predám 3-izbový byt s LV,
pôv. stav. Rákócziho ul. 7/2.
Tel.: 0904 185 728.
• Eladó térkő, fűkocka, be-
tonkerítés, betonkalapok.
Tel.:  0908 042 655.
• Békéscsabai Kolbászfesz-
tivál, okt. 25-27. Érd.: 0903
648 083.

• Eladó 2-szobás teljesen fel-
újított téglalakás. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 3-szobás lakás a Rá-
kóczi utcán, ára: 25.000 €.
Tel.: 0905 230 373.

• Tömött libák eladók 6 €/kg,
libamáj 20 €/kg Izsán. Tel.:
0908 102 633.
• Eladók pulykák élve 2,75
€/kg, bontva + 2 €/db. Tel.:
0940 337 277, 0903 130 168.
• Eladók kismalacok Gútán a
Felső utcában. Tel.: 0907
403 391.

• Eladó 3-szobás lakás Gú-
tán a Bočnán, eredeti álla-
potban. Tel.: 0905 119 926.
• Gútán eladó családi ház
vagy elcserélhető lakásra.
Tel.: 0918 233 617.
• Eladó 2-személyes ülőgar-
nitúra, tollpaplan, ágynemű-
tartó. Tel.: 0910 535 911.

• Kiadó nagyméretű beren-
dezett garzon, konyhával és
balkonnal, KN. Tel.: 0905
177 880.
• 5-áras telek eladó Kabátfa-
lun, részletre is. Tel.: 0908
803 731.

•  Családi ház eladó Csi-
csón, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0905 168 531, 0908
442 383.
• Kőművesmunkát, csem-
pézést, mázolást, szoba-
festést vállalok. Tel.: 0944
367 318.

• Eladó 10 ár szőlő az abai
szőlőhegyen, borházzal
együtt. Fehérbor és vörös-
bor 1 €/ liter, gabona, vari-
robi utánfutó. Tel.: 0907 707
681.

• Eladó 2-szobás átépített
téglalakás az Anglia park-
ban. Tel. 0905 230 373.
• Kiadó berendezett garzon
KN-ban, 1 személyre 185
€/hó. Tel.: 0919 136 940.
• A Diófa utcát követő vasút
melletti kertsoron 4-áras kert
kiadó. Tel.: 035/7713 250,
0902 352 146.

ÚJSzülÖTTEK:
Tóth Hana (Érsekújvár); Cvinger Nimród (Karva); Ivanič
Sára (Komárom); Potášch Nataly (Komárom); Herdics
Lisa (Ógyalla)

ElHUNyTAK:
Dévai Magdolna (57) Gúta; Kálnayová Alžbeta (89)
Beša; Hegedűs Ján (69) Szentpéter; Persei Ilona (75)
Búcs; Pálovicsová Anna (59) Gúta; Szabó Eszter (84)
Hetény; Koczkás Imrich (61) Csallóközaranyos; Soóky
Irma (93) Komárom; Stefankovicsová Juliana (74) Ko-
márom; Rajczyová Marta (80) Komárom; Gál Lajos (62)
Csallóközaranyos; Puzsér Rozália (80) Megyercs; Baran
Margit (66) Komárom; Nagy Etelka (57) Bogya; Vida
Ľudovít (50) Gúta; Burián Ilona (91) Bátorkeszi; Czére
András (58) Komárom

HázASSáGOT KÖTÖTTEK:
Ing. Krajan Jozef és Kaczová Anita (Komárom); Vajda
Alexander (Nagymegyer) és Mrázová Zuzana (Komá-
rom); Kudlík Kristián és Ramanzin Henrieta (Komárom);
Juhász Imrich és Nagyová Viktória (Komárom); Horváth
Tomáš és Jobbágyová Réka (Komárom);

12 DELTATÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS 132013. október 7. TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Első fotóm

Fo
tó

:B
ör

öc
zk

y
Jó

zs
ef

Kincel Samuel 
Komárom
(3550/53)

Szabó Vivien
Komárom
(3300/51)

Drmola František
Komárom
(3150/49)

Vízszerelő - szerelés, szer-
viz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel 
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., 
vagy  INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32,  946 03 Kolárovo. 
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.





Eladó hétvégi ház 5-áras
telekkel a Gúta melletti
Csergőn (Čergov), nyu-
godt, csendes környezet-
ben. Tel.: 0917 627 033.

Eladó 18 áras kert a Pla-
tánfa soron az Erzsébet-
szigeten. Tel.: 0948 525 134.

Vennék Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképte-
len állapot-
ban is. 
Tel.: 0905 624 310.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rájuk, akik őket ismerték
és szerették.“

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre 
Boros Máriára

halálának 18. évfordulóján,
Boros Ferencre

halálának 40. évfordulóján Madaron.
Lányuk Ica, férje Elek, unokáik Roland,
Krisztina és férje Jani, Elek és felesége
Csilla, a három dédunoka: Dávid, Dóra és
a kis Orsi.

Eladó faragott, komplett
ebédlő (nagytálaló, kis-
tálaló), vitrin, asztal szé-
kekkel (az 1920-as évek-
ből) igényeseknek. Tel.:
0903 750 580.

Zetor traktorral közép- vagy
mélyszántást vállalok He-
tényen és környékén, vala-
mint egyéb talajművelési
munkálatokat: tárcsázás,
kombinátor, vetés. Fuvaro-

zás pótkocsival
Komáromtól Kar-

váig. Tel.: 0908
813 636.

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam Komáromban a Pro-
socia szervezésével! Őszi
akciónk 190 euró! Német
nyelvtanfolyam ápolóknak!
Érdeklődni: 0911 395 737,
emese.baranyaiová@pro-
socia.sk, www.prosocia.sk.

Külsőszigetelés, színhú-
zás, külsőszín, csempé-
zés, parkettázás és egyéb
munkák. Tel.: 0908 751
987.

zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

Megemlékezés
„Miért múlik el minden, ami szép,
Miért fáj a szívünk az elmúlt két évért,
Miért nem tart örökké az élet,
Hisz akkor nem kéne siratnunk Téged!“
Fájó szívvel emlékezünk október 9-én,

halálának 2. évfordulóján 
Szalay Tamásra

Nemesócsán.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a
szomorú évfordulón.

Gyászoló édesanyja és bátyja Sándor.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja: Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek Titeket,
Sok ilyen szép napot kívánnak Nektek!“
Október 5-én ünnepelte 80. születésnapját 

Gál Lajosné szül. Kosdi Ilona
és augusztus 30-án 

töltötte be 89. életévét 
Gál Lajos Hetényen.

E szép ünnep 
alkalmából 

köszöntik őket:
lányaik Ilonka 

és Irma családjaikkal.

Október 5-én ünnepelte 4. születésnapját 

Spitznágel Lacika Nagykeszin.
Szívből köszönti őt és vidám gyer-

mekkort kíván: anya, apa, keszi
mama, keszi papa, mama és papa

Magyarországról, Zsuzsika, és
mindenki, aki nagyon szeret.

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

Október 7-én ünnepli 6. születésnapját 

Paluska Tomika Nagykeszin.

„Négyéves kisfiú vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár,
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
Légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Soha ne szenvedjél semmiben hiányt.”

Szívből köszöntik őt: 
anya, apa, keszi mama, 
keszi papa, Zsuzsika,

Iviék és mindenki, 
aki nagyon szeret.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Eladó 50 méter hegesztő -
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
• Cserépkályha építése, kar-
bantartása!  Tel: 0036/70
235 7703
• Vennék Škoda Octáviát,
TDi, lehet sérült vagy mo-
torhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó Brabant tuja 1,50 m
– 1,50 €/darab. Smaragd
tuja 1,50 m – 5 €/darab. Tel.:
0908 301 461.

• Kiadó 3-szobás felújított
földszintes lakás (új konyha)
a VII-es lakótelepen. Tel.:
0918 872 275.
• Házi csirke eladó tisztítva.
Gépi csirketisztítást válla-
lunk. Érdeklődni a 0919 22
13 68-as telefonszámon le-
het.
• Istállótrágya eladó, fuvar
biztosítva. Tel.: 0908 089
360.

• Angol, német nyelvtanfo-
lyamok, korrepetálás és
érettségi felkészítő Ógyallán.
Tel.: 0905 865 851.
• Kiadó 2-szobás lakás Gú-
tán. Tel.: 0905 587 413.

• Kiváló minőségű, korlátlan
5 Mbit/s DSL internetet biz-
tosítunk csak havi 9,99 €-tól.
Aplico Service, Damjanich
utca 3, 1.emelet, Komárom.
Tel.: 0905 388 820, ap-
lico@slovanet.sk.
• Használt kúpcserép eladó.
Tel.: 0905 275 355.

• Komárom-Koppánymonos-
toron 95 m2-es családi ház
parkosított udvarral, beépí-
tett pincével eladó. A pincé-
ben WC, zuhanyzó, szauna
található. Konditeremként,
üzlethelyiségként is hasz-
nálható. 17,1 millió Ft. Tel.:
0036 30 421 67 62.
• Üzlethelyiség kiadó Komá-
romban bármilyen célra, 25
m2. Tel.: 0905 331 811.

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni.
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Fájó szívvel emlékezünk 
október 4-én, halálának 1. évfordulóján 

id. Berecz Vincére 
Csallóközaranyoson. 

Emlékét örökké őrző családja: felesége, fiai, lányai,
menyei, vejei és unokái.

Hirdetését telefonon is feladhatja
0905 213 967, 
035/77 33 566

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések - 8 euró

Apróhirdetések: 20 cent/szó, félkö-
vér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: 1,70 euró/hird.

Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Kölcsönök

0907 07 62 64

Redőny-ablak szerviz.
Okná – rolety. 
Tel.: 0908 581 797.

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. Tel.: 0903 429 427.

Plasztablakok szerelése és
szervizelése. Montáž a
servis plastových okien.
Tel.: 0918 262 260.

Ha Önnek pénzre van
szüksége, nálunk ajánlatra
talál. Forduljon hozzánk bi-
zalommal. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épületé-
ben, 1. emelet 210-es ajtó).
Tel.: 0907 452 538.

• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Mentse meg régi emlé-
keit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
• Gyorskölcsönök. Tel.:
0907 452 538.

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

Október 10-én ünnepli 
6. születésnapját 

Kosová Sofia 
Vágfüzesen.

Szívből köszöntik: 
szülei, nagyszülei, 
nővére Sandi és az

egész rokonság.
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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!

V pondelok 7. 10. predpokladám v
našom regióne celkom príjemne, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do +
8  C̊, denná teplota od + 14 do + 16  C̊. Slabý
V vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 8. 10. predpokladám v našom
regióne pokračovanie pekného počasia, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊C, denná
teplota od + 17 do + 19  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.)

V stredu 9. 10. predpokladám v našom regióne podobne
ako v utorok, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 5
do + 7  C̊, cez deň od  + 17 do + 19  C̊. Slabý premenlivý vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

Vo štvrtok 10. 10. predpokladám v našom regióne stále
pekne a teplo, prevažne polooblačno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 8 do + 10  C̊, cez deň od + 18 do + 20  C̊. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) môže prechodne zo-
silnieť. 

V piatok 11. 10. predpokladám v našom regióne slabé
ochladenie, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 8 do
+ 10  C̊, denná  teplota od + 14 do + 16  C̊. Mierny SZ vietor
do 6 - 8 m/s. (od 22 –  29 km/h.) 

V sobotu 12. 10. predpokladám v našom regióne po-
dobne ako v piatok, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 5  do + 7  ̊C, denná teplota od + 12 do + 14  ̊C. Slabý
S vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)   

V nedeľu 13. 10. predpokladám v našom regióne zrána
chladno, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 1 do 
+ 3  ̊C, možnosť prízemných mrazíkov, cez deň od + 12 do
+ 14  C̊. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpovedných modelov
očakávam suché jesenné počasie, miestami nad ránom pri
nočnom vyjasnení  slabé prízemné mrazíky .

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

0905 489 059

Jogosítvány 
már 

6 hét alatt

Lakatos László Európa udvar 
Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk

ELÁN AUTÓSISKOLA

Predpoveď počasia 7. 10. 2013 - 13. 7. 2013

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

Már Gútán is

HiRDETÉSfELVÉTEL HÉTfőTőL pÉNTEKig.
Templom tér 32 alatt. (A munkahivatal épülete)

Jeseň sa už prejavila v plnej kráse a
okrem pestrofarebných listov v prí-

rode, ktoré poskytujú balzam pre oči,
možno obdivovať aj mnohé produkty zá-
hrad, ktoré dopestovali šikovné ruky zá-
hradkárov počas roka. Od zemiakov, uho-
riek, rôznofarebných paprík, feferónok,
ozdobných tekvičiek, fazúľ, cvikiel, chre-
nov, ale aj hrozna, jabĺk, hrušiek, sliviek a
kvetín, ako aj rôznych výrobkov zhotove-
ných z týchto produktov. Príležitosťou po-
zrieť si takéto produkty záhrad a pochvá-
liť sa svojou úrodou bola aj tradičná vý-
stava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú or-
ganizoval Klub dôchodcov v Hurbanove
vo svojich vynovených a rekonštruova-
ných priestoroch začiatkom septembra.

Celá výstava sa začala na rozkvitnutom
dvore klubu, medzi kvetmi slávnostnými prí-
hovormi zástupcov Mesta Hurbanovo, Slo-
venského zväzu záhradkárov a vedenia
Klubu dôchodcov. K slovu sa dostali aj deti,
ktoré milým slovom, básňami a pesničkami
pozdravili našich aktívnych a pracovitých dô-
chodcov. Keďže sa pomaly ale isto blížime k
jeseni a zbiera sa úroda zo záhrad a polí,

treba sa aj pochváliť, komu sa čo podarilo
počas tohto horúceho a extrémne teplého
leta vypestovať v záhradkách. Na podujatí
nechýbal ani kaplán katolíckej cirkvi, ktorý
po svätil novú úrodu, čerstvo napečený chlieb
ako aj rekonštruované priestory Klubu dô-
chodcov. V jednotlivých miestnostiach klubu
sa už prezentovali starší i mladší členovia
klubu, ale aj ich deti a ďalší rodinní prísluš-
níci. Pestro a nápadito vyzdobené stoly pred-
vádzali šikovnosť a umenie pretvoriť ovocie,
zeleninu a kvety do očarujúcich  výtvorov.
Deti ale aj dospelí so záujmom sledovali jed-
notlivé  tradičné i menej tradičné plody je-
sene, ktoré im babičky opisovali, na čo sa
používajú, čo sa z nich dá pripraviť, kde a
ako rastú, aké vitamíny obsahujú. Súčasťou
výstavky bola aj expozícia ručných prác, ná-
strojov, náradia a pomôcok, ktoré naši starí
rodičia používali v domácnostiach a pri práci.
Výstava zaujala všetkých, ktorí prišli. Úcta a
poďakovanie patrí všetkým našim starým
mamám a starým otcom, ktorí svojou praco-
vitosťou, skromnosťou a šikovnosťou uka-
zujú krásny vzor dnešnej mladej generácii.

Text: RNDr. Mária Hamranová
Foto: Geleta

Výstava v Klube dôchodcov

VEĽKÝ VÝBER nEpálskyCh
ručnE tkanýCh koBErCov laCno!

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!Predávame PVC a koberce na m2, 

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

0911 822 501

Város
2 €non-stop

Včelárska nedeľa 
- Komárno 2013

Slovenský zväz včelárov (SzV) prešiel
procesom transformácie a stala sa z

neho životaschopná spoločenská organi-
zácia združujúca včelárov Slovenska. SzV
je začlenený do spoločnej organizácie
„združenie Slovenská včela“ zastrešujú-
cej všetky včelárske organizácie na Slo-
vensku.

Staronové vedenie SZV svojou usilovnou,
múdrou a nekompromisnou prácou nastolila
princípy včelárenia, ktoré z našej úžasnej prí-
rody získava včelie produkty svetových para-
metrov. Dôraz na zdravotný stav včelstiev
udržovaný bez používania antibiotík, čím ďa-
lej  tým viac využívané metódy moderného
včelárenia donášajú svoje. Naše včelie pro-
dukty, hlavne med a medovina, postupne na
konaných  svetových včelárskych podujatiach
v posledných rokoch získavajú ocenenia di-
plomami, certifikátmi, medailami veľakrát zla-
tými. Slovensko  ako krajina úspešných vče-
lárov sa dostáva  do povedomia svetových
včelárskych organizácií, včelími produktmi
postupne aj do povedomia svetových konzu-
mentov, aj keď do obchodných reťazcov sme
ešte nedorástli. Slovenský zväz včelárov tieto
výsledky propaguje, vykonáva osvetu obyva-
teľov Slovenska o užívaní včelích produktov.
Zabezpečuje  prednášky o kvalite týchto pro-
duktov cez ZO SZV, organizuje a usporiada
výstavy  a ostatné spoločenské včelárske
osvetové podujatia. Na týchto vysvetľuje úči-
nok, pôsobenie včelích produktov na zdra-
vie, na potrebu užívania včelích produktov vo
výžive obyvateľstva. My v Základnej organi-
zácii SZV v Komárne na Výročnej členskej
schôdzi ZO konanej ešte v marci tohto roku v
programe sme okrem štandardných bodov
schôdze ocenili aj našich úspešných včelárov
za ich prospešnú prácu. Rozhodli sme sa v in-
tenciách vpredu uvedeného usporiadať po-
dujatie hodné povšimnutia.

Projektom „Včelárska nedeľa ZO SZV Ko-
márno 2013“ organizujeme odborné, osve-
tové,  kultúrne a spoločenské podujatie na
oslavu včelárstva, včiel a včelích produktov.
Nosnou myšlienkou podujatia je prednáška
pre obyvateľov Komárna, regiónu Komárna

na tému “Včelie produkty

vo výžive a prevencii chorôb človeka“. Vče-
lárska nedeľa sa bude konať dňa 13. októbra
2013 v Dome Matice slovenskej v Komárne s
celodenným programom ako medový festival
na princípe  osláv „dožiniek“ bežne organizo-
vaných na našich dedinách pri príležitosti
ukončenia žatvy a poľnohospodárskeho roku
pre oslavu dosiahnutých pôžitkov zo svojej
práce. Podujatie bude usporiadané v spolu-
práci ZO SZV z Čaky, z Nových Zámkov a z
Hurbanova. Podujatie bude zabezpečované
pod záštitou Primátora mesta Komárna pána
MUDr. Antona Mareka a s jeho finančnou
podporou. Taktiež s finančnou podporou
sponzorov podnikateľského prostredia z re-
giónu Komárno. Títo sponzori budú vymeno-
vaní v článku, ktorí napíšeme v nasledovné
dni. S podporou SZV, našej materskej orga-
nizácie, ktorej predseda pán Ing. Ľudovít Gál
generálmajor Slovenskej armády vo výslužbe
zúčastní sa nášho podujatia. Je treba pove-
dať, že kultúrne vstupy a celá réžia bude pod
patronátom riaditeľa Domu Matice slovenskej
v Komárne, pod vedením pána Jozefa Čer-
neka. Zámer usporiadateľov podujatia je za-
ujať prednáškou uvedenej témy, kultúrnym
programom, vystúpením speváckych a ta-
nečných súborov, spevokolu Klubu dôchod-
cov Komárna. Pri prezentácii účastníkov na
podujatie títo obdržia brožúru „Včelie pro-
dukty“, ktorá bude v cene symbolického
vstupného na podujatie. Taktiež bude posta-
rané o gurmánske vyžitie podávaním gulášu
a občerstvenia. Budú k dispozícii predajné
stoly včelárov s ponukou včelích produktov
priamo od včelára aj za znížené ceny v prí-
padoch získania „včeličiek“ žiakov základ-
ných a stredných škôl zúčastnených sa na in-
ternetovej súťaži o včelárstve. Žiaci v súťaži za
dve správne odpovede obdržia dve včeličky a
keď prídu na podujatie so svojimi rodičmi, zí-
skajú aj tretiu včeličku, čo bude oprávnenie na
10 %-nú zľavu na nákup včelích produktov  u
ktoréhokoľvek  predávajúceho včelára.
Vpredu uvedenú tému bude prednášať, pre-
zentovať Ing. Pavol Petruš, držiteľ osvedčenia
odborný prednášateľ včelárstva. Bude orga-
nizovaná aj súťaž o najlepší med a medovinu.
V prípade dobrého počasia veríme, že sa
usporiadateľom podarí účastníkom podujatia
poskytnúť pekný zážitok spojený s aktuálnou
osvetou o včelárstve spojený s nákupom vče-
lích produktov spríjemnených kultúrnymi
vstupmi a že využijú možnosť pochutnať si na
guláši z diviny aj s príslušnou ponukou ob-
čerstvenia.

Na podujatie srdečne pozývame obyvateľov
Komárna a celého regiónu Komárna.

Ing. Pavol Petruš, predseda ZO SZV
Komárno, hlavný organizátor podujatia

Študenti SPŠ 
opäť najlepší 
September nie je iba mesiacom

nástupu študentov a ich učite-
ľov do škôl, ale už tradične aj me-
siacom vyhodnotenia úspešnosti
stredných odborných škôl Nitrian-
skeho kraja za predchádzajúci škol-
ský rok.

Krajský školský úrad v Nitre teda opäť
vyhodnotil  úspešnosť v predmetových a
postupových súťažiach stredných od-

borných škôl v školskom roku
2012/2013. A komárňanská priemy-
slovka sa veru má čím pochváliť! Už v
priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
školských rokov študenti  SPŠ v Ko-
márne zabezpečili všestrannými vedo-
mosťami svojej škole v konkurencii
stredných odborných škôl Nitrian-
skeho kraja 1. miesto .

Marcela Vargová



16 DELTASZÓRAKOZÁS - HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai  10.10 Jó tudni!  10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25
Domovina 13.50 Magyarlakta - vidékek krónikája 14.50 Család csak
egy van  15.35 A múlt fogságában16.25 Jövő-időben 16.30 Híradó
16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 Hacktion – Újra-
töltve  21.20 Kékfény 22.15 Az Este 22.50 Aranyfeszt 2013

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.10 Babar és Badou
kalandjai, 26/11. 17.30 Blinky Bill kalandjai  17.55 Eszes Jess 18.10 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ I 21.10 Ménes élet.
22.00 A következő! 22.55 Ridikül. Női talkshow 23.40 Borvacsora

DUNA

7.00 Életkerék 7.35 Krisztus vándorai, 6. 8.10 Kultikon  8.35 Hagya-
ték 9.05 Közbeszéd 9.35 Isten kezében 10.00 Élő egyház 10.30 Me-
sélő cégtáblák Sztambul szőnyegkereskedői 11.00 Klubszoba12.00
Híradó 12.27 Napirend előtt 12.55 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 Térkép 17.05 Everwood, 34. 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisvá-
ros. 19.10 Angyali érintés 19.55 Őrjárat az égen 21.00 Hírek, sport
21.15 Dokureflex Bajban a Föld. Madagaszkár 22.35 2013 hangjai -
Placido Domingo´s Operalia 2013 nyertesei 23.20 Közbeszéd

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és
Norbival 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív
21.00 Jóban-rosszban 21.35 NCIS  22.40 NCIS: Los Angeles  23.45
Fogyj Rékával és Norbival!  23.50 Összeesküvés 20. 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-Show
12.45 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz
15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyéká-
ban 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55
Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelők 23.40 A főnök 

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője
17.30 Heti Hetes 18.30 Szeress most!19.30 Vacsoracsata 20.30 A
gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok
közt  23.00 Híradó 23.30 PokerStars European Poker Tour 9.

STORY TV

14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ  16.50 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  17.50 Hír24 18.00 NCIS I., 16. 19.00 Hír24 19.25 Napi
sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo 21.10 Murdoch nyomozó rej-
télye 22.10 Hegylakó. Ang.- am. kalandfilm 

VIASAT

7.10 A nagy házalakítás 8.10 Hazárd megye lordjai. Am. akcióvígjá-
ték 10.20 Monk  11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI:
A helyszínelők 15.15 Shark – Törvényszéki ragadozó II., 37. 16.15
Shark 17.15 Gyilkos számok18.15 Férjek gyöngye 18.50 Férjek gyön-
gye19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Pitch Black
Am. sci-fi 23.35 Harmadik műszak 

7:00 Brazil liga 9:00 Alpari Match Cup 10:00 Olasz foci Inter- AS Róma
12:00 Corgoň liga Trenčín – Trnava 14:00 Francia foci Monaco- Saint-
Étienne 16:00 Olasz foci Parma – Sassuolo 18:00 Mix-zóna 18:25 Ló-
verseny 18:40 Brazil focimagazin 19:15 Francia focimagazin 20:15
Mix-zóna 20:410 Leshelyzet 20:55 Olasz foci Catania- Genova

STV :1
6.55 A profik 7.50 Hírek, sport 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj. Vetélkedő 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.10 Asija
választása 16.00 Híradó 16.25 Úticél 17.15 Csalók akcióban 17.50 Pár-
baj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20
A hercegnő. Fr.–ol.– ang. film 21.50 A király kalóza 23.45 A profik 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 Beckó vára 9.90 Deži Ursiny  Dok.film 10.50
Szemtől szemben 11.20 Fókusz 12.05 Mesterségek 12.25 Élő kör-
kép 13.05 Folklórműsor 13.45 BL-magazin 14.10 Lefújva 4.55 Sport-
visszhang 15.30 Autószalon 15.55 Nemzetiségi magazin 16.45
Fókusz 17.30 Hírek, időjárás 17.50 Hírek magyarul 18.00  Szicília 18.25
Kassa  18.45 Esti mese 19.55 Híradó 20.00 Különleges nők Coco Cha-
nel Ang. dok.film 20.45 Tudomány  21.10  Ľubomír Feldek 21.30 Hírek
21.50 Időjárás 21.55 Sporthíradó 22.05 Tolvajok. Sp. dráma 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.00 Cobra
11. 12.00 A mentalista 12.50 A farm 14.10 A farm 16.00 NCIS 17.00
Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00
Sport 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm23.00 NCIS 

JOJ
7.45 Hogyan vásárolunk 8.00 Bírósági akták 9.00 Bírósági akták 10.00
Álom/ház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont  13.30 Dr. Csont 14.30 Castle
15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági
akták. 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek
21.40 Örökség 1.  23.15 A Geiss család

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai  10.10 Jó tudni!  10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Vágtass velem! 13.55
Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy van  15.40 A múlt fog-
ságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Párizsi helyszínelők
21.20 King II.  22.05 Az Este 22.40 Gyilkosság I. 23.25 Híradó 23.40 Bu-
dapest Underground. 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka 17.05 Babar és Badou ka-
landjai 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Gyógyító természet 21.15 Camelot. Am.–ang.– ír–kanad.
sor., 1. 22.05 A következő! 22.55 Ridikül23.40 Pasta. tévéfilmsor., 20/9.

DUNA

7.35 Krisztus vándorai 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó
18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés  20.00 Bözsi és a
többiek 21.25 Hírek 21.30 Dunasport 21.40 Tükreim 23.30 Közbeszéd

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider, 3. 14.00 Té-
nyek 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával
és Norbival 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet. Realitysor.
20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban  21.35 Szemtelen szemtanúk krimi-
vígjáték 23.45 Fogyj Rékával és Norbival  23.50 Zsaruvér

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-show 12.45 Ref-
lektor 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz
15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyéká-
ban 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55
Barátok közt 21.35 A mentalista  22.35 Döglött akták

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok
közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Gaz-
dálkodj okosan! 18.30 Szeress most! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A
gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo és az MM7 robot. Am. krimi
16.00 Jim szerint a világ I 16.50 Gordon Ramsay  18.00 NCIS I., 19.00
Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo 21.10 Coco
Chanel. Fr. életrajzi filmdráma 23.25 Rózsák harca I. 

VIASAT

6.30 A nagy házalakítás 7.30 Monk 8.25 Harmadik műszak  9.25 Gyil-
kos számok 10.20 Monk 11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája
13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Shark  16.15 Nyomtalanul 17.15 Gyilkos
számok  18.15 Férjek gyöngye  18.50 Férjek gyöngye 19.20 Jóbará-
tok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi   21.25 Szerelem a láthatáron, 4.

7:00 Alpari Match Cup 8:00 FIM Magazín 9:00 Brazil focimagazin 9:30
Mix zóna 10:00 Olasz foci  SSC Napoli - Livorno12:00 Mix zóna 12:25
Francia focimagazin 13:30 Brazil liga 15:30 Olasz foci  Juventus - AC
Miláno 17:30 Brazil focimagazin18:00 Mix zóna 18:25 Leshelyzet 18:35
East European Endurance Ride  18:55 Jégkorong 21:25 Mix zóna

STV :1
7.50 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.45 Építs házat, ültess fát 14.10 Irány a kert! 14.40 A világ képekben
15.10 Asija választása 16.00 Híradó, sport16.25 Úti cél: Jamaika Fr.
dok.sor. 17.10 Csalók akcióban  17.45 Párbaj18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20 Senki sem tökéletes 21.30 A
mentőautó 2. 22.30 Szlovákia elhíresült bűnügyei 23.25 A profik

STV :2
9.05 Coco Chanel  9.50 Az önök szemével Szicília 10.15 Nemzetiségi
magazin 10.50 Fókusz 11.35 Sportvisszhang 12.00 Élő körkép 12.40
Folklórműsor 13.20 Egygarasos komédia 14.30 A néma gyilkos. A II. tí-
pusú cukorbetegség 15.00 Família 15.25 Egyházi magazin 15.55 Orosz
magazin 16.20 Romaportrék 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból
17.45 Hírek magyar nyelven 17.55 A világ lovasai 18.25 Lakáskultúra
18.45 Esti mese 19.05 Én és a családom 19.20 Találd ki, ki hívott meg
19.55 Hírek 20.00 A szcientológia kémei. Dok. film 21.00 Rendelő 21.10
Ján Breza 21.30 Hírek 22.05 A Kennedy család  22.45 Művészet 2013

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11. 11.45 A men-
talista 12.40 Doktor House  13.40 Egyről a kettőre 14.10 A farm 15.30
Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A
fiúk nem sírna 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS VIII. 

JOJ

6.10 Híradó 7.10 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági
akták 9.30 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 12.30
Dr. Csont  14.30 Castle  15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Panel-
házi történetek 21.40 ValóVilág Reality-show 23.15 A Geiss család 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Jó tudni 10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 13.25 Útravaló 13.40 A
hangyák mindent tudnak 13.55 Gasztroangyal 14.50 Család csak egy
van 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.30 Híradó+ 16.45
A szenvedélyek lángjai17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Egyszer volt, hol nem volt 21.10 Bábel – Hesnával
a világ 22.10 Az Este 22.40 Summa 23.10 Angi jelenti 23.40 Híradó 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.15 Babar és Badou ka-
landjai 17.35 Blinky Bill kalandjai  18.00 Eszes Jess 18.15 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál  22.10 Camelot. Am.–ang.-
ír-kanad. sor. 22.00 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Noé barátai 

DUNA

8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar 9.10 Közbeszéd 9.45 Angyali
érintés  10.30 Bözsi és a többiek 12.00 Híradó 12.30 Múzeumtúra
13.00 Pannóniától a csillagokig 13.25 Liszt Ferenc 14.30 Kívánság-
kosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Kisváros
19.10 Angyali érintés 20.00 Linda 15. 21.00 Hírek 21.15 Bankapók a
pácban 22.50 Varnus Xaver és Lajkó Félix hangversenye 

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és
Norbival 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív
21.00 Jóban Rosszban  21.35 A bura alatt 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel
23.50 Fogyj Rékával és Norbival 23.55 Ringer – A vér kötelez

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-
Show 12.45 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 13.40 Éjjel-
nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú
angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
22.40 Házon kívül 23.15 Reflektor 23.30 Az én Amerikám 

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30
Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Vihar 17.30 Az első millio-
mos története 18.30 Szeress most! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A
gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd vála-
szol 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay  18.00 NCIS I., 18. 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori
Peller Mariannal 19.35 Columbo: A becsületbeli ügy. Am. krimi 21.10
A Vatikán ügyirat krimi, 22.05 Miss Fisher rejtélyes esetei 

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak  9.25 Gyilkos számok 10.20 Monk
11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők
15.15 Nyomtalanul 17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek gyöngye I19.20
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Riddick – A sötét-
ség króniája. Am. sci-fi akciófilm 23.45 Harmadik műszak 

7:00 Olasz foci Chievo – Atalanta 9:00 Leshelyzet 9:15 Lóverseny
9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci Inter - AS Róma 12:00Mix zóna 12:25
Brazil focimagazin 13:00 Jégkorong15:00 European F3 16:00 Inter-
national GT Open 17:30 Leshelyzet 17:45 Lóverseny 18:00 Mix zóna
18:25 Női kézilabda Larvik – Podravka  19:55 Férfi kézilabda Celje-
Rhein-Neckar Löwen 21:45 Mix zóna

STV :1
9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.45 Párbaj  11.15 Csa-
ládi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ül-
tess fát! 14.25 Igaz történetek A mostoha 15.10 Asija választása,
16.00 Híradó, sport 16.25 Úticél 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.20 A repülő
tőrök klánja. Hongkongi–kínai kalandfilm 22.15 Borsalino krimifilm

STV :2
10.00 A világ lovasai 10.25 Ruszin magazin 11.00 Fókusz 11.45 Ren-
delő 12.15 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.20 Egyedül szomorú va-
gyok 14.35 Átrium 15.00 Tudomány  15.30 Szlovákok a nagyvilágban
15.55 Magyar magazin 16.25 Tempó 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a ré-
giókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A szépség szimbólumai 18.25
Tesztmagazin 18.45 Mese 19.05 Én és a családom 19.20 Találd ki, ki
hívott meg 19.55 Hírek 20.00 A falak magasak és vastagok 21.20 Po-
zsonyi Zenei Ünnepségek 2013 21.30 Hírek 22.10 Szeszélyes nyár 

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11. 11.50 A men-
talista  12.45 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre 14.10 A farm
15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Teljesítjük a legtit-
kosabb álmát 22.30 NCIS 23.30 Cobra 11. 

JOJ

8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi történe-
tek 11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont
14.30 Castle II.  15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Hír-
adó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.20 Panelházi törté-
netek. 21.40 CSI: Miami helyszínelők 23.00 Castle 

kEdd, október 8 szErda, október 9

TVműsor október 7 - október 13
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hétfő, október 7

Humor
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
Kifejezetten izgalmas lesz ez a hét
számodra, munkával és eredmé-
nyekkel teli napok követik egymást,
szakmai téren egyenesen rád ragyog
a Nap.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ne hagyj elmérgesedni semmilyen
vitát a kedveseddel, mert azok most
végzetesek lehetnek.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Merd kimutatni az érzéseidet és ak-
kor a szerencse is melléd áll. Amíg
ezt nem teszed meg, addig egy hely-
ben topogsz érzelmileg.

RÁK - VI. 22. - VII. 22
Ha van párkapcsolatod, most hosszú
távra szóló döntéseket kell hoznod,
jó eséllyel komolyabb elkötelező-
désre kell számítanod.

OROSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Ne hagyd, hogy a héten elbizonyta-
lanítsanak a céljaidtól, mert akik le
akarnak beszélni, hamis szándékkal
közelednek feléd.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Partnered stílusa időnként bosszan-
tani fog, de ennek a békesség érde-
kében jobb, ha nem adsz hangot. Az
indulatok rövidesen el fognak csitulni.

MéRLEg - IX. 23. - X. 22
Bármibe kezdesz, valamilyen vissza-
húzó erőt érzel magad körül. Ne add
fel! Az erőfeszítések később meg-
hozzák számodra a várva várt sikert.
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Új társaságba sodorhat téged az élet
szele, ahol rengeteg különböző em-
berrel találkozhatsz és alakíthatsz ki
kapcsolatokat.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Munkahelyeden könnyen céltáblává
válhatsz, de csak azért, mert nem
mindenki érti meg, hogy az ötleteid
igazán beválhatnak.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Kerüld a kétes kimenetelű ügyeket,
mert könnyen bajba kerülhetsz. Egy
családi ügyben kérhetik ki a taná-
csodat.

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Bár anyagi helyzeted nem túl rózsás,
de jobban állsz, mint egy héttel ko-
rábban. Szerencse, hogy a szív-
ügyek azért bíztatóan alakulnak.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Munkád vagy barátaid révén megis-
merkedhetsz valakivel, aki fontos
szerepet fog betölteni később az
életedben.

Két öreg beszélget. Megkérdi az
egyik:

- Te tudsz angolul?
- Igen.
- Mondj egy angol szót!
- Kakas.
- Ez magyarul van.
- Igen, mert lefordítottam.

  

A szőke nő verseskötetet olvas az
ágyban:

- Te Géza! - szólal meg hirtelen. -
Valami Csokonai elcsente a verse-
det, amit hozzám írtál!

  

- Képzeld, kibővítettük a lakásun-
kat!

- Tényleg? És hogyan?
- Lekapartuk a tapétát!

éSzAK-KOMáROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: Az álmok
kertje, Laco Struhár művész fotói. 
zichy-palota: Míg a halál el nem választ. A há-
zasságkötés szépsége és különlegessége no-
vember 1-ig tekinthető meg.

Dél-KOMáROM:
Október 11. 16, 18, 20 órától: Óriás puzzle a ró-
mai korból – hogyan készült és hogyan újul meg
egy feltárt ókori falfestmény? Helyszín: múzeum
főépülete. Látta már a múzeum európai hírű fal-
festményeit? Elgondolkodott már azon, hogy va-
jon hogyan lehet 1800 év távlatából nagy bizton-
sággal összeállítani a falfelületeket úgy, hogy ab-
ból értelmes képi jelenetek, ábrázolások kere-
kedjenek ki? Esetleg ki is próbálná? Ha szeret
puzzle-ézni, akkor garantáltan itt a helye! Mit te-
gyen: a legfontosabb, hogy mielőbb regisztráljon
a 00 36 34 344 697-es telefonszámon, mivel egy
időpontban maximum 30 főt tudunk fogadni. Ok-
tóber 12. 10, 13, 15 órától: Nyitott raktár – a nép-

rajzi gyűjtemény titkai. Helyszín: múzeum főépü-
lete. A múzeum „Két haza egy szívben” megne-
vezésű néprajzi gyűjteménye a 2. világháború
után a Felvidékről (esetünkben Komárom kör-
nyéki településekről) áttelepített családok em-
lékanyagát tartalmazza. A műtárgyak a gyerekek
számára egy ismeretlen világ eszköztárát, az
idősebbeknek az elfeledett emlékek felelevení-
tését jelentik. Belépődíj: 200 és 400 Ft.

GÚTA:
Gútai Színház és Kulturális Napok:

VMK Gúta libresso: Október 7-én, 18.00 órakor
Magyar Polgári Esték, Magyar önrendelkezés a
Kárpát-medencében. Vendég: Bayer Zsolt – új-
ságíró, filmrendező. Belépés ingyenes. Október
11-én, autóbuszos kirándulás a nyitrai színházba,
18.30 Andrej Bagar Színház Nyitra, Carlo Gol-
doni – Prefíkaná vdova, útiköltség ingyenes, be-
lépődíj 9 €.Tel.: 035/7775 832. Október 20-án,
19.00 órakor Ivan Holu: Temetés - a nagymegyeri
Poloska Színház vendégszereplése.

lAKSzAKállAS:
Kultúrház: MULTI- KULTI fesztivál október 12-
én, 18.00 órakor. Fellépnek: a helyi Jácint ének-
kar, a helyi alapiskola diákjai, a VaLAKik tánc-
csoport, a Lakiifik, az érsekújvári Rockszínpad
énekesei, valamint a Kis Duna Menti Rockszín-
ház tagjai.

NASzVAD:
Naszvadi vágta a Kepaso lovasklub rendezésé-
ben október 12-én. Program: 9.30 megnyitó,
10.00 verseny kezdete. Pole bending (open/ju-
nior), Barrel race (open/junior).

óGyAllA:
KTM Művelődési Központ: Október 19-én,
18.00 órakor Táncdal Gálaest. Fellépők: Becse
Szabó Ilona, Babicz Attila, Hacsi Tánccsoport,
Rózsás Attila, Pastorek Cynthia Éva, Berek Ti-
bor, Tóth Diana, Margaret Majorette Dance
Club, Bánházi Dóra, Szabó Árpád. Belépőjegy:
elővételben 5 €, helyszínen: 7 €.

Horoszkóp

fotópályázat!

Beküldési határidő:
2013, november 29.

Egy pályázó maximum 5 db képet küldhet
be.  Csak saját készítésű képeket várunk! Pon-
tos név és cím csatolása szükséges!

Formátum: A beküldött fotók legalább 1.9
megapixel méretűek legyenek (1600 x 1200),
és felirat nem helyezhető el rajtuk. A fotókat
elektronikus formában a deltakn@gmail.com
címre várjuk vagy személyesen szerkesztősé-
günkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).

A DELTA szerkesztősége ismét Fotópályázatot hirdet, 
hogy megtaláljuk a legszebb képeket a 2014-es naptárunkhoz, 

melynek témája: „Élet tájainkon“

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
természeti értékek, építészeti műemlékek, népművészet, 

hagyományok, szokások

fotópályázat!
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.05 Jó tudni! 10.35 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vi-
rágzó Magyarország 13.50 Életművész 14.45 Család csak egy van
15.30 A múlt fogságában  16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek láng-
jai 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A követ-
kező! 19.30 Híradó 20.20 FÁBRY 21.45 Munkaügyek – IrReality show
22.15 Az ESTE 22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 Barangolások öt kon-
tinensen 23.50 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka 17.10 Babar és Badou ka-
landjai, 26/14. 17.30 Blinky Bill kalandjai  18.00 Eszes Jess, 52/32.
18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Az emberi csoda 21.15 Camelot.
Am.–ang.– ír–kanad. sor., 10/3. 22.05 A következő! 23.00 Ridikül

DUNA

7.30 Híradó 7.35 KOGART kiállítások 2006-2011 8.10 Kultikon 8.30 Hír-
adó 8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.00 Közbeszéd9.30 Bu-
dapesti vadon. Dok. film 10.20 Angyali érintés 11.10 Linda 12.00
Híradó 12.20 Vers 12.25 Amrita Sher-Gil  13.30 Liszt Ferenc 14.30 Kí-
vánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood. 18.00 Híradó 18.20 Du-
nasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Angyalbőrben
21.00 Hírek 21.00 Dunasport 21.15 A tanú. Magyar film 23.00 Kulti-
kon 23.20 Otello. Operafilm

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider, 5. 14.00
Tények Délután 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi Titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes
élet 20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 2211. 21.35 Mr. és Mrs. Show
23.20 Fogyj Rékával és Norbival  23.25 Halálkanyar. Am. akciófilm

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet  9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-
nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú
angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó  19.15 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Képlet thriller

9.00 CSI: Miami helyszínelők  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Forró nyomon
18.30 Legyen ön is milliomos! 1. 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú
árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00
RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi
sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo 21.10 Jól áll neki a halál. Am.
vígjáték 223.10 Párizsi helyszínelők 

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak VI., 117. 9.25 Gyilkos számok 10.20
Monk 11.20 Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája. 13.20 CSI: A hely-
színelők 15.15 Nyomtalanul 17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek gyön-
gye 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 CSI: New
York-i helyszínelők VII., 161. 22.20 Tökéletes katona 3.  akciófilm

7:00 Női kézilabda Budúcnost – Lublin 8:30 Superstock 1000 9:30
Mix zóna 10:00 Jégkorong 12:00 Mix zóna 12:25 Férfi kézilabda Celje-
Rhein - Neckar Löwen 13:55 Corgoň liga Trenčín – Trnava 16:00 In-
ternational GT Open 17:05 European F3 18:00 Mix zóna 18:25 Olasz
focimagazin 18:55 Jégkorong 21:25 Mix zóna 21:50 Férfi kézilabda
Minsk - Wacker Thun

STV :1
6.45 Csalók akcióban I 7.15 A profik 8.05 Hírek, sporthírek 9.00 Viha-
ros szerelem  9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetél-
kedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát!
14.20 Konyhatitkaim 15.10 Asija választása, 29. 16.00 Híradó, sport-
hírek 16.25 Úti cél: Új-Zéland Fr. dok.sor. 17.10 Csalók akcióban 17.45
Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Luther
22.05 Óvárosi helyszínelők 23.05 Riporterek 23.30 A profik III.

STV :2

9.00 A falak magasak és vastagok  10.15 Magyar magazin 10.50 Fó-
kusz 11.35 Évekkel ezelőtt… 12.05 Élő körkép 12.50 Beáta Dubasová
énekel 13.05 Éjszaka az archívumban 14.05 Zene mindenkinek: Giu-
seppe Verdi 14.40 Idősebbek klubja 15.10 Út 15.55 A nők ereje 16.25
Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek
magyar nyelven 18.00 A természet ára II. 18.20 Természetbarát-ma-
gazin 18.45 Esti mese 19.05 Én és a családom Fr. sorozat 19.20 Ta-
láld ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 CE.ZA.AR. Gálaműsor 21.10 A
szlovákiai elit galériája 21.30 Hírek és kommentárok 22.00 Sporthírek

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fiúk
nem sírnak 11.35 Cobra 11. 12.40 A mentalista 13.35 Doktor House
15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex
17.50 A fiúk nem sírnak. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS VIII., 

JOJ

6.15 Híradó 7.10 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági
akták 9.30 Panelházi történetek. Tévésorozat 11.00 Álom/ház VII.
Am. sor., 14. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. Am. krimisor., 7. 13.30
Dr. Csont IV., 26/21. 14.30 Castle II.  15.40 Hogyan vásárolunk 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10 Időjá-
rás-jelentés 20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.40 ValóVilág
– Az álomház 23.15 Gigolók II. Am. realityshow

M1

8:30 Híradó 8:50 Sporthírek 8:55 Időjárás 9:00 Noé barátai 9:30 Zöld
Tea 10:00 Kerékpártúra 10:30 Aranymetszés 11:30 KorTárs 12:00
Hírek 12:05 100 kép a XX. századból 12:15 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon 13:10 A világörökség kincsei 13:30 A Nagy Versmondás
14:00 Forma-1 Japán Nagydíj - Időmérő edzés 15:45 Egy macska ket-
tős élete 16:50 Egyszer volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal 18:30
SzerencseSzombat 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás 20:20 Aludj csak,
én álmodom am. vígj.,  22:05 Huszár a tetőn francia rom. kalandf.

M2

6:00 Rajzfilmsorozatok 17:35 Lolka és Bolka 17:45 Vakáción a Mézga
család 18:15 Eszes Jess  18:25 Magyar népmesék 18:30 Frakk 18:40
Mumin-völgy  18:50 Lülü, a teknőc  19:05 Miss BG 19:20 Rupert maci
varázslatos világa 19:30 Napfény farm 19:45 Segítség kacsaszár-
nyakon 20:00 Híradó  20:45 Top Gear 21:40 Forma-1 Japán Nagydíj
23:20 4 összeesküvő és 1 temetés

DUNA

7:40 Öt kontinens 8:10 Élő egyház 8:40 Isten kezében 9:10 ITT 9:40
Határtalanul magyar 10:10 Akadálytalanul 10:40 Székely kapu 11:10
Déltenger kincse 12:00  Híradó 12:15 Zöld Jelzés 12:55 A Rochefort-
i kisasszonyok 15:00 Hagyaték 15:25 Sírjaik hol domborulnak... 15:55
Ariadne barlangjai 16:30 Szováthy Éva magyar játékf., 18:00 Híradó
18:20 Dunasport 18:25 Időjárás 18:30 Kisváros 19:10 Hogy volt!?
20:05 A világörökség kincsei 20:25 Futótűz 21:15 Temető fejfák nél-
kül francia-olasz western 22:40 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:00 Monster High DVD 10:30 Astro-Világ 11:35
Kalandjárat 12:05 Babavilág 12:35 Fogyótúra 13:05 Tűsarok13:35
Stílusvadász14:05 Xena 15:05 A férjem védelmében 16:05 Attila,
Isten ostora (am.-litván kalandf., 2001) 17:00 Irigy Hónaljmirigy Show
18:00 Tények 19:00 Aktív Extra 19:30 A mag am. sci-fi  22:05 A Só-
lyom végveszélyben  háborús filmdráma, 2001

7:00 Kölyökklub 10:30 Míg a halál el nem választ 11:00 XXI. század -
a legendák velünk élnek 11:30 Házon kívül 12:00 a'la CAR 12:30
4ütem  13:05 Cobra 1114:10 A hős legendája 16:05 Menekülés a
győzelembe m. kalandf.,  18:30  Híradó 18:55 Fókusz Plusz 20:00 X-
Faktor 22:25 Szüzet szüntess am. rom. vígj., 

7:00 Az örökség 9:00 Minden lében négy kanál 9:55 Ezel  12:05 Tö-
kéletes célpont 13:00  Tru Calling - Az Őrangyal 14:00   Nyomtala-
nul(szül. eng.) 15:00 Sokkoló valóság 16:00 Gazdálkodj okosan! 17:00
Az első millióm története 18:00 CSI: Miami helyszínelők19:00 Forró
nyomon 20:00 Julie & Julia - Két nő, egy recept 22:30 AFTER X 23:30
PokerStars European Poker Tour 9 0:30 Ezel - Bosszú mindhalálig

STORY TV

7:35 A Föld legnagyobb hősei 8:00 Balu kapitány kalandjai 8:30 A Föld
legnagyobb hősei 9:00 Televíziós vásárlási műsorablak 10:25 Dal-
las11:25 Dallas12:25 Túrakommandó 12:50 Labdarúgás Barátságos lab-
darúgó-mérkőzés, Brazília - Dél-Korea 15:05 Álomhajó 17:05 A diadal
am.-kan. életr. drám., 19:00 Hír24 19:15 Miss Marple történetei  21:15
Megszólít az éjszaka am. thriller  23:35 A Profi. francia akcióf., 1981

VIASAT

8:50 Anna kan. filmsor., 2. rész 10:55 Két pasi - meg egy kicsi 11:55
Szívek szállodája 13:50 Doktor House 15:50 Babe 2 - Kismalac a
nagyvárosban 17:45 Szerelem a láthatáron 18:50 Ízlések és pofo-
nok am.-auszt. rom. vígj.,  21:00 Bates Motel - Psycho a kezdetektől
22:55 Hat hét rettegés német akcióthriller

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Brazil liga 9:30 Mix zóna 10:00 Jégkorong
12:00 Mix zóna 12:25 Sólyomszem – teniszmagazin 13:25 Olasz focis-
how 13:55 Férfi kézilabda  Szentpétervár - HC Croatia Zágráb élő.közv
15:45 East European Endurance Ride  16:10 Férfi kézilabda  FC Bar-
celona - HC Metalurg élő.közv 18:00 Foci VB –selejtező Argentína –
Peru 20:00 Olasz foci Juventus - AC Miláno 22:00 Brazil focimagazin

STV :1
7:20 Včielka Maja 7:30 Bol raz jeden život 8:30 Výprava nádeje  9:20
Megamozog 9:50 Berlín, Berlín 10:50 Milujem Slovensko 12:15 On air
12:40 Pošta pre teba 13:45 Moje dcéry15:30 Almanya - vitajte v Ne-
mecku 17:15 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v
papuľke 19:00 Správy 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Počasie 20:20
Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy... 21:55 Šikana dráma, Ne-
mecko 23:25 Almanya - vitajte v Nemecku 

STV :2
8:00 Živá panoráma 8:30 Televíkend 8:55 Universum 9:45 Ambulan-
cia 10:15 Nerozhodnosť duše 10:30 Televízny klub nepočujúcich
11:00 Halali 11:15 Slováci vo svete 2012 11:45 Ekotopfilm 11:50 Bi-
enále 12:05 5 minút po dvanástej 13:05 GYMPEL.TV 13:55 Magazín
Ligy majstrov 14:25 Klietka 15:05 Kapura 15:45 Farmárska revue
16:10 Test magazín 16:25 Senior klub 17:00 Herecké legendy 17:05
Inkognito TV film 18:00 Na ceste po Česku 18:30 Encyklopédia slo-
venských obcí 18:45 Večerníček 19:05 Ja a moja rodina  19:20 Hádaj,
kto nás pozval 19:55 Správy 20:00 Vynálezy, ktoré zmenili svet
20:45 A3UM 21:15 Horský film 21:20 Anjeli strážni 21:50 Bratislavské
hudobné slávnosti 2013 21:55 Sladký život

MARKÍZA

7:10 Kung Fu Panda 7:35 Tučniaky z Madagaskaru 8:00 Alf 8:30 Flipper
10:30 Parťáci 11:00 Denník šialenej rodinky 13:15 Stroskotaná láska
15:00 Piaty element 17:35 Uragán 18:20 Smotánka 19:00 Televízne no-
viny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Farma 22:15 Wasabi 

JOJ

7:15 Monsuno 9:30 Panelák 10:30 Sexi kosť 12:45 X Factor 16:00
Česko Slovensko má talent 18:00 Cena je správna 19:00 Veľké noviny
TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Oceľová päsť (sci-
fi akčný f., USA/India, 2011) 23:00 VyVolení - Dom snov

Csütörtök, október 10 szomBat, október 12
M1

7:00 Híradó 7:30 Forma-1 Japán Nagydíj - Futam 10:10
Katolikus krónika10:50 A Biblia a magyar költészetbe
11:05 Református magazin 11:30 Ortodox ifjúsági
műsor11:40 Híres evangélikusok 12:00 Hírek 12:05 Hét-
köznapi kifutó 12:35 Mesterkurzus 13:05 Telesport
13:40 A tökéletes csapat filmdráma 15:40 A Maharadzsa
lánya 17:20 Igen, akarom? francia vígj., 18:50 A Lényeg
19:30 Híradó 20:20 Magyarország, szeretlek!  21:40 Holt-
pont akcióf., 23:40 A vér és méz földjén háborús film

M2

6:00 Rajzfilmsorozatok 17:25 Lolka és Bolka 17:35 Rej-
télyek Tesz-Vesz városban  18:00 Kérem a következőt!
18:10 Eszes Jess 18:25 Magyar népmesék  18:30 Frakk
18:40 Mumin-völgy 18:50 Lülü, a teknőc  19:05 Miss BG
19:20 Rupert maci 19:30 Napfény farm 19:45 Segítség
kacsaszárnyakon 20:00 Híradó 20:35 Sport 20:40 Idő-
járás 20:45 Mad Men - Reklámőrültek 21:30 Forma-1
Japán Nagydíj - Futam

DUNA

7:45 Világ-nézet 8:40 Törzsasztal 9:35 Lyukasóra 10:00
Élő világegyház 10:35 Római riportok 11:00 Római ka-
tolikus szentmise 12:00 Híradó 12:15 Kultúra a nagyvi-
lágból 12:25 Ízőrzők 13:00 Kalotaszegi madonna 14:30
Hazajáró  15:00 Csellengők 15:30 Hogy volt!? 16:30 Egy
bolond százat csinál magyar vígj. 18:00 Híradó  18:20
Dunasport 18:25 Időjárás 18:30 Kisváros 19:20 Önök
kérték!  20:15 Régimódi történet 21:15 Húsz óra.  ma-
gyar filmdráma 23:05 Heti Hírmondó

6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 EgészségMá-
nia11:35 Stahl konyhája. 12:05 Több mint TestŐr 12:35
Kalandjárat 13:05 Aktív Extra 13:35 Falforgatók ma-
gyar film 14:05 A kiválasztott - Az amerikai látnok
15:05 Békétlen békítői 16:05 Attila, Isten ostora 18:00
Tények 20:00 Páros mellékhatás am. vígj., 22:15 A bűn
színe am. filmdráma

7:00 Kölyökklub 10:05 EgészségKalauz 10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 12:05 A Muzsika TV bemutatja
12:40 Míg a halál el nem választ 13:15 X-Faktor 15:45
Jóbarátok 16:25 Jack Hunter - A fáraó sírja 18:30 Hír-
adó18:55 A szállító 20:00 X-Faktor 21:00 Vundersőn és
Zuperszexi 22:35 A vikingek titka

6:40 Az örökség 8:20 Barabás Kalandfilm 11:00  Nyom-
talanul 12:00 CSI: Miami helyszínelők 13:00 Szombat
Esti Láz 2013 16:00 Segítség, bajban vagyok! 17:00  Se-
gítség, bajban vagyok! 18:00  Segítség, bajban vagyok!
21:00  AFTER X 22:00  Heti Hetes 23:00  Érintés Misz-
tikus Filmsorozat 0:00 Julie & Julia - Két nő, egy recept

STORY TV

7:35 A Föld legnagyobb hőse 8:00 Balu kapitány ka-
landjai 8:30 A Föld legnagyobb hősei 9:00 Televíziós vá-
sárlás 10:30 Dallas 13:30 A diadal am.-kan. életr. drám.,

15:15 Kőagy őrnagy am. vígj., 17:05 A Vatikán ügynöke
18:00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19:00 Hír24 19:15
Columbo 21:05 Downton Abbey 22:10 Indokína fran-
cia rom. dráma,

VIASAT

7:55 Kertvárosba száműzve 8:30 Doktor House 10:25
Trendközelben 11:00 A nagy házalakítás 12:50 Babe 2
- Kismalac a nagyvárosban 14:35 Ízlések és pofonok
16:50 Férjhez mész, mert azt mondtam 18:50 Pimasz
úr 19:25 Pimasz úr 20:00 CSI: New York-i helyszínelők
21:00 CSI: New York-i helyszínelők 22:00 Amerikai pite
6 23:50 Esküdt ellenségek

7:00 Brazil focimagazin 7:30 Olasz foci Juventus - AC
Miláno 9:30 Brazil liga 11:30 Digi Londonban 11:45 Férfi
kézilabda FC Barcelona - HC Metalurg 13:20 Női kézi-
labda Sävehof-Metz élő.közv 14:55 Női kézilbda  Lip-
cse-Krim élő.közv 16:50 Brazil liga 18:55 Férfi kézilabda
HC Vardar Skopje - PSG élő.közv 20:55 Brazil foci

STV :1
7:35 Včielka Maja 7:50 Bol raz jeden život 12 8:15 Sa-
fari za kuchyňou 9:10 60 zabijakov divočiny19 9:40 Au-
tosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme 11:05 Slovensko v
obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12
13:00 Občan za dverami  13:30 Agatha Christie 15:05
Volanie démonov 1967 16:45 Nikto nie je dokonalý
17:50 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne
19:00 Správy 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Počasie
20:20 Vzdialený svet: Láska a smrť na Jáve dráma, Ne-
mecko 23:20 Maigret u lekára  

STV :2
8:00 Živá panoráma 8:30 Kapura 9:15 Farmárska revue
9:35 Test magazín 9:45 Família 10:15 Chlapček vrab-
ček 11:15 Ďuro-Truľo 12:20 Vynálezy, ktoré zmenili svet
1910-1920 13:20 On air 13:40 Orientácie  14:05 Slovo
Slovo 14:15 Anjeli strážni 14:50 Cigánsky oheň  16:20
Hokej - Extraliga Priamy prenos 19:00 Večerníček19:25
Ja a moja rodina  19:55 Správy 20:00 Nesmrteľní 21:10
Stratení v Andách 23:05 Horský film

MARKÍZA

6:45 Tom a Jerry 7:00 Kung Fu Panda 7:30 Formula 1:
Veľká cena Japonska 10:40 Wasabi 12:40 Fantomas sa
hnevá 14:50 Jack Hunter a Nebeská hviezda 17:00
Flynn Carsen: Kliatba Judášovho kalicha 19:00 Televízne
noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Mis-
sion: Impossible 4 23:10 Proti temnote akčný horor, 

JOJ

6:15 Ja, robot (akč. f. fan., USA, 2004) 9:00 Rozpráv-
ková jazda (kresl. ser., USA, 1990) 10:50 Geissenovci -
Ťažký život milionárov 11:50 Stratené mesto (akčný
film, Nemecko, 2008) 14:15 Oceľová päsť (sci-fi akčný
f., USA/India, 2011) 17:15 Nové bývanie  18:00 Cena je
správna (záb. progr., Slovensko) 19:00 Veľké noviny TV
JOJ naživo z Nitry 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie
20:20 Česko Slovensko má talent  22:10 Česko Slo-
vensko má talent(záb. progr., Slovensko/Česko) 23:10
Jednotka príliš rýchleho nasadenia (kom., VB, 2007) 

vasárnap, október 13
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Jó tudni! 10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Virágzó
Magyarország 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a nagyvilágból
14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő-idő-
ben 16.30 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Boxutca extra  20.15
Hollandia–Magyarország vb-selejtező labdarúgó-mérkőzés 22.35 Az
ESTE 23.05 Híradó 23.20 Forma–1. Japán Nagydíj, szabadedzés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.10 Babar és Badou ka-
landjai  17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.15 Esti mese
20.00 Híradó 20.40 Jamie 30 perces kajái 21.05 Camelot. Am.-ang.-
ír-kanad. sor., 10/3. 22.00 A következő! 22.55 Ridikül 23.40 MNASZ
autó-motorsport magazin

DUNA

8.10 Kultikon 8.35 Akadálytalanul  9.05 Közbeszéd  9.35 Szerelmes
földrajz 10.10 Angyali érintés10.55 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.30
A Duna – Európa ütőere  14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05
Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés
20.00 Monte Cristo grófja 21.00 Hírek, sport 21.15 Revolver. Ol.–fr.–
ném. film 23.00 Közbeszéd 23.30 Kultikon 23.45 Jó reggelt, Babiló-
nia! Am.–fr.–ol. film

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-
Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knigth Rider 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.50 Családi titkok16.50 Fogyj Rékával és Norbival
17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-rosszban 21.35 Sztárban sztár

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-Show
12.45 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú
árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.55 Barátok közt  21.35 CSI: Miami helyszínelők 22.35 Gyilkos
elmék 23.35 Kemény motorosok

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba-
rátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar
17.30 Péntektől péntekig 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacso-
racsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok!
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ
Gordon Ramsay – A pokol konyhája VI., 13. 17.50 Hír24 18.00 NCIS I.,
20. 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Columbo 21.10 Párizsi hely-
színelők 22.10 88 perc. Am.–ném.– kanad. film

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak  9.25 Gyilkos számok 10.20 Monk
11.20 Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők
15.15 Nyomtalanul 17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek gyöngye 19.20
Jóbarátok 19.50 Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Bates Motel – Psycho a kezdetektől  23.15 CSI: A helyszínelők 

7:00 Jégkorong 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Francia
foci Marseille – PSG 12:00 Mix zóna 12:30 Olasz focimagazin 13:00
Jégkorong 15:00 Brazil liga 17:00 Moto 3 18:00 Mix zóna 18:25 Só-
lyomszem- teniszmagazin 19:25 Brazil focimagazin 20:00 Mix zóna
20:25 Albánia – Svájc VB –selejtező élő.közv 22:30 Mix zóna

STV :1
7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj
11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs
házat, ültess fát Ötletmagazin 14.25 Gasztronómiai kalauz 15.10 Asija
választása 16.00 Híradó 16.25 Úti cél: Izland Fr. dok. sorozat 17.10
Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.20 Szlovákia, szeretlek  21.40 Poplegendák. Marika Gombitová
23.50 Senki sem t

STV :2

8.30 Gyerekeknek 9.30 A szív. Dr. Jaroslav Simanov professzor port-
réja 9.55 A természet ára 10.20 A nők ereje 10.50 Fókusz – jog 11.35
Az éltető víz  12.05 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.15 Lámpa alatt
15.30 Pozsonyi templomok. Dok.film 15.55 Szemtől szemben 16.45
Fókusz – család 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 17.55
Nemzetiségi hírek 18.05 Hétvége 18.45 Esti mese 19.05 Én és a csa-
ládom 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Univerzum.
Dok.film 20.50 Família 21.25 Sporthíradó 21.35 Pozsonyi Zenei Ün-
nepségek 2013 21.45 Mozimagazin 22.10 Ház a ködben Amerikai film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11. 11.50 A mentalista 12.45 Doktor House  13.40 Egyről a kettőre
14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VIII., 16/12. 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak Szlovák sorozat
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Forr a
bor 21.40 A farm 23.00 Terminátor 3. akciófilm

JOJ

7.10 Bírósági akták 8.15 Shopping királynők 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek (ism.) 11.00 Álom/ház VII. Am. sor., 15. 12.00
Híradó 12.30 Dr. Csont II. Am. sor., 8. 13.30 Dr. Csont IV., 26/22. 14.30
Castle II. Am. sor., 18. 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.40 A valós ár. Szórakoz-
tató show 23.00 Az elsüllyedt város kincse. Ném. sci-fi kalandfilm.

péntEk, október 11

Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának 
külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

Szépüljön meg a DELTÁVAL!

Fényképes jelentkezésüket október 11-ig várjuk emailben (deltakn@gmail.com)
vagy postán (DElTA szerkesztősége, Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben
tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

- profi frizura, smink - Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Stílustanácsadás - Jutka Kocsis - JUTKA-STyLiST

Könyvajánlatunk

Régi ár         Új ár
Komárom a Duna gibraltárja 16,43 € 10 €
felvidéki Árpád-kori 6,31 € 4 €
templomok lexikona 
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
KfC 111 16 € 13 €
felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző 
és változó települések 9,29 € 7 €

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!

Megrendelését 
elküldheti vagy 

a  köteteket 
személyesen 

megvásárolhatja 
címünkön: 

Ul. Františkánov 22, 
945 01 Komárno,
Tel.: 0905 213 967. 

E-mail:
deltakn@gmail.com

ABalassagyarmati Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, ami
azt jelenti, hogy megússza a börtönt Gáspár Győző és neje, Bea asszony. A bí-

róság épületében félelem, aggodalom, düh, majd megkönnyebbülés lett úrrá Győ-
zőn. Bea sem volt magabiztos, a kétgyermekes édesanya az ítélethirdetés előtt el-
sápadva mondta urának: – Ha börtönbe kerülök, én meghalok! – Felesége szava-
ira Győző nem kevés iróniával körbenézve a folyosón azt kezdte latolgatni, vajon me-
lyik újságíró menne el a neje temetésére. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Gás-
párék már törlesztettek adósságaikból. Győző azonban még 8,2 millióval, Bea pedig
12 millióval tartozik. A bíró végül nem változtatta meg az elsőfokú ítéletet, vagyis adó-
csalásért és okirat-hamisításért Gáspár Győző egy év nyolc hónap, Gáspárné Balla
Beáta egy év hat hónap, az álmenedzser, B. Attila egy év négy hónap börtönbün-
tetést kapott, három évre felfüggesztve. Az ítélet indoklása szerint Győzike B. Atti-
lát vette rá, hogy álimpresszárió legyen a szerződés aláírásakor, amiért cserébe rek-
lámot ígért a műsorában. Így kerülték el, hogy 80 milliós jövedelmükből adózzanak.

Ítélet: Győzikének mégsem kell börtönbe mennie!

Úgy tűnik, hogy a provokatív videóklipek aranykorát éljük.
Miley Cyrus után Rihanna is megbotránkoztató videót

tett közzé a Youtube-on. A barbadoszi énekesnő Pour it up
című dalához forgatott sokak szerint ízléstelen kisfilmet.
Rúdtáncosokkal szerepel új klipjében Rihanna. Az éne-
kesnő már májusban elkezdte forgatni kisfilmjét, amiben
rendező szerepben is feltűnik. Riri alig visel ruhát a videó-
ban és bemutatja, mi is az a gengszter rajság. Az énekesnő
folyamatosan pénzt dobál, magát fogdossa és provoaktívan
rázza a hátsóját a zene ritmusára. Nagyjából ennyi a Pour
it up videó, melyben 2 híres rúdtáncos is szerepet vállalt.

Botrányos videóklipet készített
Rihanna



trAX. Az ereDetI ÚjjÁSzÜletett 

trAX. 13 990 €-tól

a chevrolet már 1935-ben megalkotta az első sUv gépjárművet, így az emberek már könnyen utazhattak a városban és azon kívül is. az új Trax a mai kor 
városi sUv-ja. a sokéves fejlesztésnek köszönhetően rendelkezik a korszerű myLink információs rendszerrel, amellyel bárhol kapcsolatot teremthet a családjával
és az egész világgal. 

Új Chevrolet trAX

Hoffer, s.r.o. TeL +421 (0) 35 7740 522 
BraTisLavská cesTa 1798 chevrolet@hoffer.sk
945 01  komárno www.hoffer.sk

*A MyLink rendszer az LT felszereltségtől érhető el. A képek illusztrációk és tar-
talmazhatnak alapfelszereltségen felüli eszközöket. A leírás és a design változásá-
nak jogát fenntartjuk. Trax - kombinált üzemanyagfogyasztás 4,5-6,5 l/100 km, kom-
binált CO2 kibocsátás 129-153 g/km.



Kajak-kenu

Cselgáncs

Sporthírek röviden

Röplabda

SPORT
Jól vizsgáztak Prágában
Hat komáromi versenyző volt tagja annak a szlovák vá-

logatottnak, amely elhódította a Prágai Sparta Nagy-
díját. A Katarína Ujváriová és Pavol Náhlik edzők vezette
ifjúsági válogatott remek teljesítményt nyújtott a rivális-
nak tartott cseh klubok erős mezőnyében, de a komáromi
versenyzők hozzájárulásával is végül átvehette a csa-
patverseny győztesének járó szép serleget. 

A 14 éves kajakosok versenyében Obert Ákos, a lányoknál
Mariana Petrušová, a 13 éves kenusok kategóriájában Kocz-
kás Dávis és Zilizi Richárd képviselték városunkat. A 11-12
éves kajakosok versenyében Szépe Samuel és Marko Ujvári
estek át életük első nemzetközi versenyén. Legjobban Mari-
ana Petrušová teljesített, aki három számban is győzelmet ara-
tott, Obert Ákos két számban győzött, de egy mérföldön is
bronzérmet szerzett. A C2-sek versenyében a Koczkás – Zi-
lizi páros egy mérföldön győzött, 200 méteren második lett, de
C1-ben Koczkás még egy bronzérmet is begyűjtött. 

A két legfiatalabb versenyzőnk, Szépe Samuel és Marko Uj-
vári is szép eredményekkel dicsekedhet, merthogy az igen-
csak erős mezőnyben, szoros versenyeken több számban is
éppen csak lemaradtak a dobogóról.

AMalackán megrendezett M. Habura Emlékversenyen
ismét nagyszerűen teljesítettek a gútai Judo SK di-

ákjai. A nagyon erős mezőnyben a kiváló cseh verseny-
zők domináltak ugyan, de a régiónkat képviselő gútaiak
ennek ellenére háromszor is felállhattak a dobogóra.
Eredmények:

Mini diákok: 
28 kg: 2. Szabó Margaréta, 38 kg: 3. Angyal Márk
Ifjabb diákok: 42 kg: 4. Kulich Tibor
Idősebb diákok: 66 kg: 1. Szépe Zsolt

Három érem a gútaiaknak 

KOSáRlABDA: Megkezdődött a
2013/2014-es bajnoki idény a férfiak extrali-
gájában. Régiónk képviselője a komáromi
MBK Rieker Com-therm csapata az első
fordulóban szabadnapos volt, a második
fordulót azonban már hétfőn megnyitja lévai
mérkőzésével. Hazai csarnokban szomba-
ton, október 12-én, 18 órai kezdettel mutat-
kozik be a Rón legénység, ellenfele a
besztercebányai rendőrcsapat lesz. Az 1.
forduló eredményei: B. Bystrica – Svit
(lapzártánk után játszották), Inter – Levice
87:65, Prievidza – Sp. N. Ves 83:56, Nitra –
Handlová 77:70. 
���
A második ligában továbbra is remekül tel-
jesít a komáromi Highlanders férfi csapata.
Ezúttal a nyitrai BK Exit alakulata látta kárát
a remek hazai teljesítménynek. Highlan-
ders Komárom – BK EXIT Nyitra 73:69
(21:14, 16:20, 21:17, 15:18) Hazai pont-
szerzők: Uňatinský 27, Kasznár 11, Béber

10, Jakab és Vörös 9-9, Tóth 4, Blaškovič 2,
Szarvas 1.
KézIlABDA: Nagy lendülettel kezdték az
új idényt a naszvadi/ímelyi hölgyek. Miško-
vič György edző csapata ugyanis az eddigi
négy mérkőzéséből valamennyit meg-
nyerte, és impozáns gólaránnyal magabiz-
tosan vezeti az I. liga tabelláját. Sajnos,
eddig ugyanez nem mondható el régiónk
másik csapatáról, a csallóközaranyosiakról,
de a szurkolók bizalma továbbra is töretlen
a hétvégi rangadó előtt, amelyre szombaton
18 órai kezdettel kerül sor a Kóczán Mór
Sportközpontban.
A 4.fordulóban: 
Naszvad/Ímely – Senica 42:24 (22:8)
Hazai góldobók: Bízik 11, Fujasová 10,
Szabó V. 8, Šulanová és Molnár B. 4-4, Gál
2, Haris E., Mahor és Oláh 1-1.

A csallóközaranyosiak lapzártánk után
léptek pályára Nyitrán. 

NŐK
Selye János Egyetem S.E. – Késmárk 2:3
(25:20, 18:25, 25:19, 21:25, 10:15)    
Drámai mérkőzésen szenvedtek vereséget
az egyetemista lányok úgy, hogy a harma-
dik játszma után még 2:1 arányban vezet-
tek. A negyedik játszmában is érződött,
hogy ők a jobbak, de valamiért egyre idege-
sebben játszottak a remekül küzdő késmár-
kiakkal szemben, és ez megbosszulta
magát. A mutatott játék azonban optimiz-
musra ad okot.

FéRFIAK
VK Spartak – Eperjes 0:3 (23:25, 20:25,
17:25)
Remekül kezdtek a komáromiak, de mintha
megijedtek volna a nagy lehetőségtől. Az
első játszmában többször is vezettek 4-5
ponttal, de 19:15 állásnál összeomlani lát-
szott a taktikájuk. Tulajdonképpen itt kezdő-

dött a vendégek felemelkedése, itt tört meg
a mérkőzés. A remekül játszó vendégek zsi-
nórban szereztek hét pontot, és bár a haza-
iak még próbáltak valamit kezdeni a
játszmával, szorosan ugyan, de elveszítet-
ték azt. A második játszmában is drámai
küzdelem zajlott, de ekkor már érezhető volt
a vendégek nagyobb tapasztalata, rutinja.
Nem kétséges, megérdemelten nyerték a ta-
lálkozót, de a komáromi csapat is megér-
demli a legnagyobb elismerést. Végül is
nem véletlen, hogy a mintegy 500 néző vas-
tapssal köszönte meg a játékát.

A harmadik fordulóban a férfiak Svidník
vendégei lesznek, az egyetemista lányok
viszont egy nemzetközi tornán vesznek
részt Magyarországon, mivel soros el-
lenfelük, a Garamszentkereszt közben ki-
lépett a bajnokságból. 

A komáromi válogatottak balról jobbra: Samuel Szépe, Zilizi
Richárd, Marko Ujvári, Koczkás Dávid, Mariana Petrušová,
Katarína Ujváriová és Pavol Náhlik (elöl) edzők.

A gútai különítmény Malackán
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Vereség után is vastaps
A második fordulóval folytatódott a nők és a férfiak extraligája. Míg a VK Spartak férfi
csapata másodízben is hazai csarnokban léphetett szurkolói elé, addig az egyete-
mista lányok bemutatkozó mérkőzésüket játszották a Selye János Egyetem Sport-
központjában. Mindketten vereséggel nyitották az idényt, így a második fordulóban
igencsak fűtötte őket a vágy, megfelelni szurkolóik elvárásainak. Ez csak részben si-
került, hiszen játékban egyenrangú ellenfelek voltak ugyan, de a győzelmet most is
ellenfeleik szerezték meg. Tény azonban, hogy mindkét mérkőzés után a közönség
tapssal kísérte öltözőbe a csapatokat, ami azért mégis jelez valamit.

A komáromi férfiak (pirosban) nagyon sokáig több mint egyenrangú ellenfelei voltak a ta-
pasztalt eperjesieknek



Vele beszélgettünk a komáromi
ŠKB Spartak Ökölvívó Klub kávézó-
jában. Az elegáns fiatalos megjele-
nés, a beszédforma, a szemmel lát-
ható intelligens fellépés, mindez kel-
lemes érzéseket váltott ki bennünk.
Mi tagadás, az eddigi, vélhetően té-
ves felfogás, miszerint ebben a
sportágban ugyan galamblelkű, de
mégiscsak kőkemény, harcra kész
keményfiúkat lehet felfedezni, Pat-

riknak is köszönhetően, kezd szer-
tefoszlani. 

• Kezdjük a szokásos, elmarad-
hatatlan kérdéssel. Mikor és hol
kezdődött a pályafutásod? 

- Szülőfalumban, Nagymagyaron,
édesapám vitt el először az ökölvívó
klubba, kilencéves voltam akkor.
Pőcz Tibor volt az első edzőm, a
nevelőedzőm, és ahogy az lenni
szokott, az marad meg legmélyeb-

ben emlékezetünkben, aki az első
lépéseinket egyengeti. Nagyon so-
kat tanultam tőle, tulajdonképpen ő
az, akinek a mai napig sokat kö-
szönhetek.

• Úgy tudjuk, hogy mindig na-
gyon jó tanuló voltál, hogyan le-
hetett összeegyeztetni a tanulást
és a sok edzést, mérkőzést?

- Lehet, csak akarni kell. Édes-
anyám mindig arra vezetett, hogy a
tudás csak akkor tudás, ha mindent
egyesre tudunk. Ebben igaza volt,
és én ehhez tartom magamat. Arra
is rávezettek a szüleim, hogy a ver-
senyszerű sportolás csak átmeneti
állapot, az életben több lábon kell
állni. A sportoló pályafutását meg-
szakíthatja egy szerencsétlen sérü-
lés, vagy más váratlan körülmény,
így az életre minden szempontból
fel kell készülni. Van egy tízéves hú-
gom, akit ugyanebben a szellemben
nevelnek a szüleim. Az iskolában
természetes dolognak veszik, hogy
ő csak jó lehet, ha az én húgom.
Csak megjegyzem, hogy nagyon jó
fej, tőlem is ügyesebb, szinte min-
denben osztályelső. 

• Merre vezetett az út Nagyma-
gyarról?

- Az alapiskola befejezése után
Nyitrára igazoltam, majd két és fél
év után Galántára mentem Kovács
„Kid” Tomi csapatába, a középisko-
lát is ott fejeztem be. Másfél évig
voltam Galántán, ahol nagyon szép
és eredményekben gazdag időt töl-
töttem el. Májusban lejárt a szerző-
désem, de már előtte érezni lehetett,
hogy Tomi valahogy kevesebb időt
szentel nekem, mivel ő maga is fon-
tos mérkőzésekre készült. Nem tud-
tam mitévő legyek, mert szerettem
volna egyetemre jelentkezni, de
édesapám megnyugtatott, hogy egy
évet késhetünk, ha a pályafutásom
azt így kívánja. Végül aztán nem
tudtam megegyezni a galántai klub-
bal, de nagy szerencsémre jelent-
kezett a komáromi Spartak, és idő-
ben sikerült bejutnom a Selye Já-
nos Egyetemre is. Így kerültem Ko-
máromba, abba a városba, amely-
ben, mint ökölvívó többször is
megfordultam. Legutóbb a Közép-
európai Ligában a galántai csapattal
jártam itt, mérkőzés előtt bebaran-
goltam a belvárost, megnéztem az
Európa udvart. Egy álmom újra tel-
jesült, hogy most Komáromban él-
hetek. 

• Hogyan fogadták a tanárok és
az új osztálytársak, hogy ilyen ki-
váló sportegyéniséggel kerültek
kapcsolatba?

-  Meg kell mondanom, hogy a ta-
nári kar a legnagyobb megértést ta-
núsította tevékenységem iránt,
azonnal lehetővé tették a reggeli és
délutáni edzéseket, amit én majd a
vizsgáknál és természetesen a ko-
máromi szorítóban szeretnék meg-
hálálni mindnyájuknak. Ami az osz-
tálytársakat illeti, keveset ismerek
még úgy igazából két hét után, de
úgy érzem, remek kapcsolat van ki-
alakulóban. Akiket már ismerek,
azok nagyon segítőkészek, de már
többen jelezték, hogy nagyon vár-
ják az első komáromi mérkőzései-
met. Meg vagyok győződve, hogy
az egyetemista kollégák nagy szám-
ban fogják majd látogatni csapatunk
mérkőzéseit. 

• Nehéz lenne eddigi eredmé-
nyeidet néhány mondatba össze-
foglalni, ezért azt az alábbi táblá-
zatban foglaljuk össze. Mégis, mit
tartasz eddigi legnagyobb sike-
rednek?

- A debreceni Bocskai István Em-
lékverseny maradt meg legjobban
emlékezetemben, ahol végül bronz -
érmes lettem, de nem ez volt a torna
poénja. Előbb egy kínai fiúval kerül-
tem össze, ami ugye az amatőr
ökölvívásban nem kis kihívás. Tud-
tam, hogy egy akkora országban
nagy a választék, így csak kiváló bu-
nyósokat küld ki nemzetközi po-
rondra. Sikerült legyőznöm a srácot,
és következett életem eddig legne-
hezebb ellenfele, az orosz bajnok
és válogatott, Alexander Ivanov. A

Ökölvívás

Hétvégi focimenü
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FElNŐTTEK
2013. október 12. (szombat) 14.30 órakor:  KFC – L. Rovne, Nagymegyer
– Nagyölved (Régióbajnokság), Ekel – Szentpéter (V. liga) 2013. október
13. (vasárnap) 10.30 órakor: Hetény – Lakszakállas (Területi Bajnokság)
14.30 órakor: Ímely – Párkány (IV. liga), Naszvad – Nagykér (V. liga), Madar
– Búcs (pályacsere), Dunamocs – Keszegfalva, Nemesócsa – Dulovce, Gúta
„B” – Bátorkeszi, Šrobárová – Csallóközaranyos, Perbete – FK Activ, Mar-
celháza „B” – Izsa (Területi Bajnokság), Martos – Megyercs, Csicsó – Nagy-
keszi, Őrsújfalu – Bogyarét, Ifjúságfalva – Dunaradvány, Bogya/Gellér – Pat,
Tany – Vágfüzes/Kava, Nagysziget – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság
II. osztály).
ligásaink idegenben: ViOn „B” – Gúta (IV. liga), D. Ohaj – ógyalla, Hont-
füzesgyarmat – Marcelháza (V. liga)  
Területi Bajnokság – Ifjúságiak
2013. október 12. (szombat) 14.30 órakor: Dulovce – Ímely, Perbete – Csi-
csó, Madar – FK Activ

TERülETI BAJNOKSáG – DIáKOK 
2013. október 12. (szombat) 12.30 órakor: Keszegfalva – Bátorkeszi,
Ógyalla – Hetény, Ímely – szabadnapos lesz. 2013. október 13. (vasárnap)
12 órakor: Őrsújfalu – Lakszakállas.  
Területi Bajnokság – Előkészítő 
2013. október 12. (szombat) 10 órakor: Hetény – Búcs („A” csoport), Ekel
– Ógyalla („B” csoport) 2013. október 13. (vasárnap) 10 órakor: Izsa – Mar-
celháza („A” csoport), Ímely – Naszvad („B” csoport) 10.30 órakor: Nemes -
ócsa – Lakszakállas („B” csoport). Bátorkeszi („A” csoport) – szabadnapos
lesz. 

Az ökölvívás szurkolói előtt nem ismeretlen Rajcsányi Patrik neve. Ez
a rokonszenves fiatalember ugyan még csak közelít huszadik élet-

éve felé, de már most olyan eredményekkel dicsekedhet, amelyekre
büszke lehetne akár egy karrierje vége felé közeledő élsportoló is. Aki
nem ismeri és szóba elegyedik vele, talán eszébe sem jutna, hogy a leg-
keményebb, legférfiasabb sportágat űzi, azt is a legmagasabb fokon. A
barátságos mosoly, egy pillanatig nem tűnik el az arcáról, de szerény-
sége is szembetűnő. Nem nagyon foglalkozik eddigi sikereivel, inkább
amolyan előretekintő típus, aki pontosan tudja, mit akar még az életben
elérni. Sportban és azon kívül egyaránt. Jelenleg a Selye János Egye-
tem hallgatója, közgazdasági szakon szeretne diplomát szerezni, és
ahogy eddigi pályafutásának eredményei is mutatják, szinte biztosak
vagyunk abban, hogy ezen a téren is sikeres lesz. 

Újabb kiváló sportoló 
a Selye János Egyetemen 

Ifjúsági labdarúgásmérkőzés előtti éjszakán csak na-
gyon nehezen tudtam elaludni, a
következő nap járt az eszemben.
Eljátszadoztam a gondolattal, ha
sikerülne őt is legyőznöm, és a bíró
az én kezemet emelné a magasba,
a boldogságtól térdre rogynék ott a
szorítóban. Amikor beléptem a
szorítóba, hihetetlen nyugalom vett
rajtam erőt, amit jó előjelnek érez-
tem. Én ugyan nem nagyon érzé-
keltem, de a közönség szurkolá-
sából kivehető volt, hogy nagyon
izgalmas, jó küzdelem volt. A mér-
kőzés végén izgatottan vártam az
eredményhirdetést, és hirtelen az
én kezem lendült a magasba. Ott a
szorítóban térdre rogytam! Ha jól
tudom, én voltam az első szlová-
kiai ökölvívó, aki Szlovákia meg-
alakulása óta le tudott győzni orosz
bunyóst.

• Tízéves pályafutásod alatt
hány mérkőzést vívtál már meg
a szorítóban? 

- Pontos számot mondani nem
tudok, de úgy 150 mérkőzés körül
járhatok, amelyeknek nagyobb ré-
szét, úgy körülbelül 120-at meg-
nyertem. 

• Játszadoztál már a gondolat-
tal, hogy egyszer kipróbálnád a
profi ringben is?

- Igen, erre is gondoltam, de
előbb az amatőr ringben kell bizo-
nyítani. Minden sportoló legna-
gyobb vágya, hogy részt vehessen
az olimpián, ebből én sem enge-
dek. Ha nem sikerülne 2016-ban,
akkor újra próbálkozom négy évvel
később, de ott leszek, ez nagyon
erős elhatározás a részemről. 

• Az utóbbi időben sokat fog-
lalkozott veled a média. Ez nem-
csak hasznos, de helyenként ká-
ros is lehet egy fiatal sportolóra
nézve. Te is így gondolod?

- Amikor Galántán bunyóztam, a
klub sokat foglalkozott az egyes
versenyzők medializálásával.
Gyakran hívtak a TV-be, de szinte
naponta jöttek az újságírók is. Idő-
vel rá kellett döbbennem, hogy a
sztárolástól még senki nem lett
sem világ, sem Európa-bajnok. Az
nem baj, ha egy fiatal sportolót be-
mutatnak – mint például most is –
, de ami előre visz, az a kemény
munka, a rengeteg edzés és kitar-
tás. Én ezeket helyezem előtérbe,
de nem vagyok ellene, egy normá-
lis keretek közt történő mediális fi-
gyelemnek. „Mindent a maga he-
lyén és a maga idejében” – elvet
vallom.  

• A fiatalsághoz hozzátartozik
a bulizás, a diszkó. Ezzel hogy
áll egy élsportoló? 

-  Rólam tudni kell, hogy nem fo-
gyasztok alkoholt és nem dohány-
zom.  Nem állítom, hogy bizonyos
alkalmakkor, például családi ösz-
szejövetelen, vagy szilveszterkor
nem iszom meg egy pohár pezs-
gőt, de ez minden a részemről.
Persze, ezt a barátaim díjazzák a
legjobban, hiszen ha néha-néha
elmegyünk bulizni, van egy biztos
pont, akire lehet sofőrként számí-
tani. Diszkóba nem járunk, inkább

zenés kávéházakban szoktunk bu-
lizni, de a barátaim már tudják,
hogy éjféltájt vége a szórakozás-
nak, mert eléggé nagy súlyt fekte-
tek az egészséges életmód betar-
tására. 

• Bizonyára leghűségesebb
szurkolóid a szüleid és a húgod.
Eljárnak a mérkőzésekre is? 

- Ki ne felejtsük a nagypapámat,
aki egy csodálatos ember. Amióta
ezt a sportágat űzöm, egész éjje-
leket ül a TV előtt, és minden ököl-
vívó összecsapást megnéz, majd
másnap elmondja, mit tapasztalt
ki egy-egy meccsen és mire kell
nekem is vigyáznom. Az édes-
apámról már mondtam, hogy kis-
korom óta a legnagyobb szurko-
lóm, de mondhatnám azt is, hogy ő
az én személyi menedzserem.
Édesanyám egy meccsemen volt
ott, de nem nézte végig. Tudjuk,
hogy az édesanyák nem szívesen
látják a szorítóban való „vereke-
dést”, ők ezt másképp élik meg. A
hugicám viszont nagy szurkolóm,
és rendszeresen jár a tornate-
rembe edzésekre. Tóth Tibor ba-
rátommal alapítottunk egy „boksz-
aerobic klubot” Nagymagyaron,
ahol a lányok játékos módon imi-
tálják az ökölvívást, de más ele-
meket is beleviszünk a zenés já-
tékba. Azt viszont semmiképpen
nem szeretném, ha a húgom ököl-
vívó lenne. De hogy sportoló lesz,
az már most szinte biztos.

• Komárom a vizek városa. Jut
majd idő horgászásra is?

- Hát már ezt is tudják rólam,
hogy a horgászat az egyik legna-
gyobb hobbim? Sárközi Jani, az
egyik edzőm már mondta, hogy
hozzam a felszerelést, és amint ta-
lálunk egy kis rést a tanulás és ed-
zések között, máris megyünk egy
kicsit pecázni. Eddig Tatára jártam
a barátaimmal, ami tudomásom
szerint is a horgászat Mekkája itt a
közelben, de örömmel kipróbálom
Komárom környékén is.  

Böröczky József
Fotók: 

Rajcsányi Patrik archívuma 

Rajcsányi Patrik eddigi 
eredménylistája:

• nyolcszoros országos bajnok
• 17. hely a bakui ifjúsági vb-n
• 9. hely a dublini ifjúsági Eb-n 
• 1. hely a prágai Torma Gyula

Emlékversenyen 
• 1. hely a cseh csapatbajnok-

ságban Nyitra csapatával 
• 3. hely a debreceni Bocskai

István Emlékversenyen
• 3. hely egy belgrádi nemzet-

közi versenyen 
• A Közép-európai Liga résztve-

vője Galánta csapatával
• szinte megszámlálhatatlan

nemzetközi diák, ifjúsági és
kadett verseny érmese

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IfJÚSÁGIAK
Az 5. forduló eredményei:
Dulovce – Madar 1:6 (0:4), Hege-

dűs – Szemenyei J. 2, Szemenyei A.,
Sebők, Répás, Csicsó

Csicsó – FK Activ 7:2 (3:0), Nagy
M. 5, Pálfi, Fábik – Farkas, Polák 

Perbete – Ímely – elmaradt
A tabella állása:

1. Madar 5 5 0 0 32:3 15
2. Csicsó 5 4 0 1 17:11 12
3. Perbete 4 2 0 2 19:12 6
4. Dulovce 5 2 0 3 13:14 6
5. FK Activ 5 1 0 4 5:35 3
6. Ímely 4 0 0 4 2:13 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
Az 5. forduló eredményei:
ógyalla – lakszakállas 3:1 (2:1),

Ďuráč 2, Répás – Macejko
Ímely – Dunamocs 8:0 (3:0), Lo-

vász D. és Kajan 2-2, Imrich, Gyü-
rössi, Pinke, Szűcs

Hetény – Bátorkeszi 0:16 (0:8),
Hegyeshalmi 9, Cséplő Z. 3, Cséplő B.
2, Vicena, Balasko

Őrsújfalu – Tany 3:4 (3:3), Simon
2, Farkas – Klánik 2, Décsi, Rajkovics  

Keszegfalva – szabadnapos volt. 
A tabella állása:
1. ógyalla 5 5 0 0 24:7 15
2. Lakszakállas 4 3 0 1 33:4 9
3. Bátorkeszi 4 3 0 1 30:16 9
4. Ímely 5 3 0 2 25:11 9
5. Tany 5 3 0 2 21:12 9
6. Keszegfalva 4 2 0 2 13:9 6
7. Dunamocs 4 1 0 3 14:16 3
8. Őrsújfalu 5 0 0 5 10:39 0
9. Hetény 4 0 0 4 1:57 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG – ELőKÉSZíTő
Az 5. forduló eredményei – „A“

csoport: 
Bátorkeszi – Hetény 6:1 (2:0), Do-

monkos és Csóka 2-2, Székely, Patus
– Pákozdi 

Marcelháza – Búcs 2:6 (1:4),
Hencz 2 – Sánta és Illés 3-3 

Izsa – szabadnapos volt. 
A tabella állása: 
1. Bátorkeszi 5 5 0 0 36:14 15
2. Búcs 4 3 0 1 33:24 9
3. Marcelháza 6 3 0 3 28:20 9
4. Izsa 4 0 1 3 19:30 1
5. Hetény 5 0 1 4 8:36 1

Az 5. forduló eredményei – „B“
csoport:

Naszvad – lakszakállas 10:4
(5:0), Hutlas 5, Bence és Varga 2-2,
Zajíc – Csonka 3, Csápai

Ímely – ógyalla 6:6 (5:3), Rajko 4,
Pinke 2 – Sárközi 3, Molnár 2, Kreci
Ufuk 

Ekel – Nemesócsa – a mérkőzés
eredményét nem jelentették
A tabella állása:
1. Naszvad 4 4 0 0 43:10 12
2. Lakszakállas 5 3 0 2 70:21 9
3. Ímely 4 2 1 1 31:17 7
4. Ógyalla 5 1 1 3 38:35 4
5. Ekel 3 1 0 2 12:36 3
6. Nemesócsa 3 0 0 3 2:77 0
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

RÉGIÓBAJNOKSÁG
1. Komárno 10 8 1 1 21:10 25
2. Gabčíkovo 10 7 2 1 28:7 23
3. V. Ludince 10 7 2 1 27:9 23
4. V. Meder 10 7 0 3 19:10 21
5. Neded 10 6 2 2 18:8 20
6. L. Rovne 10 5 4 1 20:10 19
7. Domaniža 10 5 2 3 14:12 17
8. Beluša 10 5 0 5 21:21 15
9. H. Nitra 10 4 1 5 19:16 13

10. Palárikovo 10 3 4 3 8:8 13
11. Topoľníky 10 3 4 3 12:14 13
12. Tr. Stankovce 10 2 3 5 6:13 9
13. J. Bohunice 10 1 2 7 9:21 5
14. Bánovce n/B. 10 1 0 9 8:22 3
15. Galanta 10 0 3 7 4:37 3
16. Nitra Jun. 10 0 2 8 10:26 2

IV. LIGA
1. Šurany 10 8 2 0 25:6 26
2. Vrakúň 10 7 3 0 29:7 24
3. Vlčany 10 6 4 0 21:6 22
4. ČFK Nitra 10 6 1 3 30:15 19
5. Kolárovo 10 5 2 3 19:12 17
6. Štúrovo 10 4 4 2 17:14 16
7. ViOn "B" 10 5 1 4 17:17 16
8. N. Život 10 4 3 3 16:16 15
9. Váhovce 10 4 1 5 25:22 13

10. V. Lovce 10 4 1 5 13:15 13
11. Dvory n/Ž. 10 3 3 4 14:21 12
12. DAC "B" 10 3 2 5 8:10 11
13. Tvrdošovce 10 2 2 6 12:18 8
14. Želiezovce 10 1 3 6 17:30 6
15. Imeľ 10 0 3 7 8:31 3
16. Močenok 10 0 1 9 6:37 1

V. LIGA
1. Hurbanovo 10 7 1 2 24:8 22
2. Sv. Peter 10 6 2 2 23:12 20
3. Kalná n/Hr. 10 6 1 3 18:10 19
4. Marcelová 10 6 1 3 18:12 19
5. H. Vrbica 10 6 0 4 21:12 18
6. Bánov 10 5 2 3 19:9 17
7. Nesvady 10 5 2 3 17:12 17
8. Kozárovce 10 5 0 5 17:16 15
9. Podhájska 10 4 3 3 24:26 15

10. Komjatice 10 5 0 5 19:22 15
11. Bešeňov 10 4 1 5 15:27 13
12. Okoličná n/O. 10 4 0 6 11:10 12
13. D. Ohaj 10 3 2 5 7:16 11
14. V. Kýr 10 3 1 6 14:20 10
15. Čaka 10 1 2 7 16:36 5
16.. T. Lužany 10 1 0 9 11:26 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Perbete 9 7 1 1 24:8 22
2. Bátorkeszi 9 6 1 2 16:10 19
3. Búcs 9 5 2 2 18:14 17
4. Keszegfalva 9 5 1 3 27:19 16
5. Hetény 9 5 1 3 19:13 16
6. Lakszakállas 9 5 0 4 23:24 15
7. Dulovce 9 4 2 3 22:24 14
8. Izsa 9 4 1 4 26:25 13
9. Gúta "B" 9 4 1 4 16:18 13

10. Nemesócsa 9 4 0 5 14:11 12
11. Dunamocs 9 3 2 4 20:18 11
12. FK Activ 9 3 1 5 12:11 10
13. Marcelháza "B" 9 3 1 5 15:20 10
14. Cs.-aranyos 9 3 0 6 16:22 9
15. Šrobárová 9 2 2 5 8:17 8
16. Madar 9 1 0 8 7:29 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Pat 8 8 0 0 31:4 24
2. Bogya/Gellér 8 6 2 0 22:6 20
3. Vágfüzes/Kava 8 6 1 1 18:8 19
4. Nagykeszi 8 5 1 2 29:15 16
5. Dunaradvány 8 5 0 3 31:15 15
6. Tany 8 5 0 3 30:20 15
7. Őrsújfalu 9 4 1 4 30:17 13
8. Nagysziget 9 3 2 4 22:21 11
9. Megyercs 8 2 1 5 18:29 7

10. Ifjúságfalva 8 2 0 6 15:34 6
11. Martos 9 2 0 7 19:42 6
12. Csicsó 9 1 0 8 8:29 3
13. Bogyarét 8 1 0 7 10:43 3

RÉGIÓBAJNOKSÁG 
Nitra jun. – KFC 1:1 (0:1), Kóša
Bekövetkezett az, amitől a szurko-

lók a hét folyamán eléggé féltek. A lis-
tavezető sorsa a sereghajtó pályáján
soha nem egyszerű, és ezt most sem
volt másképp. A mérkőzést ugyan
nem a hazaiak tették drámaivá, akik
szinte helyzet nélkül lőttek egy gólt,
hanem a lilák csatársora, amely az
első félidőben legalább fél tucat hely-
zetet kihagyott. 

Domaniža – Nagymegyer 1:0 (0:0)
A találkozó kapcsán szinte ugyan-

azt el lehet mondani, mint a KFC
mérkőzésén, talán csak annyi változ-
tatással, hogy a zöld-fehérek a sok
helyzetükből egyet sem értékesítet-
tek. A hazaiak „találtak egy gólt“, az-
tán okos játékkal megőrizték előnyü-
ket, amihez persze kellett a vendégek
álmosnak tűnő játéka is. 

További eredmények: Gabčíkovo
– Neded 3:0, H. Nitra – Topoľníky
1:1, J. Bohunice – Beluša 1:2, L.
Rovne – Palárikovo 0:0, V. Ludince –
Bánovce n/B. 1:0, Galanta – Tr. Stan-
kovce 0:0.

IV. LIGA
Gúta – Ímely 4:1 (0:0), Czabány,

Tóth, Máté Zs., Glofák (11 m) – Lo-
vász J. 

A vendégek az első félidőben
szinte teljesen lehúzták a rolót, tíz
emberrel próbálták megfékezni a ha-
zaiak támadó kedvét. A második fél-
idő elején azonban a hazaiaknak si-
került áttörni az ímelyiek által addig
jól alkalmazott „svájci reteszt”, amire
viszont a vendégeknek kellett rea-
gálniuk. Annak is csak egyetlen
módja volt, mégpedig a nyitás. És
akkor beindult a hazai gólgyártás, a
végén Lovász J. tette úgy-ahogy el-
fogadhatóvá az eredményt.    

További eredmények: Vlčany –
ViOn „B” 2:0, Štúrovo – V. Lovce 1:1,
ČFK – Vrakúň 0:0, Tvrdošovce – Mo-
čenok 4:1, Šurany – Váhovce 4:2, N.
Život – Želiezovce 4:2, DAC „B” –
Dvory n/Ž. 1:0.

V. LIGA 
ógyalla – Ekel 3:1 (0:1), Turza,

Bugáň, Zajac – Horváth 
A vendégek szereztek vezetést

Horváth góljával, egy szép jobboldali
támadás után. A hazaiak azonban

egyre jobban felvették az iramot, és a
második félidőben egyértelművé tet-
ték ilyen arányú győzelmüknek a jo-
gosságát, az egyébként nagyon szí-
vós ellenféllel szemben. 

Szentpéter – Bánov 2:1 (0:1), Ha-
lász, Varga

Élcsapatokhoz méltó mérkőzést
látott a szentpéteri közönség. A ha-
zaiaknak öt perccel a hármas sípszó
elhangzása előtt sikerült megszerez-
nie megérdemelt győzelmét, amelyet
egy nagyon jó ellenféllel szemben
harcolt ki. 

Podhájska – Naszvad 2:2 (1:1),
Molnár A. 2

Néha igazságtalan is tud lenni a
foci, erről most a naszvadiak is meg-
győződhettek. Bár végig ők irányítot-
ták a játékot, temérdek helyzetet is ki-
dolgoztak, a végén mégis csak egy
kuriózumszámba menő góllal sikerült
egyenlíteniük. A labda másodszor jött
vissza a kapufáról, amikor Molnár At-
tila harmadik nekifutásra sikeres volt. 

Marcelháza – D. Ohaj 1:0 (1:0),
Vörös R.

Az eredmény messze nem tükrözi a
pályán való történéseket, hiszen a ha-
zaiak azon túl, hogy kétszer is telibe
találták a kapufát, helyzetek egész so-
rát dolgozták ki. A lényeg azonban az,
hogy a marcelházi szurkolók így is
elégedetten távoztak, hiszen csapatuk
remek focival szolgálta ki őket. 

További eredmények: Kalná n/Hr.
– H. Vrbica 0:1, Bešeňov – T. Lužany
2:1, V. Kýr – Čaka 3:1, Kozárovce –
Komjatice 1:2. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG
Marcelháza „B” – Dunamocs 2:4

(1:3), Németh, Obložinský M. – Bábi
2, Paluška, Šulák

Már az első félidőben feladhatták
álmaikat a mercelháziak, hiszen az
eredmény nem sok jóval kecsegtette
őket. Igaz, a másodikban is igyekez-
tek, de a vendégek nagyon okos já-
tékkal megtartatták velük a tisztes tá-
volságot.  

Izsa – Búcs 3:1 (1:0), Jakab, Pav-
lík, Smolka – Kovács

A hazaiak végig kézben tartották a
mérkőzés „gyeplőjét”, mi több, ez az
eredmény akár hízelgő is lehet a ven-
dégekre nézve.

Madar – Perbete 1:4 (0:1), Čereš-
ník – Pirik 2, Lakatos, Méhes

Aki nem látta a találkozót, akár ab-
ban a tévedésben is élhet, hogy a
listavezető hengerelt Madaron. Nos,
az eredmény ugyan ezt mutatja, vi-
szont a hazaiak kapufákat lőttek és
helyzeteket hagytak ki, nem is keve-
set. A vendégeknek elég volt néhány
gyors ellentámadás, és nagyarányú
vendég győzelem került a krónikába.  

FK Activ – Šrobárová 2:0 (1:0),
Nagy Jenő 2

Nagyon korrekt mérkőzésen meg-
érdemelt győzelmet arattak a haza-
iak, az első félidőben még veszélyes
ellentámadásokat vezető szilosiak el-
len. A másodikra azonban elfogyott
az erő...

Csallóközaranyos – Gúta „B” 3:2
(2:1), Csonka N. (11 m), Boros, Susík
– Baráth, Rebroš

Egyenrangú ellenfelek csatája –
Győri Jenő parádéi – kihagyott hazai
büntető. Valahogy így lehetne ösz-
szefoglalni a találkozót röviden. Egy-
szóval, a hazai csapat kezd jobban
magára találni, amit egy remek gútai
fakó ellen is bizonyított.

Bátorkeszi – Hetény 0:3 (0:1),
Csintalan I. 2, Lucza 

Nagyon szép játék folyt a két bünte-
tőterület között, ami döntőnek bizo-
nyult, az a vendégek jobb helyzetki-
használása volt. Sőt, a második fél-
időben már teljes mértékben ők uralták
a játékot, így győzelmük megérdemelt. 

lakszakállas – Nemesócsa 1:0
(1:0), Csápai

Igazi rangadó, annak minden kel-
lékével. Igaz, a második félidő már
nem volt annyira izgalmas, mint az
első, de a mintegy 200 néző így sem
veszítettek sokat, mivel az igyekezet
mindkét oldalon érezhető volt.    

Dulovce – Keszegfalva 6:3 (4:1),
Rigó és Ďatko 2-2, Šmida, Badala –
Németh 2, Budai

Küzdelmes, nagyon jó iramú mér-
kőzésen született ez a gólzáporos
eredmény. A vendégek 4:3-ra is fel-
jöttek, és bizony a hazaiaknak izgul-
niuk kellett az eredményért. A ke-
szegfalviak végig egyenrangú ellen-
felek voltak, és ami külön dicséretes,
nem álltak be védekezni, hanem tel-
jes erővel szőtték támadásaikat. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Tany – Nagysziget 4:2 (2:0), Ko-

ton P., Budai, Halász, Tamási N. –
Dani 2

Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér 0:0
Pat – Ifjúságfalva 7:0 (5:0), Csiz-

mazia és Lakatos Kr. 2-2, Markovics,
Mellék, Kosztolányi Sz.

Dunaradvány – Őrsújfalu 4:1
(1:0), Tóth P. 2, Škuliba, Balogh (11
m) – Csóka D.

Bogyarét – Csicsó 2:1 (1:0),
Kurdy, Leczkési – Gál 

Nagykeszi – Martos 2:1 (1:1),
Szűcs, Kósa T. (11 m) – France 

Megyercs – szabadnapos volt.

Rangadóra készültek Gútán, de aztán…
Felemásra sikeredett régiónk képviselőinek a szereplése magasabb

osztályokban. A Régióbajnokságban a lilák ugyan remiztek a nyitrai
juniorok pályáján, a nagymegyeriek viszont elszenvedték harmadik ve-
reségüket a bajnokságban. A negyedik ligában igazi rangadóra készül-
tek a gútaiak és ímelyiek, a végén azonban nagyon egyoldalúvá vált a
dolog. Az ötödik ligában tovább menetelnek a szentpéteriek, de az
ógyallai és marcelházi szurkolók sem neheztelhetnek csapataikra. A Te-
rületi Bajnokságban akár meglepetésnek is számíthat a hetényiek sima
győzelme Bátorkeszin, de a dunamocsiak marcelházi kirándulása sem
végződött egészen a papírforma szerint. érdekesen alakult a listavezető
perbeteiek szereplése Madaron, ahol magabiztos győzelmükhöz elég
volt néhány átruccanás az ellenfél térfelére.


