
21. októbra 2013. október 21. 
• Ročník X. évfolyam

0,50 €
Delta hetilap www.deltakn.sk 43 Tel: 0917 833 128

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. 

Gúta

November 1-től több vál-
tozás is érvénybe lép a

közlekedési szabályzatban,
előírásokban. Mivel több
esetben is lényeges válto-
zásokról van szó, javasol-
juk ezeket tüzetesebben át-
tanulmányozni, elkerülendő
a későbbi problémákat,
amelyek ezek be nem tartá-
sából keletkezhetnek. Néz-
zük tehát, mi vár bennünket,
gépkocsivezetőket, kerék-
párosokat és gyalogosokat
egyaránt.

Folytatás a 3. oldalon

2013. október 27-én, vasárnap hajnalban megkezdődik a
téli időszámítás, ami azt jelenti, hogy hajnali 3:00 órakor kell
visszaállítanunk az óránkat 2:00 órára. A csillagászatilag
megfelelő időszámításhoz ilyenkor térünk vissza. 

Kék: Van nyári időszámítás. Sárga: Volt, de már nincs nyári
időszámítás. Piros: Nincs és nem is volt nyári időszámítás.

Ne felejtse el 
átállítani 
az óráit!

Változások a közlekedési előírásokban

Múlt héten megkezdődött a komáromi
fedett uszoda felújítása. Mint ahogy

arról már hírt adtunk, a városi önkor-
mányzat nem fogadta el egyelőre a Co-
morra Servis megbízott igazgatójának ter-
vezetét a strand területén lévő medencék
befedésére, ellenben 50 ezer €-s támoga-
tással a fedett uszoda felújítása mellett
tette le a voksát.

Folytatás a 3. oldalon

Mikor lehet itt úszni?

AVia Nova Ifjúsági Csoport hónapok óta munkál-
kodik a Szent Rozália kápolna felújításán. Sok

kulturális, szakrális rendezvény valósul meg a ká-
polna parkjában, valamint valósulna meg a kapol-
nában is, ha annak megfelelő lenne a kinézete.

Folytatás az 5. oldalon

Téglajegyek a Szent Rozália 
kápolna felújításáért

Rettegésben nem,
de ébren tart

Részletek a 3. oldalon

Kulturális forgatag
Gútán

Részletek a 4. oldalon

Segítségnyújtás 
a rászorulóknak

Részletek a 8. oldalon
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Jelölt akad bőven
Amegyei választási bizottság közzétette a november

9-én esedékes megyei választások képviselő-je-
löltjeinek névsorát. A komáromi választási körzetben
36 képviselő-jelölt méretteti meg magát. Név szerint:

1. JUDr. Miroslav Adamik – Mudroňovo 
– állami alkalmazott – Független 

2. Mgr. Batta György – Komárom 
– újságíró – Független 

3. PaedDr. Becse Norbert – Naszvad 
– pedagógus – MKP

4. Mgr. Csákiová Mária – Komárom 
– pedagógus – Magnificat Slovakia  

5. Mgr. Csíková Lívia – Komárom 
– kereskedelmi képviselő – Magnificat Slovakia 

6. Ing. Csóka Lajos – Nagykeszi – polgármester –
Koalíció (Most-Híd, Nová väčšina, Sloboda 
a Solidarita, SDKÚ) – továbbiakban csak Koalíció

7. Čerňanský Rudolf – Gúta – zenész – Koalíció 
8. Dick Róbert – Komárom 

– pedagógus – Magnificat Slovakia 
9. Ing. Földes Csaba – Csicsó 

– polgármester – MKP 
10. Ing. Gettler Peter – Komárom 

– erdészmérnök – Strana moderného Slovenska
11. Ing. Glíč Konštantín – Komárom 

– tervező – Smer-SD – KDH
12. Ing. Gyarmati Tihamér – Szentpéter 

– elektromérnök – MKP 
13. JUDr. Hortai Éva – Komárom 

– ügyvéd – Koalíció 
14. Horváth Árpád – Gúta – polgármester – MKP 
15. Ing. Jobbágy Jozef – Szentpéter 

– polgármester – Koalíció 
16. Krejčí Karel – Komárom 

– nyugdíjas – Kommunista Párt 
17. Kucsera Štefan – Gúta – vállalkozó – Koalíció
18. Ing. Lehocký Milan – Keszegfalva 

– polgármester – Független 
19. Mgr. Less Károly – Komárom 

– pedagógus – Független 
20. MUDr. Marek Anton – Komárom 

– polgármester – Független
21. Mayer Tibor – Komárom 

– vállakozó – Független 
22. Ing. Opálka Milan – Ógyalla 

– műszaki előadó – Kommunista Párt 
23. Petheő Attila – Komárom – pedagógus – MKP 
24. Ing. Petráš Jozef – Komárom 

– nyugdíjas – Kommunista Párt
25. Ing. Pikor Ján – Komárom 

– igazgató – Független   
26. Mgr. Podmanická Tamara – Izsa 

– gyógyszerész – Strana moderného Slovenska 
27. MUDr. Sebő Zsolt – Komárom 

– orvos – Koalíció 
28. Ing. Stubendek László – Komárom 

– elektromérnök – MKP 
29. JUDr. Szabó Olga – Pat 

– ügyvéd, polgármester – MKP 
30. Szalay Gabriel – Bátorkeszi 

– nyugdíjas – Koalíció
31. Ing. Szalay Rozália – Kolozsnéma 

– építészmérnök, polgármester – MKP 
32. Tausk Pavol – Komárom 

– nyugdíjas – Kommunista Párt 
33. Tóth Ladislav – Komárom 

– nyugdíjas – Kommunista Párt 
34. Ing. Tulpík Dušan – Komárom 

– vállalkozó – HZDS 
35. JUDr. Varga Tamás – Komárom 

– jogász – Koalíció 
36. Žigová Anna – Ógyalla 

– egészségügyi nővér – SMER-SD, KDH

Folytatás az 1. oldalról
1. A kerékpárosok több esetben is elsőbb-

séget fognak élvezni.
Legfontosabb változás,

hogy a jobbra letérő gép-
kocsinak elsőbbséget kell
adnia a mellette, egyene-
sen haladó kerékpáros-
nak. A törvényalkotó ab-
ból a logikusnak látszó

elvből indul ki, hogy mindig az adja meg az el-
sőbbséget, aki keresztezi a másik jármű útvona-
lát. Persze, ebből adódhatnak kellemetlen hely-
zetek is, ezért több odafigyelésre lesz szükség a
gépkocsivezetők részéről.   

2. Alkoholos befolyásoltság és egyéb tudat-
módosító szerek megállapítása esetén, a füg-
gőséget is vizsgálni fogják.

Ittasság, tudatmódosító
szerek használata, vagy
az orvosi vizsgálat eluta-
sítása komoly következ-
ményekkel járhat. Ezek-
ben az esetekben a veze-
tésre való egészségügyi

alkalmasságot és függőséget fogják vizsgálni, az
esetleges függőséget az orvos köteles lesz jelen-
teni a rendőrségnek. Ebben az esetben a rendőr-
ség bevonhatja a gépkocsivezető jogosítványát,
mégpedig egészen a függőség megszűnéséig.
Amennyiben nem állapítanak meg függőséget,
úgy a gépkocsivezető köteles lesz alávetnie ma-
gát pszichológiai vizsgálatnak, természetesen,
saját költségére. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy
jogosítványát a rendőrség bevonja. 

3. Börtönbüntetés és „életfogytiglani” jogo-
sítvány bevonás.

Sokkal rosszabbul jár
az a gépkocsivezető, aki
ittas állapotára való tekin-
tettel, alkalmatlan részt
venni a közlekedésben,
ami ebben az esetben az
1 százalékos alkoholszint

meghaladását jelenti. Vigyázat! Ez azokra a gép-
kocsivezetőkre is vonatkozik, akik elutasítják az al-
koholszonda megfújását, még akkor is, ha esetleg
az alkoholszint nem érné el az említett szintet. Eb-

ben az esetben egytől tíz évig terjedő jogosít-
vány-bevonást lehet kiszabni. Ha ugyanazon vét-
ségért a bíróság másodszor is elmarasztaló íté-
letet hoz, minimálisan öt évig nem ülhetünk volán
mögé, harmadik esetben azonban már a bíró-
ságnak sincs mérlegelési lehetősége, életünk vé-
géig be kell tiltania a gépkocsivezetést. Ugyanez
érvényes akkor is, ha a gépkocsivezető halálos
balesetet okoz, még ha figyelmetlenségből is.
Függetlenül attól, volt-e alkoholos befolyásoltság,
vagy sem.  

4. Vigyázzunk a gyalogos-átkelőnél. 
Két fontos dologra szeret-

nénk felhívni a figyelmet.
Egyik a gyalogos-átkelőn
való megállás, másik az az
előtti, vagy éppen azon való
előzés kérdése. Gyalogos-

átkelőn csak kivételes esetben szabad megállni,
például kereszteződés előtt, de azt is csak abban
az esetben, ha a kereszteződés közelebbről nem
látható be. Másik fontos változás, hogy gyalogos-
átkelőn, illetve annak közvetlen közelében tilos
az előzés. 

5. A biztonságos távolságtartás autópályá-
kon és gyorsforgalmi utakon. 

Eddig azt tartottuk bizton-
ságos távolságnak két gép-
kocsi között, amikor bizton-
ságosan meg tudtunk állni a
követett gépkocsi mögött, an-
nak váratlan fékezése után.
Tekintettel az autópályákon

és gyorsforgalmi utakon történt közlekedési bal-
esetek statisztikáira, a biztonságos távolság be-
tartását pontosabban meg kellett határozni.  Sze-
mélygépkocsik között ez két másodperc, teher-
autók és autóbuszok esetében három másodperc
haladási idő. 

6. Bővült a súlyos szabálysértések listája.
Minden egyes súlyos szabálysértésért a rend-

őrség akár két évre is bevonhatja a gépkocsive-
zető jogosítványát. Az eddigi „súlyos szabálysér-
tések” listája tovább bővült, különös tekintettel a
gyalogosok és kerékpárosok védelmére, de több
autóiskolákat is érintő kérdésre, vagy éppen a
megkülönböztető jelzések jogtalan használatára
egyaránt. 

7. Alacsonyabb bírságok gyorshajtásért. 
A mai állás szerint, a megengedett sebesség

bármilyen áthágásáért 650 €-ig terjedő bírságot le-
het kiszabni a helyszínen. A közlekedés-rendé-
szeten 150 és 800 € között mozoghat a bírság ma-
gassága azzal, hogy akár három évre is betilthat-
ják a gépkocsivezetést. Az új törvényi szabályozás
némileg enyhít ezeken a bírságokon. A megenge-
dett sebesség kevesebb, mint 20 km/ó-val való
áthágása lakott területen, vagy 30 km/ó-val azon
kívül, alacsonyabb bírság kiszabását vonja majd
maga után. A szabálysértés ugyan továbbra is a
súlyos kategóriába fog tartozni, de a bírság lénye-
gesen csökken. A helyszíni bírság nem fogja meg-
haladni a 150 €-t, a közlekedés-rendészeten a 300
€-t, de a tiltás sem haladhatja meg a két évet. 

8. Közeleg a tél, készüljünk fel a gépkocsik
hótól való megtisztítására.

Az új törvényi szabályozás
kötelezővé teszi a gépkocsik
hótól és jégtől való megtisztí-
tását útnak indulás előtt. Ez
vonatkozik úgy személy, mint
tehergépkocsikra egyaránt.
Szinte már minden gépkocsi-

vezető találkozott olyan esettel, amikor az előtte
haladó kamion tetejéről hó, vagy jégtömeg zu-
hant jobb esetben az útra, rosszabb esetben a
mögötte haladó személygépkocsira. 

Ezek tehát a legfontosabb tudnivalók, de vannak
olyanok is, amelyekkel ugyan nem minden nap
szembesülünk, viszont néha-néha olyan helyzetbe
kerülhetünk, amikor jól jön a helyzetmegoldó infor-
máció. Ilyen például, hogy mitévők legyünk, ha kül-
földön való huzamosabb tartózkodásunk alatt el-
veszítjük, vagy éppen ellopják jogosítványunkat.
Ilyen esetben már a külképviseleten is lehet kérni
az új jogosítvány kiadását. A törvény egyértelműen
azt is kimondja, hogy minden közlekedési baleset
részleteit a rendőrség közölni fogja az egészség-
ügyi biztosítókkal, ami a spekulánsok életét hivatott
megnehezíteni. Javasoljuk kedves olvasóinknak,
hogy még a törvény hatályba lépése előtt tanul-
mányozzák át a változásokat, ezzel nagyon sok
bosszúságot és pénzt takaríthatnak meg. A törvény
nem ismerése ugyanis nem enyhítő körülmény. 

Böröczky József 
Forrás: sme.sk     

Válaszra válasz
Tisztelt Polgármester Úr,
Ön a Delta október 14-én megjelent szá-

mában az Erzsébet-szigettel kapcsolatos írá-
somra válaszolva újfent bizonyította, képte-
len átlépni saját árnyékát. Egyrészt elfelejti,
hogy a városért (annak részeiért is) a min-
denkori városvezetés a felelős. Ha Ön három
éven keresztül fikarcnyit sem tett, a városve-
zetés semmit nem kezdeményezett az Er-
zsébet-sziget jövőképének alakulásáért, akkor
nincs erkölcsi joga az előző városvezetésre és
másokra mutogatni. Az egyetlen megneve-
zett eredmény, a haladási sebességet a szi-
geten 40-re korlátozó tábla sem igaz, mert
nincs ilyen. 

Az önkormányzat képviselőjeként a szige-
ten élőket képviselve vagyok folyamatos szó-
szólója az Erzsébet-sziget problémakörének.
Az írásomat is egy közügy felvállalása szülte.
Erre Ön, érvek és tények helyett, arroganciá-
val, személyeskedéssel és valótlan állítások-
kal teli választ adott. A város feje valótlant ál-
lít, jól tudja, hogy én nem vásároltam fel tel-
keket és kvázi panziót sem építettem. Mégis
érv helyett a mellébeszélést érvényesíti. Ez a
stílus jelenlegi városvezetésünk részéről -
nem újdonság. Már néhányszor megtapasz-
taltuk a sémát: eredmény hiányában, tettek

helyett támadásba lendülni, másokra muto-
gatni, a valós problémákról elterelni a figyel-
met. Polgármester úr, ez a módszer, az ilyen
stílus nem szolgálja a város közösségét -
zsákutcát jelent.

Szinte komikusnak tűnik, ahogy el akar vi-
tatni tőlem olyan elsőséget, amelyért sohasem
pályáztam. Az Erzsébet-sziget ügyét azért ve-
tettem fel, mert a szigetért velem együtt, leg-
alább 80 itt lakó írt alá petíciót. Az pedig egye-
nesen szánalmas, hogy a város polgármes-
tere érthetetlenségének ad hangot a műjég-
pálya befedésére irányuló beruházási javas-
latomról. Azzal érvelve, hogy ő „legalább
három éve foglalkozik a műjégpálya befedé-
sével, amire hamarosan egy megvalósítható-
sági tanulmány is elkészül”. Íme, végre egy
eredmény! Eredmény? Érdekes, hogy a ta-
nulmány, amint polgármester úr állítja, „leg-
alább három éves” vajúdásáról mit sem sejt a
képviselő-testület. Pedig a tanulmány meg-
szülésénél hivatásbeli tapasztalataimmal is
szívesen segédkeznék. Bár, szinte borítékolni
tudom: a megvalósíthatósági tanulmány ered-
ménye az lesz: nem valósítható meg. Ered-
mények kellenének, tisztességes, emberköz-
pontú városfejlesztési politikát várunk! – ked-
ves Polgármester Úr. Sebő Zsolt,

önkormányzati képviselő

Folytatás az 1. oldalról
Mint ismeretes, elsősorban az

uszoda tetőszerkezete tette élet-
veszélyessé annak működését, de
sok egyéb műszaki és higiéniai hi-
ányosság is felkeltette az illetékes
intézmények figyelmét. Ezeket fi-
gyelembe véve, a fedett uszodát
üzemeltető cég megbízott igazga-
tója nem adta áldását az őszi meg-
nyitáshoz. 

Múlt csütörtökön a helyszínen
jártunk, és megdöbbenve láttuk az
eltávolított tetőszerkezet egyes ré-
szeit, amelyek tulajdonképpen
több éven át tartották a mintegy
60 tonnányi súlyt. Még belegon-
dolni is félelmetes, mi lett volna,
ha…

Megoldható a felújítás 50 ezer €-
ból? – kérdeztük a helyszínen tar-

tózkodó Nagy Tamástól, a Co-
morra Servis megbízott igazgató-
jától. „Maga az új tetőszerkezet
költsége el fogja érni a 40 ezer €-
t, a maradék 10 ezer € viszont
messze nem fogja fedezni a belső
térben elvégzendő munkálatok
költségeit” – mondta el az igaz-
gató. Arra a kérdésünkre, a polgá-
rok és sportklubok mikor vehetik
igénybe a fedett uszodát, a követ-
kező választ kaptuk: „A tetőszer-
kezetet felújítását november 1-ig
mindenképpen elvégezzük, hogy
a többi munkával mikor érkezünk,
azt most megmondani nem tudom.
Amint valamit megbontunk, újabb
és újabb problémákkal találjuk ma-
gunkat szembe” – volt a válasz. 

-böröczky- 
A szerző felvétele

Mikor lehet itt úszni?

Agútai Duna utcában napok óta
róka tanyázik. Éjszaka éjfél táj-

ban jön elő, élelem után kutatva kö-
rülnéz az utcában, amivel megőrjíti a
szabadulni nem tudó kutyákat. A Vág
töltésénél elhelyezkedő utca tökéle-
tes búvóhely róka koma számára,
ugyanis többszöri keresés után sem került elő. Az utca lakói jelezték az új
jövevény felbukkanását a vadászoknak, majd a Városi Rendőrségnek is. A
vadászok biztosították a lakókat, hogy a róka biztosan nem veszett, mert ak-
kor nem félne sem a kutyáktól, sem az emberektől, sőt akkor nappal is elő-
bukkanna. Mivel azonban a város területén lövöldözni tilos, ezért szó sem
lehetett a róka kilövéséről. Azt a tanácsot kapták, hogy egy időre zárjanak
el a lakók minden lehetséges élelmet, hogy a róka ne lakmározhasson a te-
rületen, és akkor továbbáll. A kutyák eddig távol tartották a rókát a családi
házaktól, de az utca lakói mégis féltik a kisállataikat. csr

Gúta

Rettegésben nem, de
ébren tart

ANépi Platform sajtótájékoztatót tartott
a parlamentben, a téma az egészség-

ügyi minisztérium 2014-re tervezett költ-
ségvetése volt.

A Szlovák Köztársaság parlamenti képvise-
lői és a Népi Platform tagjai: Bastrnák Tibor a
Híd képviseletében, Ivan Uhliarik a KDH kép-
viseletében és Viliam Novotný az SDKÚ-DS
képviseletében nyilatkoztak a Szlovák Köztár-
saság Egészségügyi Minisztériuma 2014-re
tervezett költségvetéséről, melynek javaslatát
Zuzana Zvolenská abszolút kudarcának tartják.

A Híd parlamenti képviselője, Bastrnák Ti-
bor szerint a költségvetés javaslata katasztro-
fális. „Iveta Radičová kormánya alatt az állam
több mint 4,7 százalékot fizetett biztosítottjai-

ért, amit a Smer nagy kritikával fogadott és azt
ígérte kampányában, ha ők jutnak a hatalom-
hoz ez legalább 5 százalék lesz. Amint látjuk,
ez nem így történt" - nyilatkozta Bastrnák Ti-
bor. Robert Fico kormánya 3,82 százalékot
javasol, ami egyértelműen veszélyezteti az
egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét.

A jelenlegi kormány biztonságot ígért polgá-
rainak, amit azonban nem képes teljesíteni.
Bastrnák Tibor szerint így lehetetlen lesz az
egészségügyi nővérek fizetésemelése, lehe-
tetlen lesz a minőségi egészségügyi ellátás
biztosítása és a kórházak adósságának ügye is
megoldhatatlan marad. „Felkérjük Zvolenská
egészségügyi minisztert és a szlovák kormányt,
hogy cselekedjenek a polgárok érdekében",
hangzott el a sajtótájékoztatón. d

A költségvetés katasztrofális

Lezárta, vagyis levette napirendjéről az
Európai Parlament (EP) petíciós bizott-

sága csütörtökön azt a beadványt, amelyet
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Taná-
csának elnöke és Gubík László nyújtott be
az EP-nek, mert diszkriminatívnak ítélték a
szlovák állampolgársági törvény módosítá-
sát.

A szlovák állampolgársági törvény szerint el-
veszíti szlovák állampolgárságát az, aki önként
felveszi egy másik állam állampolgárságát. A
petíciós bizottság májusban tárgyalta először a
petíciót, és akkor még úgy döntött: mindaddig
nem határoz a beadványról, amíg a szlovák al-
kotmánybíróság nem foglal állást az ügyben.
Ennek ellenére a bizottság napirendjéről hatá-
rozó, a döntéseket előkészítő koordinátorok úgy
döntöttek, hogy lezárják az ügyet.

Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő a bizott-
ság ülésen szóvá tette, hogy korábban más
döntés született. Szerinte a koordinátorok eljá-
rási hibát vétettek, amikor a bizottság korábbi
döntését „megerőszakolván“ az ügy lezárásáról

döntöttek, holott néppárti és szociáldemokrata
képviselők is jelezték, ellenzik a petíció levéte-
lét a napirendről.

„Nem hiszem, hogy az eljárási szabályzat le-
hetővé teszi, hogy a koordinátorok felülírhassák
a képviselők, a bizottság döntését“ - fogalmazott
Bagó, aki hozzátette, hogy szerinte lejáratja a bi-
zottság tekintélyét, ha a kisebbség a többségi
akaratot felülírja. 

„Szégyenletesnek és gyalázatosnak tartom
ezt a sumákolást" - közölte a fideszes politikus,
aki azt is kijelentette, hogy emiatt az eljárás mi-
att Martin Schulzhoz, az EP elnökéhez és a
parlament főtitkárságához fog fordulni.

Erminia Mazzoni, a petíciós bizottság elnöke,
aki szintén az Európai Néppárt képviselője, is-
mertette a frakciókat képviselő koordinátorok
döntését, miszerint a napirenden tartást a nép-
párti koordinátor támogatta, az Egyesült Euró-
pai Baloldal képviselője tartózkodott, a többiek
pedig a lezárás mellett foglaltak állást, így meg-
volt a többség a koordinátori döntéshez, mi-
szerint leveszik a petíciót a napirendről. 

b

Lezárta az EP a kettős állampolgársági beadványt
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0907 33 00 10
TAXI NYERJEN 50 €-t





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

NYÍLT NAPOK
A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2013.

november 19-20-án (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az alapiskolák 9.
osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A másfél órás prog-
ram első részében bemutatják a végzős diákoknak, szüleiknek és a pe-
dagógusoknak intézményük múltját és jelenét, tájékoztatják őket a gim-
náziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kívüli te-
vékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi továbbta-
nulás lehetőségeiről. A második részben a diákok óralátogatásokon vesz-
nek részt, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ
kaphatnak konkrét kérdéseikre. 

A nyílt napokra szeretettel várjuk az alapiskolák pedagógusait, a szülő-
ket és a tanulókat.

Kulturális forgatag Gútán
Immáron nyolcadik alkalommal szervezett Gútai Napokat a város.

„Rendkívüli szervező munka előzi meg évente ezt a kulturális-mű-
vészeti-irodalmi rendezvényt” – mondta Majer János, a Városi Mű-
velődési Központ igazgatója, hiszen nemcsak egyedül munkálkodnak
az összehangolásban, hanem több más intézménnyel, szervezettel,
bizottsággal együtt. 

A Gútai Színházi és Kulturális Napok október 7-én kezdődött és no-
vember 10-ig tart.  A színházi előadások, zenés fellépések, művészeti ki-
állítások mellett megjelentek a palettán az ismeretterjesztő, tudományos
vagy irodalmi előadások, a Magyar Polgári Esték keretében, amit a VMK
rotundájában szerveznek. Idén előadást tart Bayer Zsolt újságíró, film-
rendező, Grandpierre Attila csillagász, író, zenész, Görög Ibolya proto-
kollszakértő.

Zenés előadást tart a Kis-Duna Menti Rockszín-
ház, a budapesti Pódium Színház és az
Alma Art polgári társulás. Színházi elő-
adás lesz a nagymegyeri Poloska
Színház jóvoltából, a komáromi
Jókai Színház, a budapesti Ger-
gely Színház és a beszterce-
bányai Bez Opony színház jó-
voltából. Lehetőség nyílik
színházlátogatásra is Nyit-
rára, ahol egy komédiát te-
kinthet meg a nagyérdemű,
de lesz Gútán író-olvasó ta-
lálkozó is Keresztényi Tímeá-
val, festménykiállítás és fotó-
kiállítás. A rendezvények
egész novemberbe nyúlnak és
a kulturális skála elég tág ahhoz,
hogy ki-ki kedvére válogathasson.

csr

TAT Kamocsán

Két hét szünet után negyed-
szer mutatkoztak be a TAT

hetedik sorozatának szereplői.
Most Kamocsa adott otthont a
versenyzőknek, hisz a falut két
tehetséges fiatal is képviselte. 

Hornyák Erika, a 7. sorozat
konferansziéja köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Lukács Va-
léria, Kamocsa polgármesternője
nyitotta meg a TAT újabb forduló-
ját. Elsőként a hazai színeikben
versenyző Szapu Klára lépett
színpadra. Ebben a sorozatban a
„Szerelem” témát kellett boncol-
gatniuk. Az ekecsi Nagy Viktória
bájos, megfontolt „szövegelése”
sokaknak tetszett. A keszegfal-
vai Őszi Fanny a szerelem témát
humoros megjegyzésekkel fű-
szerezte. A bősi Mészáros Ádám
értelmes gondolatokkal egészí-
tette ki az eddig elhangzottakat. 

Az énekesek is jól teljesítettek.
A hazai színek képviselője, Pi-
roska Dániel ismét gitárjátékával
szórakoztatta a nagyérdeműt. A
Keszegfalva színeiben versenyző
Sárközy Krisztína érzéki dala
után megmutatta  másik oldalát
is. Az Ifjúságfalvát képviselő
Skopp Ildikónál érezhető volt, mi-
lyen hangterjedelemmel bír. A
bősi Fodor Dóra fülbemászó da-
lai, melyek a szerelemről szóltak,
mindenki szívét felmelegítették.
Az ekecsi Kéri Denisza pedig a
tőle megszokott huncutsággal
prezentálta a választott dalt. 

Az előadások hallatán nyugod-
tan állíthatjuk, nagyon sok tehet-
ség él ezen a környéken, akik-
nek csak lehetőséget kell adni a
szereplésre. Ott, ahol felkarolják
a fiatalokat, segítséget nyújtanak
kezdő lépéseikhez, előbb-utóbb
megtérül a befektetett energia. A
következő állomás november 3-
án Bős lesz.

-pint-
Fotó: coolclubcc

A kamocsai forduló 
hazai versenyzői

Szapu Klára - bemondó
Klári 15 éves. Szabadidejében szeret

rajzolni, filmet nézni, zenét hallgatni, ver-
seket írni. Elsős kora óta szaval, ered-
ményes helyezéseket ér el, éppen ezért
a középiskolában is szeretné folytatni
ezt a tevékenységet. Szeptembertől a
gútai magániskolába jár, grafikával sze-
retne mélyrehatóbban foglalkozni. A
színpadi szereplés közel áll hozzá, ezért
is határozta el, hogy részt vesz a TAT
idei sorozatában.

Piroska Dániel – énekes
19 éves, most végzett a gútai magán-

iskolában, mint autószerelő. Szabadi-
dejében zenél és énekel. Szereti a blu-
est és a rockot.  Ezenkívül hobbija a
szakmája, vagyis az autók és a kamio-
nok. A TAT idei sorozatába felkérésre
jelentkezett, elvállalta, mivel szeret éne-
kelni.  Ebben kihívást, bizalmat is érzett,
hogy képviselje Kamocsát.

AComorra (komáromi városi kamaraze-
nekar) polgári társulás, a Komáromi

Művelődési Központtal és a Művészeti
Alapiskolával karöltve 2013. október 26-
án rendezi meg a Komáromi Zenekar – a
komáromi zenészek újabb koncertjét.

A hangverseny műsorát most is csakúgy,
mint az augusztusi állótapssal jutalmazott kon-
certjét, a zenekar művészeti vezetője s egy-
ben az est karmestere, Medveczky Szabolcs
állította össze. A soron következő hangverse-
nyen a magyar klasszikus zene legnevesebb
képviselőinek - Erkel Ferenc, Bartók Béla, Ko-
dály Zoltán, Kadosa Pál – legnépszerűbb mű-
vei hangzanak el. A Komáromi Zenekar több-
ségben komáromi zenepedagógusok - a már
évek óta közösen muzsikáló, az egyesített

dél-komáromi Brigetio és az észak-komáromi
Comorra vonós kamarazenekarok tagjaiból,
valamint a hozzájuk társuló, baráti fúvós szek-
cióból verbuválódik. A zenekar állandó kon-
certmestere Medveczky-Horváth Györgyi. 

A hangversenyen felcsendülő művek a ma-
gyar szórakoztató szimfonikus zene remekei.
Az élő zene semmi mással nem pótolható –
vallják a szervezők s csakúgy a zenészek is,
hangversenyükre szeretettel várják mindazo-
kat, akik az efféle nemesebb szórakozásra,
zenére is igényt tartanak.

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kor-
mánya Kisebbségi Kormánybiztos Hivatala és
Komárom város anyagi támogatásával valósul
meg. A hangversenyre a Tiszti pavilon patinás
koncerttermében  kerül sor 19 órai kezdettel.
A belépés díjtalan. Stirber Lajos

Folytatás az 1. oldalról
Hajdanában itt tartották a

roráté misét is böjt idején,
azonban mivel nagyon ned-
vesek voltak már a falak, fül-
ledt és dohos a levegő, ez
ellehetetlenítette bármilyen
liturgia megtartását.

Mivel ez a kápolna Gúta
egyik jelentős építménye,
fontos szakrális helyszíne,
ezért a Via Nova ICS úgy
gondolta, hogy fontos lenne
megőrizni a jövő nemzedék
számára. Ezt megvalósí-
tandó fogtak hozzá a mun-
kálatokhoz a helloGúta pol-
gári társulás, a Gutte Kft., a
Gúta Service és a város köz-
reműködésével. A belső re-
noválás után következett a
külső felújítás, ami nem ke-
vés pénzt emésztett fel. Min-
den lehetőséget megpróbált
és kihasznált, mint például
pályázati lehetőségeket.

Samu István elkészített egy
projektet, melyet el is küldött
az Egyházügyi és civil kap-
csolatokért felelős miniszté-
riumba Magyarországra a
helyi plébániahivatal jóváha-
gyásával, ahol sikerült is 600
ezer forintra szert tenni, ké-
sőbb pedig ez alapján a
Bethlen Gábor Alapítványnál
is nyertek 100 000 forintot a
felújító munkálatokra. A ká-
polna falaiba speciális anya-
got fecskendeztek, ami víz-
taszító jelleggel bír, ezt kí-
vánja szolgálni a kápolnát
körülvevő kavicságy is. Ez-
után sor kerül az építmény
szerkezetének megerősíté-
sére.

A téglajegyek árusítása
nem mostanában indult el,
már korábban is az érdeklő-
dők rendelkezésére bocsá-
tották, ezzel is támogatva a
kápolna felújítását. A korábbi
téglajegy-akcióból közel 600
euró gyűlt össze. Az újabb
téglajegy-akcióból befolyt
pénzösszegből festettüveg-
ablakokat szeretnének kihe-
lyezni, melynek kivitelezésé-
ben nagy részt vállalnának
a gútai Magyar Tannyelvű
Magán Szaközépiskola ipar-
művészeti szakának növen-
dékei és oktatói.

A felújított kápolnát a mun-
kálatok után természetesen
újraszentelik, új szentképek-
kel látják el és újra rendelte-
tésének megfelelően szol-
gálhatja a híveket. Addig is
zajlik a téglajegyek árusí-
tása. csr

Téglajegyek a Szent Rozália
kápolna felújításáértAPons Danubii EGTC az eredményei

alapján az egyik legsikeresebb határ
menti önkormányzati összefogás. Az el-
nyert projektek száma, a megvalósult be-
fektetések és egyéb tevékenységek iga-
zolják a befektetett munkát. A Pons Danu-
bii több nyertes projektje fut:

Kerékpárút fejlesztés - Komárom-Ko-
márno-Kolárovo kerékpárút - HUSK

1101/2.3.1/0239
Már lezajlott a közbeszerzés a Komárom-

Gúta kerékpárút építése kapcsán, jövő őszre el
kell készülnie a 17 kilométeres útszakasznak a
Vág partján. A fejlesztés összege 2,47 millió
euró, amiből 95 százalék (2,34 millió euró)
külső forrás.

PD TV - Információval a határon át a
Pons Danubii határtérségben -

HUSK/1001/2.5.2/0019
9 önkormányzat összefogásával valósult

meg egy webtelevízió, amely Komáromban 4,
Érsekújvárban 1 és Szőgyénben 3 munkale-
hetőséget biztosított 22 hónapon át. Több mint
5000 percnyi műsor készült két nyelven. A PD
TV oldalának látogatottsága júniusban meg-
haladta a 85 ezret, napi átlagos 2800 látoga-
tóval. A legnézettebb videót közel ötezren lát-
ták. A fejlesztés összege 271 ezer euró, ami-
ből 95 százalék (257 ezer euró) külső forrás.

Workmarket - Munkaerő-piacok határon
átnyúló együttműködése -

HUSK/1101/1.6.2/0050
Egy átfogó program a munkahelyteremtés

segítésére, amelybe a Selye János Egyetem is
bekapcsolódott. A projekt keretén belül sor ke-
rül átképzésekre, piackutatásra és egyéb köz-

vetítő munkára. A fejlesztés összege 201 ezer
euró, amiből 95 százalék (191 ezer euró) külső
forrás.

Europe for Citizens
Egy külön projekt, ami kapcsán jelentős ösz-

szegekhez jutottak a komáromi és gútai ren-
dezvények. Hozzájárult a Komáromi Napok
koncertjeinek finanszírozásához, a Csárda tú-
rához, egy kajaktúrához és más gútai rendez-
vényekhez. Összességében 25 ezer euró ér-
kezett a két városba.

Segíteni a turizmust
A Pons Danubii kiemelt célja, hogy támo-

gassa a turizmus fellendítését a régióban, amit
kiadványokkal segít. Így született meg a régió
kerékpáros térképe, Komárom QR térképe, to-
vábbá egy kiadvány a helyi borászatokról.
Mindegyik kiadvány 3 nyelven – magyar, szlo-
vák és angol – összesen 45 ezer példányban
készült.

Komárom QR város
A PD TV által készített videókat és más in-

formációkat felhasználva készült el Komárom
QR térképe. Ezzel Komáromban egy teljesen
újszerű projekt valósult meg, amire egyelőre
csak nyugat-európai városokban van példa.
Okostelefonokon keresztül ismerhetik meg Ko-
máromot a turisták. A projekt részeként a kö-
zeljövőben a kódok az egyes épületekre is fel-
kerülnek. 

A komáromi régió a Pons Danubii összefo-
gás egyik nyertese, a regionális összefogás je-
lentős támogatásokat tudott mozgósítani. A
szervezet a jövőben újabb pályázatokat céloz
meg, elsősorban a lakossági igényeknek meg-
felelően. Bara Zoltán, 

a Pons Danubii ügyvezető igazgatója

Eurómilliókat hozott a Pons Danubii a régióba

A komáromi zenészek újabb hangversenye
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Csallóközaranyos

Idén már 9. alkalommal rendezték
meg Csallóközaranyoson a Kóczán

Mór Napokat. Az egyhetes program-
sorozat méltó megünneplése az 1912-
ben a stockholmi olimpián bronzér-
met nyert gerelyhajítónak.

Az ünnepi hét indítója, mint mindig a
hétfői papírgyűjtés volt. A hét második
napján a különböző vetélkedők mozgat-
ták meg a gyerekek agytekervényeit. A
rendezvénysorozat egyik érdekességé-
nek bizonyult a Kóczán Mór Napok pla-
kátjainak a megtervezése. A legjobb al-
kotások közül a IX. A és B osztály holt-
versenyben végzett az első helyen. Az

alsó tagozatosok eközben töklámpákat
faragtak. Szerdán elérkezett a kenők
napja. Ebben a megmérettetésben kivé-
tel nélkül minden osztály mesterkedett.
Az elkészült műveket egy előre megha-
tározott zsűri bírálta el. Csütörtökön dél-
előtt szakmai napot tartottak az óvodá-
ban, majd délután színházi előadás vette
kezdetét, ahol fellépett a Kuttyomfitty Tár-
sulat „Az eltáncolt cipellők” műsorával.
Péntek délelőtt a helyi sportcsarnokban
az ünnepélyes megnyitón Várady Kor-
nélia, a helyi iskola igazgatónője üdvö-
zölte az atlétikai nap részvevőit. Többek
között a győrszentiváni és az ácsi iskolák
tanulóit, akik Magyarországról jöttek, a
komáromi Eötvös utcai, a dunamocsi, a
lakszakállasi, a csilizradványi és a helyi
iskola versenyzőit. Az atlétikai versenyek
egy része a sportcsarnokban, a másik
fele pedig a csarnok előtti füves területen
zajlott. Bent ügyességi játékok, míg kint
gerelyhajítás, súlylökés és gránátdobás
volt porondon. 

A nap végén a helyi temetőben a kop-
jafánál koszorúztak, majd az ünnepi gá-
lára került sor, mivel az iskola idén ün-
nepelte fennállásának 50. évfordulóját.
Ennek kapcsán egy emlékkönyvet is ki-
adtak, ez a Bethlen Gábor Alap által va-
lósulhatott meg.

Kép és szöveg: -pint-

Az idei évben hatodik alkalommal rendezték meg a megyei
paralimpiát Nagyszombatban, ahol az ekecsi Egyesített Is-

kola is képviseltette magát. A megmérettetésre Magyarország-
ról és Csehországból is érkeztek résztvevők.

Kóczán Mór Napok

Mi vagyunk a bajnokok

Ütős csapatunk három futballmérkőzést játszott le és a rangadót
veretlenül zárta. Óriási örömünkre nemcsak az aranyserleget hoztuk
el, hanem a gólkirályi címet is megszerezhettük. Sikerünk nem a sze-
rencsén múlott, hanem hosszas felkészülés eredménye, melyet
nagyban köszönhetünk Molnár Csilla pedagógusnak, edzőnknek. 

Reméljük, hogy erőnk és energiánk a jövőben sem fogy el és to-
vább gyarapíthatjuk sikereink és kupáink számát. A győztes csapat
tagjai: Barna Ákos, Dani József, Horváth Pál, Király Roman (a gólki-
rály), Koller Roland, Lakatos Gyula, Lakatos Zoltán és Oršuliak Ma-
rek. -ks-

Október 10-én a Prestige étteremben tartotta 5

éves ügyféltalálkozó rendezvényét a Paragraf Köny-

velőiroda. A rendezvényen Dr. Molnár Attila, Dél-

Komárom  polgármestere köszöntötte a céget és a

jelenlévő 80 szlovákiai és magyarországi üzletem-

bert. A polgármester röviden értékelte a két város

gazdasági helyzetét és a települések kisvállalkozók-

nak kínált támogatási programjait. 

Dr. Molnár Attila szerint szüksége van a térség-

nek a dinamikusan fejlődő kis- és középvállalkozá-

sokra, mint a Paragraf s.r.o.

A későbbiekben Szalay László, a cég egyik ügyve-

zetője mutatta be a könyvelőiroda 5 éves sikertör-

ténetét és jelenlegi gazdasági szerepüket: a Parag-

raf s.r.o.  5 éve a nulláról indulva mára a város egyik

meghatározó piacvezető könyvelőirodájává vált. 14

fős szakmai csapatukkal, egy londoni központú

nemzetközi tanácsadó szervezet szlovákiai képvi-

selőjeként 130 ügyfél igényeit szolgálják ki magas

színvonalon. 

Partnereik között megtalálható az egészen kis

vállalkozótól, a dániai tulajdonú pozsonyi nagyválla-

laton át, a nyitrai autópálya hídépítést végző magyar

konzorcium is. 

Egyedülálló, hogy a Paragraf s.r.o.-nál egy he-

lyen értenek a magyarországi és szlovákiai adózás-

hoz, könyveléshez, cégalapításhoz.  

A cég a jövőben is a határ menti ugródeszka sze-

repét kívánja betölteni, ha egy szlovák vállalat sze-

retne Magyarországon üzletbe fogni vagy fordítva,

egy magyar Szlovákiában.  

Cégünk, a Paragraf Adótanácsadó és Könyvelő-

iroda 5 év alatt csodálatos fejlődést és sikereket ért

el. Mindez nyilván egy hosszú és fáradságos munka

eredménye, ugyanakkor rendkívül szerencsések va-

gyunk, hogy a 21. századi gazdasági válság leginten-

zívebb időszaka alatt ilyen eredményeket tudunk

felmutatni - nyilatkozta Balaskó Diana, a cég másik

ügyvezetője.

5 év sikeres vállalkozása után mind szellemileg,

mind anyagilag elérkezettnek láttuk az időt, hogy

mindezért kifejezzük hálánkat és köszönetünket.

Ezért 2013 tavaszán a Paragraf Adótanácsadó és

Könyvelőiroda a Provitex Onkológiai és Immunoló-

giai Kutató Vállalattal karöltve olyan kezdeményezé-

sek és rendezvények támogatására kötelezte el

magát, melyek a rákos beteg gyerekek gyógyulásá-

nak színvonalát és eredményességét mozdítják elő.

Első charitatív programunk megrendezésére 2013.

november 16-án kerül sor a „Segítő Kezek Jótékony-

sági Bál” keretein belül, melyet a Real-K Autószalon-

ban rendezünk meg a Kantha Dóra alapítvány javára.

Ehhez a programhoz várjuk azoknak a  magán-

személyeknek és vállalkozóknak támogatását, akik

éreznek magukban kellő affinitást és elszántságot,

hogy egy olyan kolosszális rendezvény és élmény

részesei legyenek, mely nemcsak cégük nagyvona-

lúságát teszi kiemeltté, hanem emberi nagyszerűsé-

güket is megmutatja. 

Szeretettel várunk minden kedves bálozót és tá-

mogatót!
Paragraf - MGI s.r.o. vezetősége

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken:

www.paragrafslovakia.sk, 

office@paragrafslovakia.sk

5 éves születésnapját ünnepelte a Paragraf Adótanácsadó és Könyvelőiroda

Idén is neves művészek
érkeztek a szimpóziumra

Hetedik alkalommal rendeztek
nemzetközi képzőművészeti szim-

póziumot a csallóközi városban. A
szeptember 29. és október 8. között
zajló esemény helyszíne most is a
Plauter-kúria volt, ahová négy or-
szágból érkeztek művészek, többsé-
gükben festők, grafikusok, de idén
már volt köztük egy fotóművész is, a
magyarországi Móser Zoltán szemé-
lyében, aki az itt eltöltött idő alatt két
vetítéses előadást is tartott az érdek-
lődőknek, az egyiket a Szent László
legendáról, a másikat pedig a fotó-
zásról és fényképelemzésről.

A szimpózium szervezőjének, a nagy-
megyeri Pro Megere Polgári Társulás-
nak alkotótáborába még a következő mű-

vészek fogadták el a meghívást: Nemes
László, Karczagi Endre, Miklós Árpád és
Lakatos Pál Magyarországról, Veress Pi-
etrar Erzsébet és Kovács Lajos Emil Ro-
mániából, Tatjana Mijatovič Szlovéniá-
ból, valamint a hazai színeket képviselő
Dolán György, Petrla Seňor Ferenc, To-
movics Marianna, valamint Mikóczy Dé-
nes, aki egyben a Pro Megere Polgári
Társulás elnöke is. A képzőművészek a
szimpózium befejeztével egy-egy mun-
kájukat ajánlották fel a későbbiekben lét-
rehozandó nagymegyeri képgaléria ré-
szére. A nemzetközi képzőművészeti
szimpózium és a korábbi években rész-
vevő alkotók munkáiból október 8-án
Meger Art néven nyílt tárlat a városi mű-
velődési otthon emeleti kiállítótermében,
amely október 23-ig tekinthető meg.

Kovács Zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)

Ekecs
Nagymegyer

Jó gyakorlatok és modellek a
Kárpát-medencében címmel

rendezett szakmai konferenciát
Budapesten a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet, ahol két szatmári
település példáján keresztül vi-
tatták meg a fenntartható falvak
témakörét. A konferencián részt
vett Duka Gábor, a Hídverő Tár-
sulás elnöke is, aki tájékoztatta
hetilapunkat a műhelykonferen-
ciáról.

„A megjelenteket Fráter Olivér,
az NSKI elnökhelyettese köszön-
tötte. Beszédében hangsúlyozta,
hogy az Intézet elkötelezett a gya-
korlatias falu- és vidékkutatások,
illetve azok határon túli kiterjesz-
tése iránt.

A délelőtti szekció első elő-
adója, Hoffmann Imre, a Bel-
ügyminisztérium közfoglalkoztatá-
sért felelős helyettes államtitkára
kijelentette, hogy a közfoglalkoz-
tatás terén kiemelten a hátrányos
helyzetű területeken indítanak
programokat, s a rendelkezésre
álló összeg 2011 óta folyamatosan
nőtt. A fő cél az önfenntartó köz-
foglalkoztatás megteremtése,
melynek érdekében több, a helyi

sajátosságokra épülő programot is
indítottak.

Ezt követően két Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei falu, Túrist-
vándi és Rozsály községek pol-
gármesterei mutatták be a telepü-
lésük önfenntartóvá válását. Mind-
két önkormányzati vezető hangsú-
lyozta, hogy az elért eredmények
és a sikeres programok nem való-
sulhattak volna meg a lakosság
támogatása nélkül. „A helyi kö-
zösség fölismerte, hogy magukon
csak saját maguk képesek segí-
teni” – fogalmazott Lakatosné Sira
Magdolna, Túristvándi polgármes-
tere. Rozsály község már a rend-
szerváltás után az önfenntartás
útjára lépett: mindent maga termel
és maga állít elő. A nyolcszáz lel-
kes falu a Start munkaprogram
mintatelepülése lett. A rozsályi
modell már a BBC érdeklődését is
felkeltette, akik nemrég forgattak a
településen. A rozsályi minta lé-
nyege, hogy egy település az
alapvető élelmiszerigényét maga
termeli, a fűtéshez szükséges hőt
is maga állítja elő úgy, hogy köz-
ben a külvilágot kizárja és csak
helyi vállalkozókat foglalkoztat.
Mindent, ami kell, megtermelnek

Önfenntartó falu - Fenntartható vidék
Régió

maguknak. Az önkormányzati föl-
deken főleg takarmányt termesz-
tenek, kukoricát, napraforgót, za-
bot és árpát. Van még két hektár
gyümölcsös, főleg alma- és
meggyfákkal, amelyek termését a
közétkeztetésben hasznosítja. Az
önkormányzatnak van hetven da-
rab sertése, amiket a saját tulaj-
donú vágóhídon dolgoznak fel. Az
állatokat nemcsak a közétkezte-
tésben hasznosítják. A rozsályi-
aknak lehetőségük van kedvez-
ményes áron sertést vásárolni. A
kiskertekben megtermelt zöldsé-
geket az üzletek értékesítik.

Mindegyik ládán ott a termelő
neve, címe, így a vásárló tudja,
kitől veszi a káposztát, paprikát,
paradicsomot. Lehet még terme-
lői mézet kapni és hamarosan
majd lekvárt is.

A konferencia után Duka Gábor
polgármester abbéli reményét fe-
jezte ki, hogy a jó gyakorlatokat
és modelleket minél több felvidéki
településnek sikerül majd a kö-
zeljövőben elsajátítania és meg-
valósítania. Nagy szükség lenne
rá!

Miriák Ferenc
Fotó: net
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Marcelháza
Perbete

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)

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

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

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

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

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

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

Több zsák használt ruha
gyűlt össze ez alkalommal
is, amit a gútaiak a Hosszú
utcai Nefelejcs üzletben he-
lyezhettek el és tehetik ez-
után is. Érkezett ruhaszállít-
mány Aranyosról is, ezzel is
támogatva a gútai szükséget

szenvedőket. Kürti Mónika
elnök és a társulás többi
tagja is nem kevés energiát
fektetnek bele, hogy az ado-
mányokat összegyűjtsék,
raktározzák, eljuttassák a ki-
osztás helyszínére, majd át-
látható módon az érdeklő-

dők elé rakják közszemlére.
Nagy pozitívum, hogy most
használati cikkeket is hoztak
egyes adományozók. Hamar
gazdára talált a babakocsi, a
fotelek, a mikrohullámú sütő,
a vasalódeszka, a falikép és
a mosógép is.

A szervezők minden alka-
lommal kínálnak meleg teát
és zsíros kenyeret is. Az ado-
mányozó akció a Városi Hi-
vatal engedélyével jött létre.
A következő ruhaosztás no-
vemberben lesz. Csóka

Az önkormányzatok te-
rületi együttműkö-

dése és a községek baráti
kapcsolatainak kiépítése,
tovább folytatása szándé-
kával partnertelepülési
szerződés aláírására ke-
rült sor Pincehely és Per-
bete között. 

Szabó Andrea köszöntötte
a megjelent két település
polgármesterét, képviselő-
ket, valamint az oktatási in-
tézmények, egyházak kép-
viselőit. Ezt követte a part-
nertelepülési szerződés alá-
írása, amelyet Herdics Béla
Pincehely és Kósa József
Perbete polgármestere látott
el kézjegyével. 

„A települések kijelentik,
hogy az európai népek kö-
zösségében az adott lehe-
tőségek keretén belül egy-
mást kölcsönösen támogat-
ják, szorgalmazzák az ön-

kormányzatok területi
együttműködésének kibőví-
tését a kulturális élet, s a
sport, az idegenforgalom, a
művelődés, a hagyományőr-
zés, a népművészeti és a
vállalkozói tevékenységek
területén kialakuló kapcso-
latok megerősítésére törek-
szenek. Személyes találko-
zók révén megteremtik egy
maradandó barátság feltéte-
leit” – áll a szerződés szö-
vegében.

Az „Együttműködési szer-

ződés” aláírását méltatta Er-
délyi Zoltán református és a
község szülötte, Nagy
László tatabányai plébános
is, akiknek jóvoltából a köz-
ség fennállásának 700. év-
fordulója alkalmából ismét
megújult a kápolna.

A közös ünnepi ebédet
követően a küldöttség meg-
tekintette a kápolnát, az egy-
kori alapiskolában a kiállí-
tást, és részt vettek a szüreti
ünnepségen. 

Kép és szöveg: miriák

ASzlovák Köztársaság bűnmegelőzési feladatainak biz-
tosítását szabályzó vissza nem térítendő állami tá-

mogatásnak köszönhetően 5 000 eurót nyert egy sikeres
projektnek köszönhetően a kamerarendszerének kibőví-
tésére a község.

A projekt célja a bűncselekmények csökkentése, ezáltal a
polgárok és az idelátogatók biztonságérzetének megerősí-
tése. „A kibővített kamerarendszer újabb 4 db kamerát foglal
magába, amelyek a község frekventált területein helyezkednek
el. Az egyes számú forgó térfigyelő kamera felügyeli a mar-
celházi temető bejáratait, a temető bejáratait összekötő műu-
tat, a temetőkert belső területét, a halottasházat és annak kör-
nyékét. A 2-es, 3-as, 4-es rögzített térfigyelő kamera felügyeli
a kurtakeszi temetőkert bejáratait és környékét, belső területét
és a temetőkertben elhelyezett hulladék konténereket” – tájé-
koztatta hetilapunkat Varga Ervin polgármester. (miriák)

Autófestőket, autólakkozókat 
felveszünk

állandó munkaviszonyba.

Autófestőket, autólakkozókat 
felveszünk

állandó munkaviszonyba.
Jelentkezni lehet 
a 0917 833 128-as telefonszámon.

Segítségnyújtás a rászorulóknak

Partnertelepülési szerződést kötöttekÜzembe helyezték az
újabb kamerarendszert

Egy évvel ezelőtt polgári
társulás alakult Komá-

romfüssön. Farkas Károly-
nál, a társulás elnökénél ér-
deklődtünk, milyen cél ve-
zérelte őket, hogy egy ilyen
jellegű csoportosulást hoz-
zanak létre. 

„Ami motivált bennünket,
hogy létrehozzuk ezt a társu-
lást, az községünk történelmi,
kulturális, társadalmi és ter-
mészeti értékeinek a megőr-
zésére és gyarapítására irá-
nyult és irányul napjainkban
is. Elsődleges célunk, hogy
lehetőségeinkhez mérten se-
gítsük falunk fejlődését, és ak-
tívan ki is vegyük részünket
az ez irányba kifejtett tevé-
kenységből. Jó az együttmű-
ködésünk a helyi önkormány-
zattal, és igyekszünk össze-
fogni a faluban működő szer-
vezetekkel az egyes akció-
kon, mivel azt valljuk, hogy
csak a közös munka, az ösz-
szefogás az, ami eredményre

vezet. Ezt bizonyítják az
egyéves létezésünk alatt
megvalósított akciók is, me-
lyekben hol főszervezőként,
hol társszervezőként vettünk
részt együtt a nyugdíjasklub-
bal, az önkéntes tűzoltószer-
vezettel, a Csemadokkal vagy
a vadásztársasággal. Jelen-
leg a társulás 23 tagot szám-
lál. A nyolctagú vezetőséget
Kardos Valéria, Szabó Szil-
via, Sloboda Ildikó, Tábor
Csilla, Gaál Jenő, Nagy
Gusztáv, Ódor Bálint és jó-
magam alkotjuk. Tagságunk
korösszetétele szerencsére
tág határok között mozog, a
huszonévesektől a nyugdíjas
korúakig. Ez nagyon jó, mert
a fiatalos lendület mellé az
idősebbek tapasztalata és
bölcsessége nagymértékben
társul, és e dolgok ötvözeté-
ből nagyon jó megoldások és
eredmények születnek, s ezt
szeretnénk az előnyünkre for-
dítani a jövőben is. 

Az idén még két akció vár
ránk, mégpedig a Villa Fyuz
Kupa 2013 asztalitenisz baj-

nokság, valamint az 1. Már-
ton-napi Fesztivál. Amit eb-
ben az évben magunk mö-
gött tudhatunk: faültetés az
újszülötteknek, májfaállítás,
pünkösdi királyválasztás, fa-
lunap. Reményeink szerint az
elkövetkező év is legalább
olyan jól sikerül majd, mint az
első, és a további rendezvé-
nyeinkre is szeretettel várunk
mindenkit“ – mondta el la-
punknak Farkas Károly, a
Villa Fyuz  polgári társulás el-
nöke.

-pint-

Aközség önkormányzata emlékünnep-
séggel egybekötött Nehéz Ferenc

színházi estet szervezett, melynek első
részét a katolikus templomkertben tartot-
ták.

Kele Fanni és Banai Tóth Kincső Nehéz
Ferenc: A kölni dóm c. novellájából adtak elő
részletet, majd Banai Tóth Enikő köszöntötte
a megjelenteket, köztük Kocs és Süttő test-
vértelepülés küldöttségét. Ezután Banai Tóth
Pál, Dunamocs polgármestere tekintette át
és állította példaképül a falu és egész Felvi-
dék magyarsága elé Nehéz Ferenc írót. El-
mondta: újra és újra meggyőződhetünk arról,
hogy még a nem is távoli 20. századi magyar
irodalomnak is vannak fölfedezetlen alkotói,
életművei, feledésnek át nem engedhető ér-
tékei. Ilyen alkotó a felvidéki Nehéz Ferenc.
Néhány évig tanított a falu iskolájában. Köz-
ben verseket, dalokat írt az itteni emberek
életéről, színdarabokat rendezett. Az időseb-

bek még ma is szívesen emlékeznek rá.
1949-ben perbe fogták és elítélték, de meg-
szökött Ausztriába, a falubeli emberek segít-
ségével, a Hanságon keresztül. Az ötvenes
évek elején Amerikába emigrált. Los Ange-
lesben telepedett le. Vasgyári munkásként
dolgozott, de az írást folytatta. 1979 januárjá-
ban hunyt el Kaliforniában.

Ezt követte ifj. Rácz Kálmán történész visz-
szaemlékezése Nehéz Ferencről. 

Az ünnepi beszédeket követően a testvér-
települések, az önkormányzat és a társadalmi
szervezetek képviselői megkoszorúzták Ne-
héz Ferenc emlékművét. 

A megemlékezés után a program színházi
előadással folytatódott a kultúrházban. Első-
ként az ekecsi Kuttyomfitty Társulat felnőt-
teknek szóló műsorát láthatták, melyben tör-
téneteket hallhattak teremtésről, szerelemről,
udvarlásról, borról, részegségről, házasélet-
ről. Végül a dunamocsi Vadvirág hagyomány -
őrző csoport a „Kukoricafosztás” című műsort
adta elő.

Kép és szöveg: miriák

Villa Fyuz néven tevékenykednek
Komáromfüss

Nehéz Ferenc színházi est
Dunamocs

Gúta

Harmadik alkalommal rendezett ruhaosztást a rá-
szorulók részére a Mi Gútánkért polgári társu-

lás. A hétvégi akcióra a pizzéria melletti téren került
sor, amiért köszönet a tulajdonosnak és a közremű-
ködőknek, hiszen nemcsak a helyszínt biztosították,
hanem segítettek az előkészületekben is.
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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 in-
vitáljuk olvasóinkat.

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

számunkban a hetedik (utolsó) szelvényt találja meg.
2. Az utolsó szelvény felragasztása után legkésőbb ok-

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

Delta hetilapA DELTÁVAL csak nyerhet!

Játsszon 

velünk!





nyeReményeinK:

41. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
42. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
43. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
44. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
45. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
46. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
47. 1 főre szóló 1-napos belépő a Wellness Hotel Patince****-be
48. M-Club Rodeo Ranch 1-órás lovaglás
49. M-Club Rodeo Ranch 1-órás lovaglás
50. M-Club Rodeo Ranch 1-órás lovaglás

Jókaiho divadlo v Komárne
– Komáromi Jókai Színház, ad-
resa Petőfiho 1., 945 01  Ko-
márno  zverejňuje zámer pre-
najať časť  priestor v budove
divadla  s výmerou 50 m2,
vhodné na prevádzkovaniu bufetu. V prípade zá-
ujmu Vaše cenové ponuky zasielajte  na adresu:
Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Szín-
ház, Petőfiho 1., 945 01  Komárno  do  dňa 28. 10.
2013 v označenej obálke: “NÁJOM“.

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

•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

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Aidei nyár egyik legmarkánsabb ren-
dezvénye nyilvánvalóan az ekecsi-

apácaszakállasi Csallóközi Parasztolim-
pia volt. A 2011-ben indult virtusvetél-
kedő rövid idő alatt befutott a köztudatba. 

A Csallóközi Parasztolimpia avagy a ha-
gyományőrző, csapatépítő játék erős legé-
nyeket és talpraesett lányokat igénylő hu-
moros verseny, ahol főleg az erő, az ügyes-
ség és a józan „paraszti ész“ dominál. Ennek
a párbajnak abszolút győztesei lettek az apá-
caszakállasi Csepy Attila és felesége Pi-
roska. Az eddig lebonyolított három versenyt
ugyanis ők nyerték. Ez azért nem akármilyen
teljesítmény. A napokban meglátogattuk a
Csallóközi Parasztolimpia szimpatikus páro-
sát. Egy igazi sportos családról van szó, ahol
mindenki a mozgás szerelmese. 

Attila, aki egyébként civilben Medvén az
idegenrendészetnél dolgozik, nagyon sok
sportágba belekóstolt: focizik, bringázik, ho-
kizik,hogy csak néhányat említsünk. Piroska,
a feleség, aki viszont helyben az Egyesített
Iskola pedagógusa sem veti meg a sporto-
lást. Ha ideje engedi, főleg a futást részesíti
előnyben. A sport szeretete megfertőzte Ed-
vint, a fiukat is, aki a nagymegyeri diák lab-
darúgók előkészítő csoportjának az oszlopos
tagja.

„Az első versenyen nem gondoltunk arra,
hogy esetleg még meg is nyerhetjük“ –
mondta a férj. „Maximálisan odatettük ma-
gunkat, mint mindig, amikor részt veszünk
valamilyen eseményen, és azt gondoltuk,
hogy ezzel a teljesítménnyel nem fogunk
szégyent vallani. Kellemesen meglepődtünk,

amikor a mi nevünket mondták be az első
helyre. A másikra már tudatosabban készül-
tünk. Olyan igazi nagy felkészülési komoly
terveink azonban nem voltak“. „Azt tartot-
tuk“ – vette át a szót Piroska –, az első meg-
nyerése kötelez bennünket arra, hogy leg-
alább részt vegyünk a második összecsa-
páson is. Az egy másik dolog, hogy ezt ismét
sikerült  megnyernünk. No ekkor már egy ki-
csit mi is éreztük, hogy a harmadik  igazán
nagy harc lesz. Nyilvánvaló ez nem kis fe-
szültséggel járt, és úgy érezzük, ez a har-
madik párbaj volt az egyik legnehezebb.“

Jövőre ismét lesz Csallóközi Parasztolim-
pia. Talán költői a kérdés: indulnak-e ne-
gyedszer, vagy úgy gondolják, adnak lehe-
tőséget más párosoknak is, hogy ők is meg-
ízleljék a győzelem ízét? Erre közösen adták
meg a választ: „Sokan kérdezték tőlünk, mi
lesz jövőre. Indulunk, nem indulunk? Mi erre
most is azt mondjuk: természetesen, jövőre
is ott eszünk. Játékosként? Nézőként? Hagy-
juk magunkat meglepni.“

Kép és szöveg: -pint-

Amarcelházi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola előcsarnokában a hét

utolsó napján nagyon is „tökös” hangu-
lat uralkodott. Az egyre népszerűbb ren-
dezvényt harmadik alkalommal szervez-
ték meg, melyre – mint azt Duka Róbert
igazgatótól megtudtuk – még nagyobb
lelkesedéssel készültek a gyerekek és
szülők, mint egy évvel korábban.

Különböző formájú és színű dísztökök és
persze rengeteg sütőtök, gesztenye, falevél,
őszi növény lepte el a termeket. Az otthonról
hozott alkotóelemekből hosszú hajú király-
lány, narancssárga kutyus és még számta-
lan, kedves és szemet gyönyörködtető kreá-
ció született ezen a délutánon, és miután
minden munka elkészült, a művészek kör-
bejárták és megcsodálták egymás alkotá-

sait, az udvaron felállított őszi „terülj asztal”
is feltárta kincseit. 

Már hagyománnyá vált, hogy a tökfesztivá-
lon madárijesztő készítő versenyt is meghir-
detnek a szervezők. Ennek győztese Igrényi
Viktória, második Czibor Zsóka, harmadik
Naňo Nimród lett.

A tök kategóriában a legkisebb tököt Ge-
rencséri Márk, a legnagyobbat Danis Laura,
a legérdekesebbet Domonkos András, a
körte-tököt Hencz Krisztína hozta. A leg-
szebb őszi dekorációt Grossh Dóra és
Grossh Júlia, Jóba Leontína és Vivien és
Jóba Kristofer készítette. 

A legszebb tököt Naňo Nimród, Farkas
Viktória és Bélai Zoltán készítették.

A programban idén is volt kézműves fog-
lalkozás és különböző ügyességi játékokra is
sor került. A „Tök jó délután” lampionok fel-
engedésével ért véget.

Kép és szöveg: miriák

Aszüret a különböző
történelmi korokban

mindig többet jelentett
egyszerű munkánál, ün-
nepnek számított és szá-
mít ma is, hiszen egy
egész évi munka gyümöl-
csével szembesül a szőlő-
művelő. Szüreti felvonulás
és vigadalom sok telepü-
lésen ma is van.

„Lesz itt minden, ami a vi-
gassághoz kell, ha lemarad-
nak róla, egy évet várni kell.
Fiatal és öreg összegyűlik
mára, jöjjenek hát el a szü-
reti felvonulásra, s bálra” –
hirdette a Kisbíró.

A hagyományoknak meg-
felelően a szüreti vigadalom
felvonulással vette kezdetét
a községben. A vidám,
éneklő menetet a bíró és a
bíróné vezette, majd követ-
keztek az alapiskolások, a
mazsorettek, a nyugdíjas-
klub tagjai, az íjászok, a ci-
gánylányok és a betyárok,
akik a szekerek után talics-

kát tolva zárták a felvonulási
menetet. A felvonulás vég-
pontja a sportcsarnok előtti
tér volt, ahol a helyi borá-
szok jóvoltából a résztvevők
megkóstolhatták a termelők
új- és óborait. A jó hangula-
tot a táncos fiatalok, az óvo-
dások, az iskolások, a Nap-
raforgó gyermek néptánc-
csoport, valamint a Margaret

mazsorett- és táncklub tagjai
adták, a nótákat az Árva-
lányhaj népdalkör és a nyug-
díjasklub zenekara biztosí-
totta.

A gazdag és sokrétű kul-
túrműsor után a vigadalom a
kultúrház nagytermében
szüreti retro discoval ért vé-
get. 

Kép és szöveg: miriák

A rendezvény programjában elsőként
fellépett a dunamocsi Vadvirág hagyo-

mányőrző csoport, akik a „Szüret a
Mocsolyán” összeállításukkal ismét
nagy sikert arattak. 

A rendezvény igazi érdekessége
a tökös ételek kóstolója volt. A
résztvevők közben megtekinthették
a tökkiállítást, a helyi lakosok kéz-

műves kiállítását és vásárát, dísz-
tökvásárt és őszi díszek készítését. A

vállalkozó szellemű gyerekek számára
pedig megkezdődött a tökfaragó verseny.

A rendezvény jelképe természetesen a töklámpás volt.
Nem véletlenül, hiszen a néphit alapján a kapukba, ajtók
mellé helyezve elriasztja a lidérceket, távol tartja őket a ház-
tól. A hiedelem szerint amíg ég bennük a mécses, a házban
béke és nyugalom honol. Kép és szöveg: miriák

A községben
idén már ötödik al-

kalommal rendeztek
tökkiállítást és versenyt.
A Csemadok termében 

a főszervező, 
Keszegh Ildikó 
köszöntötte az 

egybegyűlteket.

Tökkiállítás 
és verseny Hetényen Egy „tök jó“ délután

Marcelháza

Ekecs-Apácaszakállas

Perbete

Szüreti vigadalom

Tökkiállítás 
és verseny Hetényen Egy „tök jó“ délután Három a Csepy igazság

A Csallóközi Parasztolimpia
abszolút győztesei

DELTA



• Szőrméből ki készít sap-
kát, kalapot? Tel.: 0902 603
428.
• Garázs kiadó a Komenský
utcán, bejárat a Víz utca fe-
lől. Tel.: 0902 603 428.
• Predám ohrádku 35 €, el-
adó állóka 35 €. Tel.: 0944
238 759.
• Eladók hízók élve 1,80
€/kg, hasítva 2,30 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Predám plynový konvektor
v dobrom stave. Tel.: 0903
124 552.
• Békéscsabai Kolbászfesz-
tivál, okt. 25-27. Érd.: 0903
648 083.

• Hľadám prácu ako maliar-
natierač v KN alebo zahrani-
čie. Tel.: 0919 317 813.
• Eladó gyerekjáróka Komá-
romban, 20 €. Tel.: 0919 317
813.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok KN-ben. Tel.: 0919 317
813.

• Eladó új 2-személyes gumi
motorcsónak. Tel.: 0908 186
048.
• Kül- és beltéri munkát vál-
lalok, KN. Tel.: 0944 642
175.
• Eladó 3-szobás átépített
téglalakás garázzsal, 43.500
€. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó térkő, fűkocka, be-
tonkerítés, betonkalapok.
Tel.:  0908 042 655.
• Vásárolnék 2-szobás la-
kást az állomás környékén.
Tel.: 0905 230 373.
• Hosszú távra kiadó félig be-
rendezett 1-szobás lakás Ko-
márnóban, a városközpont-
hoz közel! Érdeklődni lehet
telefonon: 0905 82 60 63. 

• Na predaj dvojizbový
kompletne prerobený tehlový
byt v centre mesta 1 min. od.
kúpaliska, 3 min. od radnice,
bojler na teplú vodu, 2 piv-
nice. Volajte po 18.00 hod.
Tel.: 0905 658 360.
• Eladó a belváros központ-
jában kétszobás felújított
téglalakás 1 percre a termál-
fürdőtől, 3 percre a városhá-
zától, bojler, 2 pince. Érdek-
lődni 18.00 órától. Tel.: 0905
658 360.
• Kőművesmunkát, csem-
pézést, festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.

• Predám kvalitné odrodové
víno, biele, červené. Tel.:
0905 628 069.
• Predám hydraulický lis s
vrchnou pružinou 60-70 li.
Tel.: 0915 132 947.
• Villanytűzhely eladó, ára 25
€, háti permetezők, ára 10-
20 €. Tel.: 0905 847 531.
• Kerekes kuka eladó, kb.
125 literes. Ára 25 €. Tel.:
0905 847 531.

• Kutyakozmetika Gútán, új
szalon, profi kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.
• Új műkörmös szalon Gú-
tán, „Hajnalka”. Tel.: 0915
484 527.
• Predám invalidný detský
kočík. Tel.: 0903 124 552.
• Predám lis na hrozno. Tel.:
0903 124 552.

• Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.

• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő -
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. 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.
• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.

• Cserépkályha építése, kar-
bantartása!  Tel: 0036/70
235 7703
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• 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.

ÚJSZüLöTTEK:
Seszták Viktor (Naszvad); Szénási Boglárka (Martos);
Nagy Dóra Lilla (Komárom); Čerešníková Nikoleta
(Ógyalla); Richter Zénó (Gúta); Pintér Richárd (Martos);
Kovács Adél (Udvard); Kuczmanová Hanka (Érsekújvár);
Sóki Lilla (Búcs)

ELHUNYTAK:
Hozman István (42) Vágfüzes; Ganzerová Anna (69) Ko-
márom; Klánik Pál (85) Csicsó; Hüttinger Lászlóné (83) Ko-
márom; Markovics Matilda (68) Gadóc; Ing. Kocsis Ivan
(73) Komárom; Trnka Vojtech (86) Komárom; Csongrádová
Júlia (86) Martos; Halásik Ambróz (61) Marcelháza; Čap-
kovič Jozef (67) Gúta; Szabó Magdaléna (80) Komárom

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Solík Kornel (Gyulamajor) és Czirok Krisztina (Nemesó-
csa)
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Furuglyás Mia
Ógyalla – Zöldállás 

(3550/50)

Bakai Mátyás Ferenc
Komárom
(3850/51)

Stojková Amira
Gúta

(2650/45)

Asztalosová Ema
Gúta

(3500/51)

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

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
És nem hisszük el, hogy már Téged hiába várunk.
Temető csendje ad Neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
De drága emléked szívünkben él örökké.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékez -
tünk 2013. október 21-én, halálának 20. évfordulóján 

Füsi Sándorra Vágfüzesen. 
Szerető felesége, lányai, veje, unokái, 

unokamenyei, unokavejei és 9 dédunokája.

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

ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
tel.: 0918 727 431.

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

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.

Prága-Telč-Kutná Hora
2013. okt. 26-28. 150 €/fő.
2 x félpanziós ellátás, be-
lépők, szállás, idegenve-
zetés. Info: 0918 697 959.
Bővebb info:. utazve-
lem.5mp.eu
Szabadkai piac 2013. okt.
26.,  25 €. DS, KN felszál-
lással. Infó: 0918 697 959.
Budapest városnézés,
Csókos asszony - operett,
2013. november 23.
47€/fő. Busz, belépő, va-
csora az árban. Infó: 0918
697 959. Bővebb infó: 
utazvelem.5mp.eu

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

Szomorú szívvel emlékeztünk október 18-án,
halálának 25. évfordulóján 

Knyázsik Károlyra Komáromban.
Emlékét örökké őrző, szerető családja.

Megemlékezés
„Gondoljatok rám,
Kiket úgy szerettem, míg éltem,
A családomért mindent megtettem.
Két éve már, hogy elcsitult
A szív, mely értünk dobogott, megpihen
A kéz, mely értünk dolgozott.“

Fájó szívvel emlékezünk 
október 24-én, halálának 2. évfordulóján 

Kovács Istvánra Gelléren.
Emlékét örökké őrzik: felesége, fia, unokái, menye

és az egész rokonság.

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

Fájó szívvel emlékezünk 
október 25-én,

halálának 1. évfordulóján 

ifjú Nagyváthy Zoltánra.
Szerető szülei, fia, Zuzka és öccse.

„Már tíz éve pihensz a néma hant alatt,
Temető csendje őrzi álmodat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
A szívünkben él a fájdalom és a szeretet.” 

Szomorú szívvel emlékezünk 
október 25-én 

Vass Károlyra 
(Nemesócsa).

Emlékét örökké őrző, szerető családja.

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 

emlékezem testvéremre Zácsik Jánosra 
halálának 10. évfordulóján, sógornőmre 
Zácsik Gabriellára halálának 

2. évfordulóján, fiukra Zácsik Jánosra, 
halálának 6. évfordulóján, fiukra 

Zácsik Ervinre halálának 4. évfordulóján, 
akik a marcelházi katolikus temetőben nyugszanak.

Gizi családjával Izsáról. 

• Istállótrágya eladó, fuvar
biztosítva. Tel.: 0908 089
360.
• Angol, német nyelvtanfo-
lyamok, korrepetálás és
érettségi felkészítő Ógyallán.
Tel.: 0905 865 851.
• 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.
• A Diófa utcát követő vasút
melletti kertsoron 4-áras kert
kiadó. Tel.: 035/7713 250,
0902 352 146.

• 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, 0904 167 760.
• 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.
• Sofőrt keresünk nemzet-
közi fuvarozásra C-típusú jo-
gosítvánnyal, 2 év gyakorlat-
tal. Tel.: 0905 620 242.

• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s. r.o. csomago-
lónőket keres csallóközara-
nyosi raktárába, meghallga-
tás minden pénteken 9-11
óra között. Érdeklődni a
0918/956 573 és a 0918/185
810 telefonszámokon lehet
hétköznapokon 8-16 óra kö-
zött.

• Élőzene minden alkalomra,
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231.
• Garzon kiadó a Damjanich
utcán (Ister mögött). Tel.:
0905 912 553.
• Eladó termő citromfa, fü-
gefa, mogyoró, szeder és fi-
kuszok. Tel.: 0908 547 153. 
• Eladók hízók Lakszakálla-
son 1,70 eur/kg.Tel.: 0908
306 554. 

• Prerobená garzónka do
prenájmu, cena dohodou.
Kiadó átépített garzon, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 539 625.
• Nemzetközi gépjárműve-
zetőket keresünk 7,5 t, vala-
mint 7,5 t tandemtempós
szerelvényre, szükséges
C+E kateg. jogosítvány. Tel.:
0036/20 9123 556.
• Idős- vagy gyermekgondo-
zást vállalok. Tel.: 0907 487
695.

• Eladó 30 kg cékla, ár:
0,50/kg. Tel.: 0902 815 615,
Komáromi járás!
• Ha gond van a kútjával, se-
gítek! Fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.
• Felveszünk 15 munkatár-
sat piackutatás (Anketa) ké-
szítésére. Tel.: 0917 874 583.
• Eladó 4-kerekű dobozos
utánfutó. Tel.: 0905 248 430.

LABTECH s.r.o. se sídlem
v Brně přijme maďarsky
mluvícího odborného pro-
dejce přístrojů a zařízení
pro práci na maďarském
trhu. Požadujeme VŠ tech-
nického směru. Nutná
velmi dobrá znalost AJ (ko-
munikativní úroveň, tech-
nická znalost). Praxe výho-
dou. Kontakt: info@lab-
tech.eu, tel: 00420-
511110724.  
Labtech Kft. Brno magyar
nyelvű értékesítőket vesz
fel, készülékeik és beren-
dezéseik értékesítésére a
magyar piacra. Elvárások:
technikai főiskolai végzett-
ség. Jó angol nyelvtudás
szükséges (kommuniká-
ciós szint és technikai tu-
dás). A tapasztalat előnyt
jelent. Elérhetőség:
info@labtech.eu, tel:
00420-511110724.

Készpénkölcsön a létező 
legalacsonyabb kamattal 24
órán belül, de akár megvá-
rásra. 1.000 €-tól 25.000 €-ig
ingatlanfedezet és kezes
nem szükséges. Ingatlanfe-
dezettel magasabb összeg,
szétírható hosszabb időre,
de visszafizethető hamarabb
is. Alacsony havi törlesztő.
„Určitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződé-
sekre. Régi kölcsönök ösz-
szevonása kisebb törlesz-
tőre, mellé készpénz. Kül-
földi munkaviszonyra is. Fia-
talok most előnyösebben.
Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, inva-
lidra. Tel.: 0949 664 167.

HAsZnÁlt és ÖReg
AUtÓK liKviDÁlÁsA

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es ren-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásából való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

Redőny – Ablak
Servis

Okná – Rolety
0908 581 797.

Kartonozás, parkettázás,
szobafestés, fürdőszoba-
felújítás, csempézés és
egyéb belső munkák. Tel.:
0908 751 987.

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

nový jesenný tovar zn.
Všetko pre Vaše dieťa

Kojenecký 
tovar,

postielky, 
ohrádky, 

autosedačky,
kočíky.

Ul. Bisk. Királya 10, Komárno
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, 
e-mail: babyshop@vipmail.hu
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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 21. 10. pred-
pokladám v našom regióne
veľmi príjemne, oblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 8 do 
+ 10  ̊C, denná teplota od + 16 do
+ 18  ̊C. Slabý premenlivý vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 22. 10. predpokladám
v našom regióne podobne ako v pondelok,
oblačno a možnosť slabých prehánok. Ne-
merateľné množstvo vlahy. Nočná teplota od
+ 11 do + 13  ̊C, denná teplota od + 16 do 
+ 18  C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)

V stredu 23. 10. predpokladám v našom
regióne teplo, oblačno ale bez zrážok. Nočná
teplota od + 11 do + 13  C̊, cez deň od  + 18
do + 20  C̊. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od
22 –  29 km/h.)

Vo štvrtok 24. 10. predpokladám v našom
regióne veľmi teplo, prevažne polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 12 do + 14  ̊C,
cez deň od + 21 do + 23  ̊C. Slabý J vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V piatok 25. 10. predpokla-
dám v našom regióne príjemne,

jasno až  polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 12 do + 14  ̊C, denná
teplota od + 18 do + 20  C̊. Mierny J vie-
tor do 6 - 8 m/s. (od 22 –  29 km/h.) 

V sobotu 26. 10. predpokladám v
našom regióne podobne ako v piatok,

polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 
+ 11  do + 13  C̊, denná teplota od + 17 do +
19  C̊. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 –
29 km/h.)   

V nedeľu 27. 10. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne ale veterno, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 10 do
+ 12  C̊, cez deň od + 17 do + 19  C̊. Čerstvý,
miestami až silný J vietor do 10 - 14 m/s. (od
36 – 50 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam primerané jesenné
počasie s postupným znižovaním denných aj
nočných teplôt.
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 21. 10. 2013 - 27. 10. 2013

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

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

Pri príležitosti 1150. výro-
čia príchodu Cyrila a Me-

toda na Veľkú Moravu pri-
pravili členovia divadelného
krúžku SPŠ v Komárne pod
vedením Mgr. Božidary Hu-
lákovej predstavenie So-
lúnski bratia. Bola to príleži-
tosť vzdať hold našim praot-
com, patrónom Európy, so-
lúnskym bratom, ktorí stáli
na počiatku slovanského pí-
somníctva.

Premiérové predstavenie
pre žiakov a pedagógov sa
uskutočnilo v júni 2013, v
októbri prijali naše pozvanie
na netradičnú hodinu sloven-
skej literatúry  aj žiaci z iných
škôl v Komárne.

Prístupnou formou – nená-
silným prepojením doby stre-
dovekej a súčasnej boli divá-

kom sprostredkované histo-
rické fakty, informácie o kres-
ťanstve, Veľkej Morave a  ži-
vote  a činnosti solúnskych
bratov Konštantína a Metoda.
Herci sa svojich úloh zhostili
bravúrne. Na javisku rozo-
hrali príbeh osobnosti z histó-
rie ako Konštantín (Timotej
Bodzás), Metod (Juraj Peka-
rík), panovník Rastislav (An-
ton Szabó), byzantský cisár
Michal III. (Štefan Mačanský).
Atmosféru umocnili vstupy
rozprávačov (Tibor Zauko a
Kristína Rybárová) podfar-
bené stredovekými cirkev-
nými chorálmi. Prepojiť príbeh

zo stredoveku so súčasnos-
ťou, to bola úloha šitá na
mieru pre Erika Pociska. His-
torické fakty vysvetlil svojsky -
neformálne, vtipne, z rôznych
uhlov pohľadu.

Predstavenie oživili názorné
obrazové materiály a zvukové
materiály v latinčine, gréčtine,
hebrejčine, staroslovienčine.
Cieľom nášho projektu bolo
vyvolať u žiakov pocit hrdosti
na naše kultúrne dedičstvo a
potreby  zachovávať odkaz cy-
rilo-metodskej tradície.  Pro-
jekt finančne podporil Nitrian-
sky samosprávny kraj. 

Mgr. Božidara Huláková

Vjedno krásne jesenné popoludnie sa v
areáli ZŠ v Hurbanove konali celoklu-

bové šmolkohry. Deti zo školského klubu
navštívili aj keď len vo fantázii krajinu
Šmolkovo. Bola ňou zóna preliezok, hoj-
dačiek, šmýkaliek a iných atrakcií, ktoré
poskytuje ekoihrisko školy.

Podarilo sa ho zrevitalizovať vďaka Nadácii
Pontis a jej programu Tesco pre zdravšie mestá,
v ktorom sa škola uchádzala o finančný príspe-
vok so zameraním na revitalizáciu ekoihriska.  

Škole sa podarilo získať sumu 2000 €, ktoré
poslúžili na výsadbu stromčekov do areálu
ekoihriska, na osadenie novej sady lavičiek, na
nové ohradenie pieskoviska, na výmenu rebrí-
kov, podpier, hojdačiek a ďalších drevených
častí hracej zóny. Deti na šmolkohrách získa-
vali šmolkopečiatky do svojich preukazov na

stanovištiach, ktoré prísnym okom strážili
vychovávateľky školského klubu. Premenení
šmolkovia a šmolinky si mohli vyskúšať hojda-
nie k balónom, skoky vo vreci v Gargamelovej
pasci, šmýkalku do rybníka medzi rybičky, pre-
nášanie vajíčok na lávke, slalom s vedierkami,
lezeckú stenu pre farebné stužky Šmolinky,
vyzdobili svojimi kresbami plot areálu, ktorý sa
tak premenil na kreslené Šmolkovo. Túto milú
akciu spríjemnila aj hudba a prekvapenie v
podobe veľkej šmolkotorty. Po súťažnej časti
čakala deti sladká odmena v podobe ochut-
návky torty a dobrôt z cukríkového dažďa. 

Každý, kto má rozprávky a dobrodružstvo
malých modrých šmolkov rád sa príjemne za-
bavil a zašportoval, a tak plný nových zážitkov
šiel v tento deň zo školy domov.   

Lívia Hulková, učiteľka 
Foto: ZŠ

Kredity, ktorými si uči-
telia prilepšujú k

platu, budú môcť na zá-
klade novely pedagógovia
získať len absolvovaním
školení a nielen overením
svojich schopností.

Kredity budú učitelia zí-
skavať po novom. Prezident
SR Ivan Gašparovič nesplnil
žiadosť učiteľov a školských
odborárov a podpísal novelu
zákona o pedagogických a
odborných zamestnancoch
z dielne poslancov Smeru.
Parlament ju schválil 13.
septembra.

Podľa nových pravidiel už
učitelia nebudú môcť získať
kredity overením svojich
schopností, musia absolvo-
vať kurz, hoci problematiku
ovládajú. Za získané kredity

učitelia dostávajú príplatky.
„Novela zákona hrubým

spôsobom zamedzí učiteľom
v overovaní svojich profesij-
ných kompetencií, čo je v
priamom rozpore s dlhodo-
bým plánom, ktorý v súčas-
nosti presadzuje Európska
únia a ku ktorému sa zavia-
zala aj súčasná vláda svojou
Stratégiou celoživotného
vzdelávania a akčným plá-
nom," napísali v septembri
prezidentovi školský odbo-
rový zväz a Slovenská ko-
mora učiteľov.

Ďalšou novinkou je, že
kredity budú môcť učitelia
nadobudnúť už len na vyso-
kých školách, v organizá-
ciách ministerstva školstva
či iných štátnych orgánov.
Navrhovatelia tvrdia, že
veľké percento poskytovate-

ľov tohto vzdelávania s vý-
nimkou vysokých škôl a or-
ganizácií ministerstva to robí
len pre finančné obohatenie.

„Často bez fyzicky reali-
zovaného overenia kompe-
tencií pred skúšobnou ko-
misiou, ale len ako výmena
finančnej čiastky za vyda-
nie osvedčenia," píšu v ná-
vrhu.

V súčasnosti môžu podľa
zákona učitelia a odborní za-
mestnanci kredity získavať aj
na iných ako vysokých ško-
lách, kontinuálne vzdeláva-
nie môžu poskytovať aj
cirkvi, náboženské spoloč-
nosti a právnické osoby,
ktoré majú v predmete čin-
nosti vzdelávanie.

Novela nadobudne účin-
nosť 1. novembra 2013.

Zdroj: sme.sk

Solúnski
bratia

Šmolkohry na ekoihrisku školy

Vrámci projektu „Educate Slovakia“ or-
ganizácie AIESEC Bratislava študenti

Strednej priemyselnej školy v Komárne mi-
nulý týždeň  mali netradičné hodiny  an-
glického jazyka. Škola privítala štyroch za-
hraničných univerzitných študentov. Ro-
drigo a Denis prišli z Brazílie, Simona z Bul-
harska a Roxana z Rumunska.

Stážisti sa celý týždeň zúčastňovali  na  vy-
učovacích hodinách anglického jazyka, kde
okrem prezentovania svojej krajiny , kultúry , ži-
votného štýlu mladých ľudí, cestovania taktiež
vytvárali priestor aj pre aktivity ako učenie la-
tinsko-amerických tancov, alebo v rámci po-

obedňajších aktivít prehliadku mesta alebo hra-
nie  futbalu s našimi žiakmi.

Popri týchto aktivitách naši hostia stihli ces-
tovať aj v rámci svojho voľného času po okolí a
taktiež nadviazať priateľské vzťahy  so žiakmi.

Projekt priniesol nové nápady do vyučova-
cieho procesu a nové zážitky pre žiakov, pre-
hĺbenie ich vedomostí o rôznych  štátoch sveta
a rozvíjanie komunikácie v cudzom jazyku.

Poslaním projektu „Educate Slovakia“ je vy-
tvorenie medzinárodného vzdelávacieho pro-
stredia, ktoré zvýši záujem študentov o glo-
bálne problémy a ich povedomie o iných sve-
tových kultúrach, tradíciách a zvykoch. 

Ing. Erika Pisoňová

Projekt „Educate Slovakia“ v Komárne

Učitelia budú získavať kredity po novom

POZVÁNKA
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a
cezhraničné partnerstvo EURES – T Danubius

Vás pozývajú na

Burzu práce a informácií,
ktorá sa uskutoční dňa 29. októbra 2013

v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod.
v priestoroch Športovej haly v Komárne.

Burza práce a informácií je zameraná na poskytovanie informácií o
možnostiach regionálneho, prihraničného a zahraničného trhu práce,
informácií o sieti Eures, prezentáciu zamestnávateľov, personálnych
agentúr, stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ko-
márno.

PODUJATIE JE FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE

neviete sa spomenúť?
Zabudli ste?

Kedy mám termín k doktorovi?
Kde som položil(la) okuliare?

Máte samé otázniky za vetou?
Nestresujte a príďte k nám do knižnice, aby sme

spoločne premazali mozgové závity.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Vás pozýva na 

TRÉNINGY PAMÄTI
pre seniorov.

Pripravujeme 10 stretnutí, každý štvrtok 
od 9.30 hod. – 11.00 hod. 
na Palatínovej č. 8
(vedľa kostola sv. Ondreja)
max. počet je 12
prihlásiť sa môžete osobne, alebo na 
tel. čísle: 035/7713 552 (p. Filková)
začali sme 17. 10. 2013
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domo-
vina 13.55 Magyarlakta - vidékek krónikája 14.50 Család csak egy
van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.30 Híradó 16.45
A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó, sporthírek 20.20 Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény
22.15 Az Este 22.50 Aranyfeszt 2013 23.45 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.05 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 Sophie szerint a világ  21.10 Camelot. Am.–ang.–ír–kanad.
sor., 10/10. 22.05 A következő! 23.00 Ridikül 23.45 Borvacsora

DUNA

7.00 Életkerék 7.30 Híradó 7.35 Az iszlám Európában 8.10 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd  9.30 Isten kezében  10.05
Élő egyház 10.30 Vatikáni híradó 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.27
Napirend előtt 12.55 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép
17.05 Everwood  18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40
Angyali érintés 20.30 Vivát Benyovszky!  21.30 Hírek 21.45 Dokuref-
lex 23.05 Kultikon 23.20 Sport 23.50 Koncertek az A38 Hajón

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 Té-
nyek 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 NCIS VIII. 22.45 NCIS: Los An-
geles 45 Fogyj Rékával és Norbival!  23.50 Én is menyasszony vagyok

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 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 an-
gyala 17.30 A gyanú árnyékában 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  23.35 A Tudorok 

11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd vála-
szol 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség
15.30 A sors hullámain. 16.30 A vihar 17.30 Heti Hetes 18.30 Legyen
ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30
Segítség, bajban vagyok!  22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó
23.30 PokerStars European Poker Tour 9 

STORY TV

14.30 Columbo: Az ínyenc gyilkos 16.00 Jim szerint a világ  16.55
Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori
Peller Mariannal 19.35 Columbo: Kapj el, ha tudsz!  21.10 Murdoch
nyomozó rejtélye 22.10 Egy hölgy arcképe. Ang.–am. filmdráma 

VIASAT

7.50 TV-Shop 8.10 Harmadik műszak  9.05 Hanta Boy Am. vígjáték
10.55 Férjek gyöngye  11.25 Szeretem a testem, 6. 12.30 Szívek
szállodája  13.30 CSI: A helyszínelők  15.25 Nyomtalanul 16.25 Nyom-
talanul  17.25 Gyilkos számok 18.20 Káoszház  18.50 Férjek gyön-
gye19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Az ember
gyermeke. Am.–ang. sci-fi 23.30 Harmadik műszak

7:00 Corgoň liga Zlaté Moravce – Žilina 9:00 Női kézilabda Thüringer
– Győr 10:30 Olasz foci Cagliari – Catania 12:30 Férfi kézilabda Kielce
– Kiel 14:00 Brazil foci 16:00 Francia foci Lyon - Girondins Bordeaux
18:00 Mix zóna 18:25 Lóverseny 18:40 Brazil focimagazin 19:15 Fran-
cia focimagazin 20:15 Mix zóna 20:40 Leshelyzet 20:55 Handball
show 21:25 Férfi kézilabda PSG  Handball - Barcelona

STV :1
6.55 A profik 7.45 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása
Török sorozat, 88/35. 10.45 Párbaj 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. Botswana 17.10 Csalók
akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 A
nagy álom Ném. film 22.05 Rossella – Egy tiszta szívű asszony 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.40 Vincent Hložník 10.25 A hit útján 10.50 Szem-
től szemben 11.25 Fókusz 12.10 Mesterségek 12.30 Élő körkép 13.00
Folklórműsor 13.45 BL-magazin 14.10 Sport 14.40 Lefújva 15.30 Au-
tószalon 15.55 Zsidó magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból
17.50 Hírek magyarul 18.00 Ahogy önök látják  18.45 Esti mese 19.20
Találd ki, ki hívott meg 19.55 Híradó 20.00 Grace Kelly 20.50 Tudo-
mány  21.15 Cukorbaj 21.30 Hírek 21.55 22.05 Soul Kitchen Ném. film

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  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Sóhivatal  17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó  20.15 Időjárás-je-
lentés 20.30 Forr a bor. 21.40 A farm. Realityshow 23.00 NCIS 

JOJ

7.05 Krimihíradó 7.40 Shopping királynők 8.00 Bírósági akták 9.00 Bí-
rósági akták 10.00 Álomház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont  14.30
Castle  15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50
Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történe-
tek 21.40 Örökség 23.15 A szállító 2. Am.– kanad.–fr.–ném. sor.

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó
délben 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 100 kép a XX.
századról 13.35 Hacktion – Újratöltve 14.30 A múlt fogságában  15.20
A szenvedélyek lángjai, 172. 16.05 Híradó 16.20 Ridikül 17.15 A követ-
kező! 18.15 Híradó 18.50 Időjárás 19.00 Egy új korszak nyitánya 21.15
Az Este 22.00 Summa 22.30 Híradó 22.45 A nyomsávon – Élet a vas-
függöny mentén.  23.40 Budapesti bevetés. Magy. dok. film

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.00 Babar és Badou ka-
landjai 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.35 Jamie 30 perces kajái 21.05 Bosszú 21.45 A következő!
22.40 Ridikül. Női talkshow 23.25 Pasta

DUNA

6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Az isz-
lám Európában 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró  9.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.15 Híradó
18.40 Dunasport 18.50 Közbeszéd 19.20 Kisváros 20.00 Angyali érintés
20.50 Itt járt Mátyás király... és meglátta a szelistyei asszonyokat 21.55
Hírek 22.00 Dunasport 22.10 Doc Martin Ang. tévéfilm  23.40 Kultikon

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 Té-
nyek Délután 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes
élet 20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Az új fiú. Am. vígjáték
23.30 Fogyj Rékával és Norbival  23.35 Zsaruvér, 19.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val
9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.45 Reflektor
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 árnyékában 18.30
RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok
közt  21.35 A mentalista  22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század 

11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú ár-
nyékában13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain
16.30 A vihar 17.30 Gazdálkodj okosan! 18.30 Legyen ön is milliomos!
19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában, 109. 21.30 Segítség,
bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes

STORY TV

14.30 Columbo: Kapj el, ha tudsz!  16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gor-
don Ramsay  17.50 Hír24 18.00 NCIS  19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Pel-
ler Mariannal 19.35 Columbo: Türelmetlen hölgy  21.10 A Karib-tenger
foglyai. Am.–ang.–lux. thriller 23.20 Rózsák harca I. Ol. filmdráma, 5.

VIASAT

7.40 Monk 8.35 Harmadik műszak  125. 9.30 Gyilkos számok  10.25 Ká-
oszháza  10.55 Férjek gyöngye 11.25 Szeretem a testem 12.30 Szívek
szállodája 13.30 CSI: A helyszínelők 15.25 Nyomtalanul 16.15 Nyomta-
lanul 17.25 Gyilkos számok 18.20 Káoszháza 18.50 Férjek gyöngye
19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Szerelem a láthatáron 22.35 Négy esküvő

7:00 Brazil  focimagazin 7:30 Handball show 8:00 Francia focimagazin
9:00 Lóverseny 9:15 Leshelyzet 9:30 Mix zóna 10:00 Francia Foci Nice
- Marseille12:00 Mix zóna 12:25 Brazil foci 14:25 Francia focimaga-
zin15:25 Brazil focimagazin 16:00 Olasz foci Torino – Inter 18:00 Mix
zóna 18:25 Handball show 18:55 Olasz foci AS Róma – SSC Napoli
20:55 Mix zóna 21:20 Női kézilabda Lipcse – Sävehof

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
14.00 Építs házat, ültess fát 14.35 Irány a kert! 15.15 Asija választása.,
37. 16.00 Híradó16.25 Úti cél: Kuba 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.30
A mentőautó 2. 22.30 Szlovákia elhíresült bűnügyei 23.25 A profik

STV :2
10.50 Fókusz 11.30 Sportvisszhang 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórmű-
sor 13.05 Fiú az ölben 1. 14.04 Cirkusz, cirkusz fesztivál 1. 15.05 Famí-
lia 15.30 Egyházi magazin 16.00 Ruszint magazin 16.25  Cukorbaj 16.45
Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Időjárás 17.50 Hírek magyarul
18.00 A világ lovasai 18.30 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 Én és a
családom 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 A farmerok
ára  20.45 Rendelő 21.10 Ivan Zucha 21.30 Hírek 22.05 A Kennedy csa-
lád 22.50 Művészet 2013 23.15 Mozimagazin 23.45 Pilóták. Dok. film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak  10.45 Cobra 11. 11.45 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 Refl ex 17.50
A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor  21.40
A farm. 23.00 NCIS 

JOJ

7.10 Bírósági akták 8.15 Shopping királynők 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek 11.00 Álomház  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II.
14.30 Castle  15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi tör-
ténetek 21.40 A Geiss család  22.55 ValóVilág 

M1

6.55 Ma reggel 9.00 Katonai tiszteletadás Magyarország Nemzeti
Zászlajának 9.25 Az utca másik oldalán 10.25 A törökfejes kopja  12.01
Híradó 12.05 Szaffi  rajzfilm 13.25 Mese a somogyországi patakgör-
bítőkről. Magy. ism. terj. film 14.20 Összefoglaló a nemzeti ünnep ese-
ményeiről 15.15 A tanú. Magy. filmszatíra  17.00 Híradó+ 17.20 Angi
jelenti17.50 A szabadság vihara Am. dok. film 19.30 Híradó 20.20 Sza-
badság különjárat. Magy. film 21.25 Szabadság szárnyán – Moka Béla
igaz története 22.20 70 éves az MR Szimfonikus Zenekara

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.15 Babar és Badou
kalandjai 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.15 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Budapesti bevetés Magy. dok. film 22.00 A tanú.
Magy. film 23.45 Noé barátai – Minden, ami állat

DUNA

8.35 Határtalanul magyar 9.00 „Ruszkik haza!” - Az 1956-os forra-
dalom jelszavai. Dok. film 9.55 „A remény hullámhosszán...“ - a Ma-
gyar Rádió ostroma 1956. Dok. film 10.50 Itt járt Mátyás király... és
meglátta a szelistyei asszonyokat,  12.30 Ilyen dolog a szabadság.
D13.30 Az ősz 17 pillanata  14.30 Kívánságkosár 16.30 „Sasnak útja
az égen“ - 1959 nyara, Duna-delta. 18.00 Híradó 18.30 Lóden-show
19.10 `56 Poznanban kezdődött.  19.50 C-2 - Az elveszett kenupá-
ros. Dok. film 20.20 Szabadság tér 56. Magyar filmdráma 22.00
Hírek, sport 22.10 A vad diófa árnyéka  23.55 Kultikon

6.00 TV2-matiné 9.10 Hattyú hercegnő Am. rajzfilm 10.45 Barney nagy
kalandja. Am. film 12.20 My Girl 2.  Am. vígjáték.  14.15 Szabad, mint a
szél Am. kalandfilm 15.50 Shopping királynők 16.55 Hal a tortán 18.00
Tények 19.00 Szörnyek az Űrlények ellen. Am. anim. film 20.50 Szikra-
város. Am. kalandfilm.  22.40 Eszeveszett küzdelem. Am. filmdráma

7.00 Kölyökklub10.05 Szuperhősök ligája 10.30 6:3, avagy játszd
újra, Tutti! Magy. vígjáték 12.20 Sherlock Holmes New Yorkban Am.
krimi 14.20 Az angyalok is babot esznek  akcióvígjáték 16.55 Garfi-
eld és a valós világ 18.30 RTL híradó 19.10 Jégkorszak – A dinók haj-
nala 21.00 Die Hard 4. 23.35 Vundersőn ás Zuperszexi

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 Vihar 17.30 Az
első millióm története 18.30 Legyen ön is milliomos 19.30 Vacsora-
csata 20.30 A gyanú árnyékában21.30 Dögölj meg, John Tucker 23.00
RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon 0.30 Chuck  1.30 Remington Steele

STORY TV

14.30 Columbo: Türelmetlen hölgy.  16.00 Jim szerint a világ. 16.55
Gordon Ramsay  17.50 Hír24 18.00 NCIS II., 5. 19.00 Hír24 19.25 Napi
sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapjá
21.10 A Vatikán ügyirat  22.05 Miss Fisher rejtélyes esetei

VIASAT

6.20 TV-Shop 6.40 Balto 2 8.20 A hercegnő és a póni. 10.15 Balek-suli.
Am. film 12.15 Külvárosi kommandó vígjáték 14.10 Szegény embert
az Amish húzza  vígjáték 16.30 Ovizsaru akcióvígjáték 18.50 Kamé-
leon Magy. film 21.00 Anya és a Télapó vígjáték 23.50 Ovizsaru. Am.

7:00 Brazil  foci 9:00 Handball show 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci
Fiorentina-Juventus 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil focimagazin 13:00
Olasz foci Atalanta – Lazio 15:00 Handball show 15:30 Corgoň liga
Zlaté Moravce – Žilina 17:30 Lóverseny 17:45 Leshelyzet 18:00 Mix
zóna 18:25 Olasz foci AC Miláno – Udinese 20:25 Mix zóna

STV :1
7.00 A profik  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
14.00 Építs házat, ültess fát! 14.30 Igaz történetek 15.10 Asija vá-
lasztása 16.00 Híradó 16.25 Úticél: Jordánia - Jemen. 17.10 Csalók
akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20
Real Madrid–Juventus labdarúgó-mérkőzés 22.50 Bajnokok Ligája 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 A farmerok ára  9.15 Ruszin magazin 10.45
Fókusz 11.30 Rendelő 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Fiú
az ölben 14.10 Zenél az egész család. Dok. film 14.50 Átrium 15.20
Tudomány és technika 15.45 Magyar magazin 16.15 Tempó 16.25
Tesztmagazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Szlovákia-
Egyesült Arab Emirátusok U17-es labdarúgó vb-mérkőzés 20.00
Kornel Földvári Dok.film 20.55 Al Entisar – A remény hajója 21.30
Hírek  22.05 A pap vége Cseh film 23.40 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11.
11.45 A mentalista 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
Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó, sporthírek 20.15 Időjá-
rás20.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 22.30 NCIS 23.30 Cobra 11. 

JOJ

7.10 Bírósági akták 8.15 Shopping királynők 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek 11.00 Álomház  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
13.30 Dr. Csont  14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték
17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.20 Panelházi történetek 21.40 CSI: Miami helyszínelők  23.00 Castle 

KEdd, október 22 SzERdA, október 23

TVműsor október 21 - október 27
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉTfő, október 21

Humor
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
Könnyen függésbe kerülhetsz part-
neredtől, aki kihasználhat, és céljai
megvalósításának rendelhet alá.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ha sikerül üzletfeleidet meggyőzni
tehetségedről és rátermettségedről,
hamar meglepően komoly előreha-
ladást érhetsz el karrieredben.

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Felébred a vágyad, hogy végre tar-
tozz valakihez. Úgy érzed, a kap-
csolat által te magad is többnek lát-
szol, mint amilyen valójában vagy.

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Hajlamos leszel a héten a túlzott koc-
kázatvállalásra, talán belefogsz egy
nagyszabású, ám annál veszélye-
sebb vállalkozásba. Nem baj, ha fi-
gyelemmel kíséred ennek alakulását.

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Ha valakit el akarsz csábítani, ezen
a héten biztos sikerre számíthatsz.
Ha gyermekeid vannak, ezen a hé-
ten harmonikus kapcsolatotok lesz.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Otthonodra kell koncentrálnod, amit
a héten elvégzel, hosszútávon büsz-
keséggel tölt el. Hétvégén látogasd
meg a rokonokat is.

MérLEG - IX. 23. - X. 22
Szép, új és értékes dolgokat vásá-
rolhatsz magadnak. Büszke lehetsz
azokra az értékekre, amiket ezen a
héten megszerzel.
SKOrPIÓ - X. 23. - XI. 21.

A héten felfigyelnek rád az emberek,
szinte sugárzol. Magabiztosan vágsz
bele a hét ügyes-bajos dolgaiba, és
ezt mások is észreveszik.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Komoly és elismerésre méltó isme-
reteket szerezhetsz a héten, ami
szakmai előmeneteled szempontjá-
ból igen fontos tényező lehet.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Most minden terveid, céljaid szerint
alakul. Karriered felfele ível, bármi,
amit meg akarsz szerezni a tiéd lehet.

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Ha vizsgáid vannak, sikeresen le-
zárhatod azokat. Különösen nyitott
leszel érzelmileg a különböző vallá-
sok, ezoterikus tanok iránt.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Végre megkaphatod azt a pénzt,
amire régóta vársz. Ha bankhitelt
szeretnél kapni, ez a hét a legalkal-
masabb ennek a tranzakciónak a le-
bonyolítására.

  

Szőke nő a taxisofőrhöz:
- Mennyibe kerül, ha elvisz Gyer-

gyóig?
- Ez az időtől függ - feleli a sofőr.
- Mondjuk, ha esik?

  

- Tanító bácsi, tessék engem ha-
zaengedni, nagyon rosszul érzem
magam!

- Hol, kisfiam?
- Hát itt, az iskolában!

  

- Mi a véleménycsere?
- ???
- A véleménycsere az, amikor be-

mész a főnöködhöz a véleményed-
del és az övével jössz ki!

ÉSZAK-KOMÁROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: Az ál-
mok kertje, Laco Struhár művész fotói. 
Zichy-palota: Míg a halál el nem választ.
A házasságkötés szépsége és különle-
gessége, november 1-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: Október 31-ig Üvegfest-
mények – Simon Anikó. Fából született
(Nagy Sándor szobrászművész tisztele-
tére) című kiállítás, amelyen 19 magyar
szobrászművész állít ki közösen, novem-
ber 3-ig tekinthető meg.
Selye János Egyetem: 2013. október 23-án,
a Tanérképző Kar 404 sz. termében 9:40-től
előadást tart Prof. Dr. Dwight Watson dé-
kán, Észak-Iowai Egyetem, USA. Téma: Az
amerikai alsó-, közép- és felsőoktatási rend-
szer dilemmái a XXI. században.
Rév – Magyar Kultúra Háza: október 24.,
19.00 Komáromi Szalon: „Az ám, hazám“,
irodalmi est kortárs közéleti költőkkel.
Vendég: Erdős Virág költő és Kukorelly
Endre író, költő. Házigazda: Sánta Szi-
lárd irodalomtörténész. Belépés díjtalan.
Október 26., 19.00 Felvidéki Blues Projekt
koncert.

DÉL-KOMÁROM:
Október 22. Ünnepi megemlékezés az

1956-os forradalom és szabadságharc tisz-
teletére. 16.00 óra  Megemlékezés a ko-
máromi lenfonó gyár területén felállított
kopjafánál. Beszédet mond: Fehér István,
állampolgárságától megfosztott észak-ko-
máromi történelemtanár. Ezt követően: Ko-
szorúzás a Komáromi Rendőrkapitányság
épületén  elhelyezett 1956-os emléktáblá-
nál, majd koszorúzás az 1956-os komá-
romi hős, Ács Lajos házánál. 18.00 óra
Hálaadó szentmise a Jézus Szíve Római
Katolikus Templomban. Közreműködik a
Vox Femina női kar, valamint a Concordia
vegyes kar.

GÚTA:
VIII. Gútai Színházi és Kulturális Napok:
VMK színházterme: október 24-én 9.30
és 11.00 óra Pódium Színház Bp. Az arany-
hajú lány (mesemusical). Belépődíj: 3 €.
Október 25., 18.00 Komáromi Jókai Szín-
ház: Magyar zombi (szatirikus komédia).
Belépődíj 5 €. Október 27., 18.00 Alma Art
Polgári Társulás: Cserháti Zsuzsa emlék-
koncert. Élőzenés életmű-összeállítás. Be-
lépődíj: 4 €
Libresso: október 25, 17.00 Író-olvasó ta-
lálkozó Keresztényi Tímea írónővel. Belé-
pés ingyenes.

Horoszkóp

A Csík zenekar koncertje
Komáromban! 

A Kossuth-díjas, nagy népszerűségnek örvendő,  immár
negyed évszázada létező Csík zenekar november 14-én
Komáromban lép színpadra. 

A Csík János vezette csapat egyik nagy erőssége, hogy
közel hozza az emberekhez a népzenét, koncertjeiken is-
mert hazai zenekarok (Kispál és a Borz, Quimby stb.) slá-
gereit is játsszák, természetesen a saját értelmezésükben.
A zseniális muzsikusok a népzenét a könnyűzenével oly si-
keresen ötvözték, hogy abból bizony egy új műfaj kerekedett.
Mikor, hol? Komárom, Matica-ház, november 14-e, 19 óra.
Jegyek vásárolhatók:
FOCUS MUSIC SHOP (0915 707 006) - Dunaszerdahely
Madách könyvesbolt, DIDEROT könyvesbolt - Komárom
Tel: 0042135 7731 904, (035) 7701 152
Információ: 0948/699-293

Töklámpás másképp
Ahiedelem szerint a töklámpások kettős célt

szolgálnak: egyrészt távol tartják a gonosz
szellemeket, másrészt pedig világítanak a ha-
lottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassa-
nak. Hiszünk-e benne vagy sem, mindenképp jó
szórakozás a házi tökfaragás. De bizony járha-
tunk úgy, hogy sajnos nem tudunk tököt sze-
rezni. Ilyenkor jön az emberi kreativitás:

1 db kerekebb formájú lufit fújjunk fel.  Tegyünk rá alufóliát, de ne maradjon ki egy
apró rész sem, mert ettől lesz tűzálló az ál-tökünk. A fekete-fehér újságpapírt márt-
suk bele az elkészített kovászba (liszt + víz, jó ragacsosan) és simítsuk rá a fóliás
lufira. Minimum 4-5 rétegben fedjük be a lufit, de aki tartósabbat szeretne, az tehet
rá több réteget. Formázzunk neki szárat is. Ezután a szárítás következik: 1 éjszaka
kályha, radiátor mellett. Ha megszáradt, akkor lehet rárajzolni a kivágandó részt, majd
szikével óvatosan kivágni, a lufit ki lehet durrantani, a darabokat szedjük ki a szemén-
száján, majd jöhet a festegetés. Led-es mécsest tegyünk bele, így éjszaka is magára
lehet hagyni a kertben. Forrás: hobbikert

Játsszon velünk belépőjegyekért!
Olvasóink is nyerhetnek páros belépőjegyet, ameny-

nyiben helyesen válaszolnak az alábbi kérdésünkre és a
kitöltött szelvényt beküldik a címünkre: 

Melyik magyar dal átdolgozása hozta meg a népsze-
rűséget a Csík zenekar számára? 
Cím: DELTA hetilap szerkesztősége, Františkánov 22.,
Komárno 945 01. Beküldési határidő: október 29.

Válasz: ...............................................................................
Név:....................................................................................
Cím: ...................................................................................
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Virágzó Magyaror-
szág 13.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25
Híradó 16.40 A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sporthírek 20.15
Időjárás 20.20 FÁBRY 21.45 Munkaügyek  22.15 Az ESTE 22.50 Nem-
zeti nagyvizit 23.20 Barangolások öt kontinensen 23.50 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Babar és Badou ka-
landjai, 26/24. 17.35 Blinky Bill kalandjai I–II., 52/23. 18.05 Eszes Jess,
52/46. 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó 21.10
Bosszú. Am. sor., 2. 21.55 A következő! 22.50 Ridikül. 23.35 KorTárs

DUNA

7.35 Az iszlám Európában 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Magyar
klasszikusok új köntösben 9.05 Gyökerek 9.45 Virágzó Magyarország.
Balmazújváros 10.10 Cápák a keresőmben 11.05 Felsőbb parancs
12.00 Híradó 12.25  Látványtánc Eb, Budapest 13.30 Az ősz 17 pilla-
nata 13.55 Az ősz 17 pillanata 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép
17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40
Angyali érintés  20.30 Angyalbőrben 21.25 Hírek 21.40 Keserű igaz-
ság Magyar film 23.05 Kultikon 23.25 MüpArt classic.

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 Knigth Rider 14.00
Tények 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Mr. és Mrs. 23.25 Fogyj Ré-
kával és Norbival 23.30 Szenvedélyek viharában. Am. kalandfilm.

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 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 árnyékában18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Én, a robot.
Am.–ném. akcióthriller.  23.40 Brandmánia

9.00 CSI: Miami helyszínelők  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  12.50 Dögölj meg, John Tucker. Am. vígjáték  14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Forró nyomon
18.30 Legyen ön is milliomos!  19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú ár-
nyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00
RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan! 

STORY TV

14.30 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapján. Am. krimi 16.00 Jim sze-
rint a világ16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS II., 6. 19.00
Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Rekviem egy
hullócsillagért 20.50 Salzburg- Standard Liege labdarúgó Európa Liga
mérkőzés 23.15 Jim szerint a világ 

VIASAT

8.00 Szegény embert az Amish húzz vígjáték 10.25 Káoszháza 10.55
Férjek gyöngye 11.25 Szeretem a testem 12.30 Szívek szállodája
13.30 CSI: A helyszínelők 14.30 CSI: A helyszínelők 15.25 Nyomtalanul
16.25 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.20 Káoszház  18.50 Fér-
jek gyöngye  19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
CSI: New York-i helyszínelők  22.25 Ripley és a maffiózók.  thriller

7:00 Olasz foci AC Miláno – Udinese 9:00 Olasz focishow 9:30 Mix
zóna 10:00 Svéd jégkorong Frölunda HC - Skellefteå AIK  12:00 Mix
zóna 12:25 Francia focimagazin 13:25 Brazil foci 15:25 Brazil focim-
agazin 16:00 Olasz foci Fiorentina-Juventus 18:00Mix zóna 18:25
Olasz focishow 18:55 Jégkorong AIK - MODO Hockey 21:25 Mix zóna

STV :1
7.00 A profik 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! 14.20 Konyhatitkaim 15.15 Asija válasz-
tása 16.00 Híradó 16.25 Úti cél: Costa Rica, Panama és Guatamala.
D17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sporthírek 20.20 Óvárosi helyszínelők  21.15 Wallender 22.45
Riporterek 23.15 A profik 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Kornel Földvári Dok.film  9.55 Pilóták. Dok.
film (ism.) 10.25 Magyar magazin  10.55 Fókusz – fogyasztók 11.40
Évekkel ezelőtt… 12.05 Élő körkép 12.45 Slágerparádé 13.50 Éjszaka
az archívumban 15.00 Idősebbek magazinja 15.25 Az út  15.55 Roma
magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régi-
ókból 17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 A természet ára III. 18.25
Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.00 Én és a családom
19.10 Találd ki, ki hívott meg 19.45 Hírek 20.00 Kockázatos műszaki
műveletek 20.45 Labdarúgó Európailiga, élő 23.00 Sporthírek 23.10
Időskori szerelem Cseh dok. film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fi úk
nem sírnak 11.40 Cobra 11. X. 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 fi úk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás-jelentés 20.30 Forr a bor.  21.40 A farm. 23.00 NCIS VIII., 

JOJ

7.10 Bírósági akták 8.15 Shopping királynők 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek. Tévésorozat 11.00 Álomház 12.00 Híradó 12.30
Dr. Csont  13.30 Dr. Csont14.30 Castle  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. 22.55 A Geiss család
23.15 ValóVilág – Az álomház

CSüTöRTöK, október 24 SzOmBAT, október 26
M1

5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit 6.55 Család-
barát hétvége 9.00 Katolikus Krónika 9.40 Kérdések a Bib-
liában 9.55 Forma–1. Indiai Nagydíj, a futam 12.01 Híradó
délben 12.50 Református magazin 13.15 Református ifjú-
sági műsor 13.20 Az utódok reménysége 14.20 TeleSport –
Sport7 14.50 A maharadzsa lánya. 16.20 Videoton FC–Bu-
dapest Honvéd OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50 A
Lényeg 19.30 Híradó  20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40
Szabadság, szerelem. Magyar film 23.35 Testvérek

M2

6.05 Rajzfilmsorozatok 17.20 Lolka és Bolka 17.30 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 17.55 Kérem a következőt II. 18.10 Eszes
Jess, 52/49. 18.20 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.45 Mad
Men – Reklámőrültek 21.35 Forma–1 Indiai Nagydíj, futam

DUNA

7.55 Rome Reports - Vatikáni híradó 8.20 Törzsasztal 9.15
Nyelvőrző 9.45 Székelyek nagy menetelése 13.00 Híradó
13.10 Sári bíró. Magy. film 14.20 Hazajáró 14.50 Csellengők
15.20 Hogy volt?! 16.15 Hattyúdal Magyar film 18.00 Hír-
adó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.05 A világörökség
kincsei. Havanna óvárosa - Kuba 19.25 Önök kérték 20.20
Régimódi történet 21.15 Tízezer nap Magy. fi lm 23.00 Heti
Hírmondó 23.30 Klubszoba

6.25 TV2-matiné10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Ka-
landjárat 13.05 Aktív ewtra 13.35 Falforgatók, 3. 14.05 A ki-
választott – Az amerikai látnok 15.05 Békétlen békítő 16.05
Jégi dicsőségünk Am. vígjáték 18.00 Tények 19.00 Napló
20.00 Egyszerűen bonyolult. Am. fi lmvígjáték 22.30 Elcse-
rélt életek Am. fi lm

7.00 Kölyökklub.  10.00 EgészségKalauz 10.30 Teleshop
11.25 Gasztrotúra 11.55 Magyarország–Norvégia női kézi-
labdakupamérkőzés 13.45 X-Faktor – A show 15.50 Jóba-
rátok I., 4. 16.30 Az utolsó Mimic. Am. kalandfilm 18.30 RTL
híradó 18.55 A szállító, 6. 20.00 X-Faktor – élő 21.10 Vun-
dersőn és Zuperszexi 22.45 Showder Klub 23.55 Portré

11.00 Derült égből szerelem 13.05 Glades – Tengerparti
gyilkossűgok 14.00 CSI: Miami helyszínelők 15.00 Nyomtala-
nul II., 14. 16.00 Segítség, bajban vagyok!  21.00 After X
22.00 Heti hetes 23.00 Érintés. Am. fi lmsor., 3.

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Sammy nagy kalandja – A titkos átjáró.
15.10 Asterix és Obelix. Fr. filmvígjáték 17.05 A Vatikán

ügynöke. Ném. krimi, 8. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei
19.00 Hír24 19.20 Columbo 21.05 Downton Abbey  22.05
Más világ. Sp.-fr.-am. thriller

VIASAT

7.55 Kertvárosba száműzve  8.25 Doktor House 9.25 Dok-
tor House  10.20 Trendközelben 10.50 A nagy házalakítás
12.50 A hercegnő és a póni 14.40 Dupla vagy semmi Am.
vígjáték. 16.55 Bilko főtörzs. Am. fi lmvígjáték 18.50 Pimasz
úr 20.00 CSI: helyszínelők  21.00 CSI: helyszínelők 21.55
Amerikai pite 5. – Pucér maraton. Am. vígjáték

7:00 Total Italian Football 7:30  Corgoň liga Myjava-Slovan
9:25 Alpari Match Cup 10:20 Francia foci Nantes – Lille 12:25
Olasz foci  SSC Napoli–Torino élő közv 14:25 Adrenalin
sportok 14:55 Olasz foci  Juventus – Genova élő közv 16:55
Francia foci Monaco – Lyon élő közv 19:00 Brazil focimaga-
zin 19:35 FIM Magazín 20:40 Olasz foci Lazio - Cagliari

STV :1
7.45 Volt egyszer egy élet 8.10 A kis muzsikusok 9.10 60 ál-
lati dolgom 9.40 Autószalon 10.15 Földünk varázslatos helyei
11.05 Szlovákia képekben 11.30 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30
Poirot: Mr. McGinty halott 15.05 Egy ledér nő esete  16.40
Senki sem tökéletes 17.50 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek 20.20 Sólyom és galamb 23.45 Maigret felügyelő

STV :2
7.30 A hegyekben 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.15 Far-
mergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.50 Família 10.15 Éj-
szaka az archívumban 11.15 Mesejáték 12.25 Világot
rengető találmányok 13.45 Egyházi magazin 14.10 A szó
14.20 Nemzetközi ökumenikus hangverseny 15.50 Őran-
gyalok 16.20 MsHK Zilina-HKM Zvolen jégkorong Extraliga,
élő 19.10 Esti mese 19.25 Lolka és Bolka 19.35 Én és a csa-
ládom 19.55 Hírek 20.00 A színház szórakoztat 20.10 Csak
úgy jöttek Színházi közvetítés 22.25 Lefújva 23.10 Árnyé-
kos udvar  23.50 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA

7.40 Madagaszkár pingvinei 8.05 Gagyi lovag. Am. kaland-
vígjáték 10.00 Forma–1. Indiai Nagydíj 12.50 A Saint Tro-
pez–i csendőr. Fr.–ol. fi lmvígjáték 15.00 Főnök, tűnés! Cseh
fi lmvígjáték 16.55 Csúcsformában Am. akcióvígjáték 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 A mestergyil-
kos Am. akcióthriller 22.20 Piszkos lappal Am. akciófi lm

JOJ

8.00 Rajzfi lm 9.50 A Geiss család  10.50 A Geiss család 11.50
Castle V. 12.50 Láncreakció: Veszélyben a Föld 14.50 Halálos
iramban 4. 17.15 Lakáskultúra 18.00 A valós ár 19.00 Híradó
20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.15 A dolog. Am.–
kanad. sci-fi horror.

vASÁRNAP, október 27
M1

9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.25 Virágzó Magyarország. Mór 13.50 Gasztro-
angyal 14.50 Család csak egy van  15.35 A múlt fogságában 16.25
Jövő-időben 16.30 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sport 20.25 Le-
genda. Hungária együttes 21.30 Életművész 22.25 Az ESTE 23.00
Szeretettel Hollywoodból 23.30 Híradó 23.45 Forma–1. Indiai Nagydíj

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.05 Babar és Badou
kalandjai I17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 Eszes Jess, 18.15 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái. 21.10 Bosszú.  21.55 A kö-
vetkező! 22.50 Ridikül. 23.35 MNASZ autó-motorsport magazin

DUNA

7.00 Kvartett 7.35 Az iszlám Európában 8.10 Kultikon 8.35 Akadály-
talanul  9.05 Közbeszéd 9.30 Szerelmes földrajz 10.10 Angyali érin-
tés 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.30 Az utolsó remény 12.55
Agrárpercek 13.20 Voyager 13.55 Az ősz 17 pillanata  14.30 Kíván-
ságkosár 15.30 NB2-es labdarúgómérkőzés (Ness Liga) 17.30 Térkép
18.00 Híradó, 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés
20.30 A Kennedy család 21.15 Hírek 21.30 Szerelmi bűnök. Fr. film
23.10 Kultikon 23.30 Vonzások és választások. Fr.–ol. film

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 Knigth Rider 14.00
Tények 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Sztárban sztár 23.55 Fogyj
Rékával és Norbival

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
Top Shop 11.40 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 Fó-
kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami
helyszínelők  22.40 Gyilkos elmék 23.45 Isteni műszak werkfilm

9.00 CSI: Miami helyszínelők I 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar.  17.30 Péntektől pén-
tekig 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 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: Rekviem egy hullócsilla-
gért 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00
NCIS II.19.00 Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Columbo: Besegít a halál.
21.10 Párizsi helyszínelők. 22.10 Psycho. Am. thriller

VIASAT

6.25 Monk  7.20 TV-Shop 7.40 Monk  8.35 Harmadik műszak  9.30
Gyilkos számok I10.25 Káoszháza  10.55 Férjek gyöngye  11.25 Sze-
retem a testem 12.30 Szívek szállodája 13.30 CSI: A helyszínelők
15.25 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok  18.20 Káoszháza 18.50 Fér-
jek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Kertvárosba száműzve 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.25 V mint vérbosszú 

7:00 Corgoň liga Slovan – Trenčín 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix
zóna 10:00 Francia foci Nice – Marseille 12:00 Mix zóna 12:30 Női ké-
zilabda Thüringer – Győr 14:00  Jégkorong AIK - MODO Hockey 16:00
Olasz foci AS Róma – SSC Napoli  18:00 Mix zóna 18:25 Total Italian
Football  18:55 Brazil focimagazin 19:30 Francia focishow 20:00Mix
zóna 20:25 Francia foci Nantes - Lille

STV :1
6.30 Csalók akcióban 7.00 A profik 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 14.25 Gasztronómiai kalauz 15.10
Asija választása 16.00 Híradó 16.25 Úti cél: Mianmar 17.10 Csalók akció-
ban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia,
szeretlek  21.40  Robo Grigorov 23.30 Senki sem tökéletes

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Kockázatos műszaki műveletek ) 9.55 A ter-
mészet ára II. 10.15 Roma magazin 10.50 Fókusz 11.30 Megérinteni
a Denalit  11.55 Élő körkép 12.3 5 Folklórműsor 13.05 Fiú az ölben,3.
(ism.) 14.05 Cirkusz, cirkusz fesztivál, 2. 14.50 Erős emberek Világ
Kupája 15.20 Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló 15.55 Szemtől
szemben 16.45 Fókusz  17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyar
nyelven 18.05 A hegyekben 18.45 Esti mese 19.10 Én és a családom
19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 A pandamentőakció
Ang. dok.film 20.50 Família. Magazin 21.20 Sporthíradó 21.35 Mo-
zimagazin 22.00 Bábel. Fr.–mex.–am. filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fi úk nem sírnak 10.45 Cobra
11. 11.45 A mentalista 12.45 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre
14.10 A farm  15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS VIII. 17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. Tévésor. 21.40 A farm.
23.00 Sose hátrálj meg Am. akciófilm

JOJ

8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi történe-
tek  11.00 Álomház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.30 Dr. Csont
14.30 Castle 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi tör-
ténetek. Tévésorozat 21.40 A valós ár. 23.00 Láncreakció: Veszélyben
a Föld Am. film

PÉNTEK, október 25
M1

6:25 A mi erdőnk 6:55 Család-barát Hétvége 9:00 Noé barátai 9:35
Boxutca  10:10 Forma-1 Indiai Nagydíj - Időmérő edzés 12:00 Hírek
12:05 Pecatúra 12:35 Zöld Tea 13:05 KorTárs 13:35 Az élő örök-
ség13:55 OTP Bank Liga DVSC-TEVA - Lombard Pápa Termál FC Lab-
darúgó mérkőzés 16:00 A világörökség kincsei 16:20 Újrakezdők
Ócsán 16:50 Egyszer volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal 18:30
SzerencseSzombat 19:30 Híradó  20:05 Sport 20:15 Időjárás 20:20
Artúr király kaladf., 22:25 Budavári Palotakoncert 23:25 Menedék
am.-angol-német krimi

M2

17:25 Lolka és Bolka  17:35 Vakáción a Mézga család 18:05 Eszes Jess
18:20  Magyar népmesék 18:25 Mekk Elek 18:35 Mumin-völgy 18:50 Lülü,
a teknőc 19:05 Miss BG 19:20 Rupert maci 19:30 Angelina, a balerina
19:45 Segítség kacsaszárnyakon 20:00 Híradó 20:35 Sporthírek 20:40
Időjárás 20:45 Top Gear 22:00  Forma-1 Indiai Nagydíj - Időmérő edzés

DUNA

7:20 Pecatúra 7:50 Élő egyház 8:15 Isten kezében 8:45 Magyarok a Duna-
deltában 9:15 Nóvum 9:40 Határtalanul magyar 10:10 Akadálytalanul
10:35 Székely kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:10 Kultúra a
nagyvilágból 12:30 Zöld Jelzés 13:00 A budapesti rém am. filmdráma,
1958 14:15 Hagyaték 14:45 Sírjaik hol domborulnak... 15:10 Önök kérték!
16:10 Éjfélre kiderül magyar játékf., 1942 17:30 Szeretlek Ágnes! Budai
Dénes dalai 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 Én,
Don Giovanni olasz-sp. történelmi dráma 23:15 Dunasport

6:25Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:35 Astro-Világ 11:40 Ka-
landjárat 12:10 Babavilág 12:40 Fogyótúra 13:10 Tűsarok oldalán.
13:40 Stílusvadász 14:10 Xena 15:10 A férjem védelmében 16:15 Ma-
jomszeretet am. kalandf. 18:00 Tények 19:00 Aktív Extra 19:30 Jégi
dicsőségünk vígj., 21:30 Különvélemény akcióthriller 

7:00 Kölyökklub10:10 Chima legendái anim. sor., 1. rész,  10:35 Míg a
halál el nem választ 11:10 XXI. század 11:45 a'la CAR 12:15 4ütem
12:55 Magyarország - Horvátország női kézilabda-kupamérkőzés
14:45 A hős legendája 15:45 Jóbarátok 16:25 A bambanő am. vígj.,
18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz Plusz 20:00 X-Faktor 22:05 Kö-
nyörtelen csapás 

7:00 Az örökség 8:00 Az örökség 9:00 Minden lében négy kanál 9:55
Ezel  11:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 12:05 Tökéletes célpont 13:00
Tru Calling 14:00 Nyomtalanul Krimisorozat 15:00 Glades - Tenger-
parti gyilkosságok 16:00 Gazdálkodj okosan! 17:00 Az első millióm
története 18:00 CSI: Miami helyszínelők  19:00 Forró nyomon 20:00
A királynő Film 22:00 AFTER X 23:00 PokerStars

STORY TV

7:10 Balu kapitány 8:30 Anne  rajzfilm sor., 1. rész,  9:00 Televíziós vá-
sárlás 9:55 Ezo Tv 10:30 Dallas 12:30 Túrakommandó 13:00 Elizabeth
15:20 Álomhajó 17:15 Sammy nagy kalandja 19:00 Hír24  19:20 Miss
Marple 21:20 Cápa 2. thriller 23:40 A professzor  

VIASAT

7:20 Örjítő szenvedélyek 7:50 Örjítő szenvedélyek 8:25 Anna 10:55
Két pasi - meg egy kicsi DVD 11:55 Szívek szállodája 12:50 Szívek
szállodája 13:50 Doktor House 14:50 Doktor House 15:45 Szerelem
a láthatáron 16:50 Különben dühbe jövünk 19:00 Dupla vagy semmi
21:20 Az új világ

7:00 Francia focimagazin 7:30 Olasz foci Fiorentina-Juventus 9:30 Mix
zóna 10:00 Francia foci Nantes – Lille 12:00 Mix zóna 12:25 Francia
focishow 12:55 Total Italian Football  13:25 Jégkorong AIK - MODO
Hockey 15:25 Brazil focimagazin 16:00 Férfi kézilabda Wisla Plock -
Vive Targi Kielce 17:55 Olasz foci Sampdoria – Atalanta élő közv 20:00
Total Italian Football  20:40 Olasz foci Inter - Hellas Verona

STV :1
7:10 Flipper a Lopaka 7:35 Včielka Maja 7:50 Bol raz jeden život15
8:15 Fidlibum  8:45 Výprava nádeje  9:35 Megamozog 10:05 Berlín,
Berlín 11:05 Milujem Slovensko 12:30 On air ) 12:55 Pošta pre teba
14:00 Moje dcéry 15:40 Láska ako sen 17:15 Postav dom, zasaď
strom 18:00 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 s Katkou Brychtovou 21:55 Laurin príbeh dráma, Taliansko

STV :2
7:45 Správy 8:00 Živá panoráma 8:35 Extrémne v horách 9:00 Zách-
rana pánd 10:20 Televízny klub nepočujúcich 10:45 Tempo 11:00 Ha-
lali 11:15 Slováci vo svete 11:45 Folklórne slávnosti pod Kráľovou
hoľou 12:05 5 minút po dvanástej 13:05 GYMPEL.TV 13:50 Vymyslení
ľudia 14:30 Magazín Ligy majstrov 15:05 Kapura 15:50 Farmárska
revue 16:10 Test magazín  16:25 Senior klub - magazín 17:00 He-
recké legendy 17:10 Rysavá jalovica  18:15 Na ceste po Česku 18:45
Večerníček  19:10 Ja a moja rodina 19:20 Hádaj, kto nás pozval  19:55
Správy 20:00 Vynálezy, ktoré zmenili svet 20:50 Anjeli strážni 21:20
A3UM 21:45 Klauni 23:15 Umenie 2013

MARKÍZA

6:45 Tom a Jerry 7:00 Kung Fu Panda 7:30 Tučniaky z Madagaskaru
7:55 Alf 8:20 Krok za krokom 8:45 Stať sa hviezdou 10:50 Dva a pol
chlapa 11:20 Parťáci 11:45 Postrach Denis opäť zasahuje 13:20 Návš-
tevníci 15:35 Čierny rytier 17:35 Uragán 18:20 Smotánka 19:00 Te-
levízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Farma
Duel 22:15 Kat 2 akčný film

JOJ

7:50 Legenda o Tarzanovi  8:45 Move up! 10:15 Zakázané kráľovstvo
12:30 Dedičstvo 14:00 Taxi 4 16:10 Česko Slovensko má talent 18:00
Cena je správna 19:00 Veľké noviny TV JOJ19:59 Šport 20:10 Naj-
lepšie počasie 20:20 Rýchli a zbesilí 4 23:00 VyVolení - Dom snov

fotópályázat!

Beküldési határidő:
2013, november 29.

Egy pályázó maximum 5 db képet küldhet be.
Csak saját készítésű képeket várunk! Pontos név és
cím csatolása szükséges!
Formátum: A beküldött fotók legalább 1.9 megapixel mé-
retűek legyenek (1600 x 1200), és felirat nem helyezhető
el rajtuk. A fotókat elektronikus formában a
deltakn@gmail.com címre várjuk vagy személyesen szer-
kesztőségünkbe (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!

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

Október 19-én ünnepelte 
1. születésnapját

Heinbach Noel Dominik
Ógyallán. 

E szép ünnep alkalmából köszönti 
őt és sokszor puszilja: anya, apa, 
Pifkó papa és mama, keresztszüleid 
és Moncsi nagynénidék.

„Szívünkben a helyed, ez nem lehet másképp,
Mindig Veled leszünk, mint fénnyel az árnyék.
Mint árnyék a fénnyel, mi ott leszünk Veled,
Szívünk melegével óvunk, ha engeded.”

Október 17-én ünnepelte 
5. születésnapját 

Máriási Noel 
Marcelházán.

Szívből köszöntik: anya, apa,    
testvére Vani, nagyszülei, 
keresztszülei és az egész család.

„É-vek múlnak, gyorsan telnek,
D-íszes tortán gyertyaszálak égnek.
E-zen a szép napon téged ünnepelünk,
S-ose felejtsd el, mindennél jobban szeretünk.
R-agyogjanak neked a legfényesebb csillagok,
É-s csak neked nyíljanak a legszebb virágok.
K-edvesség és szeretet kísérjen az életben
A-míg csak élsz, maradjunk a szívedben.“
Október 21-én, 10. születésnapja 
alkalmából köszöntik 

Édes Rékát Bátorkeszin:
szülei, testvérei, 

nagyszülei és keresztszülei.

„NEMCSAK A HÚSZÉVESEKÉ
A VILÁG!”

Vidám műsoros délután a Komáromi Városi Művelődési
Központban „Az idősek iránti tisztelet hónapja” alkal-
mából. Időpont: október 28-án, 14.00 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Ákos nem akar celebgyerekeket
Ákos a rengeteg munka ellenére is igyekszik arra figyelni,

hogy minél több időt töltsön a gyerekeivel. Az otthoni stúdió
ebben sokat segít, ám az igazi feltöltődések a vakációk alatt tör-
ténnek. „Azt hiszem, a nálam rendesebb apák is többnyire a mun-
kájuknak élnek, és kevesebbet találkoznak a gyerekeikkel, mint
amennyit szeretnének. De a hangstúdióm a lakásunkban van, te-
hát otthon dolgozom, ebből a konfliktusokon kívül néha előny is
származik: sokat vagyunk együtt. A gyerekeink nem járnak rend-
szeresen apa koncertjeire, de Marci fiam, aki most kezdte a gi-
mit, már egy alkalommal az egész cserkészőrsét elhozta. Ő
évekig zongorázott. Anna 11 éves, ő is tanul zongorázni, való-
színűleg nem lesz virtuóz, de például kezdettől komponál kisebb
saját darabokat, emellett népi táncra jár, profi gyerekkórusban
énekel. Kata nyolc esztendős, furulyaleckéket vesz, nagyon él-
vezi. Julcsi még kicsi, most kezdte az óvodát. Izgalmas, tiszta emberek a gyerekeim, pró-
bálom megóvni őket a tipikus 'sztárcsemete' tévutaktól“ - folytatta Ákos.

Százmilliókat gyűjtött 
össze Hugh Jackman
Amusical- és akciószerepeiről ismert ausztrál színész (A

nyomorultak, X-Men) a hollywoodi Dolby Színházban
szombat este megrendezett születésnapi „bulijára“ 4500 ven-
déget hívott meg, akiknek azonban fizetniük kellett a részvé-
telért. Hugh Jackman cserébe énekelt, táncolt és az életéből
vett történetekkel szórakoztatta a közönséget. A One Night
Only (Egyetlen éjszaka) című előadáson 1,85 millió dollár
(403 millió forint) gyűlt össze a Mozgókép és Televíziós Ala-
pítvány számára, amely egészségbiztosítást és egyéb szol-
gáltatásokat nyújt a szórakoztatóiparban dolgozóknak, illetve
az ágazat nyugdíjasainak. „Ennél nárcisztikusabb módon va-

lószínűleg nem ünnepelhettem volna a születésnapomat. A kedvenc dalaimból és életem tör-
téneteiből válogattam“- mesélte a sztár, aki az estén feleségének is énekelt, valamint meg-
idézte szülőhazája, Ausztrália zenéjét és képeit.



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.
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Ez nem a komáromiak hete volt
Az utóbbi években nem volt

szokványos, hogy a komá-
romi csapat egy hét leforgása
alatt kétszer is vesztesként
hagyja el a pályát. Nos, ez is
megtörtént. Előbb az aktuális
bajnokcsapat pályáján, majd ha-
zai csarnokban is vereséget
szenvedtek Rón edző védencei,
akiknél a remekül sikerült felké-
szülés, és ugyancsak jó kezdet
után, lényeges formahanyatlás
állt be. Pozsonyban, egy gyenge
színvonalú mérkőzésen szen-
vedtek tízpontos vereséget, majd
drámai körülmények között
ugyan, a Tátra aljai Svit is győzni
tudott Komáromban. Persze, na-
gyon messze van még a bajnok-
ság vége, így nem különöseb-
ben aggasztóak ezek az eredmé-
nyek, csak éppen… A szurkoló
győzelmekre van bekódolva, és
ha azok nem jönnek sorozatban,
akkor keresni kezdi az okokat.

Inter – MBK Rieker Com-therm
71:61 (24:13, 14:17, 18:15, 15:16)

Pontszerzők: Miloševič 17, Sta-
rosta 16 – McElrath-Hall 22, Kova-
čevič 12, Joyner 9, Myles 8, Stoja-
nov 5, Kozlík 3, Bilič 2

A tavalyi bajnok nagyon neki-
ment az ezüstérmesnek, és már az
5. percben 12:2 volt az eredmény.

A komáromiak is ugyan „támadgat-
tak”, de rendre nem jöttek be a ko-
sarak, és bizony az eladott labdák
száma is egyre nőtt. Amikor 6-7
pontra közelítettek, a hazai sárga-
feketék azonnal felfrissültek, és
visszaszerezték tíz és több pontos
előnyüket. Sőt, a találkozó 27. per-
cében már tizenöttel is elmentek
(53:38). Az utolsó negyedben sem
változott a játék képe, így a hazaiak
győzelme ezen az alacsony szín-
vonalú mérkőzésen teljesen meg-
érdemelt. 

További eredmények: Levice –
Nitra 58:91, B. Bystrica – Prievidza
89:70, Svit – Sp. N. Ves 102:75.
Handlová – szabadnapos volt. 

MBK Rieker Com-therm – Svit
83:85 (25:22, 19:26, 22:26, 17:11)

Pontszerzők: Myles 22, McEl-
rath-Hall 21, Kovačevič és Bilič 12-
12, Joyner 11, Stojanov 6 – Chan-
nels és Jackson 21-2.

Mindössze 15 percig tartott a ko-
máromi csapat jó játéka, de utána
törés állt be játékában. Innen kez-
dődően, ugyanis a vendégek vették
át a játék irányítását, és bár még
volt a komáromiaknak egy-két „for-
dításuk”, a nagyon jó passzban
lévő vendégek nem engedték ki ke-
zükből a győzelmet. A hazai csapat
érthetetlen módon kapkodva, ide-

gesen játszott, szokatlanul sok hi-
bával, főleg védekezésben. Igaz,
az utolsó másodpercben volt még
lehetősége az eredmény megfor-
dítására, de ez is csak óhaj ma-
radt, mintegy kopírozva az egész
mérkőzés történéseit. Tény, hogy a
csapat meghatározó játékosai az
utóbbi mérkőzéseken nem hozták
a tőlük joggal elvárható teljesítmé-
nyeket, így a nagyszerűen játszó
vendégek megérdemelten nyerték
a találkozót. 

Szerdán 18 órai kezdettel 
Prievidza csapatát látják vendé-
gül a piros-fehérek, majd szom-
baton Nyitrára utaznak, hogy
megmérkőzzenek a nagy rivális-
sal.   

További eredmények: Inter –
Prievidza 66:59, Nitra – B. Bystrica
87:58, Handlová – Levice 87:71. Sp.
N. Ves – szabadnapos volt. 

A tabella állása:
1. Svit 5 4 1 467:414 9
2. Inter 5 4 1 404:353 9
3. Nitra 4 4 0 335:248 8
4. B. Bystrica 5 2 3 403:425 7
5. Komárom 4 2 2 318:307 6
6. Prievidza 4 2 2 288:278 6
7. Handlová 4 2 2 313:308 6
8. Levice 5 0 5 338:433 5
9. Sp. N. Ves 4 0 4 250:350 4

Férfiak:
VK Spartak Komárom – VK Ekonóm SPU Nitra 2:3

(15:25, 22:25, 25:20, 25:22, 7:15)
Az első és ötödik játszmák kivételével, végig nagyszerűen

játszott a komáromi gárda. Már-már veszni látszott a mér-
kőzés, de amikor pályára lépett a komáromi nevelésű Vav-
řinec András, minden változni kezdett. A hazaiak gyűjtö-
getni kezdték a pontokat, és 0:2 állásról sikerült egyenlíte-
niük. A dráma fokozódni látszott, de sajnos, az ötödik játsz-
mára a hazaiak „húzó emberei” igencsak fáradni kezdtek,
amit a remek csapatot alkotó vendégek ki is használtak. A
vereség ellenére nem okoztak csalódást a komáromi fiúk, és
végig partiban voltak a nagyobb tapasztalattal rendelkező
nyitrai egyetemistákkal. A szurkoló értelemszerűen jobban

örült volna a győzelemnek, de így sem volt csalódott. A két
megnyert játszma már egy pontot ér, de ami a legfontosabb,
ismét remekül szórakozott a magas színvonalú mérkőzésen.  

Nők:
Selye János Egyetem SK – VISTA real Pezinok 1:3

(23:25, 25:22, 17:25, 23:25)
A mérkőzés színvonala ugyan némileg elmaradt a férfiak

mérkőzésén tapasztaltaktól, de a kisszámú közönség itt
sem panaszkodhatott látvány hiányára. Az egyetemista lá-
nyok is győzelmi ambíciókkal léptek ugyan pályára, de a ba-
ziniak jobb adogatásuknak köszönhetően, keresztbehúzták
számításaikat. Ahogy az egyes játszmák eredményei is
mutatják, egy kivételével, minden egyes játszmában ádáz
küzdelem folyt, és bizony, egy kis szerencsével, akár…

Röplabda

Győzelem nélkül ugyan, de a közönség kiszolgálva 

Myles (fehérben) 22 ponttal járult hozzá
csapata pontjainak számához 

Fotó: Karol Scholtz

Eddig ugyan egyik csapa-
tunk sem szerzett győzel-

met az extraligában, a közön-
ség azonban nem panasz-
kodhat élményhiányra. Úgy a
nők, mint a férfiak egyaránt
remek mérkőzéseket vívtak,
persze, a két mérkőzés kö-
zött azért volt némi különb-
ség, már ami a nézőszámo-
kat illeti. Míg a férfiak mérkő-
zését a Komáromi Városi
Sportcsarnokban több mint
300 szurkoló izgulta végig,
addig a Selye János Egyetem
Sportközpontjában mindösz-
sze 40-en jelentek meg. A
röplabda szerelmesei talán
joggal teszik a fel a kérdést,
vajon kinek játsszák ezt a
szép játékot extraligás szin-
ten? Túl azon, hogy a mér-
kőzéseket egy időpontban
játszották, a Selye János
Egyetem Sportközpontja
nem alkalmas nagyobb né-
zőszám befogadására. Ko-
máromban ez megoldhatat-
lan probléma?  A pályára lépő férficsapatot minden mérkőzésen

óriási ovációkkal fogadja a hálás közönség
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FELNŐTTEK
2013. október 26. (szombat) 14 órakor: KFC – 
Nagyölved, Nagymegyer – J. Bohunice (Régióbajnok-
ság), Ekel – Podhájska (V. liga), Vágfüzes/Kava – Pat
(Területi Bajnokság II. osztály) 2013. október 27. (va-
sárnap) 10. 30 órakor: Dunamocs – Nemesócsa (Te-
rületi Bajnokság) 14 órakor: Ímely – Tardoskedd (IV.
liga), Naszvad – Garamkálna, Szentpéter – Zsitvabe-
senyő (V. liga), Hetény – Keszegfalva, Gúta „B” – Du-
lovce, Šrobárová – Lakszakállas, Perbete – Bátorkeszi,
Búcs – Csallóközaranyos, Marcelháza „B” – FK Activ,
Izsa – Madar (Területi Bajnokság), Őrsújfalu – Me-
gyercs, Ifjúságfalva – Nagykeszi, Bogya/Gellér – Bo-
gyarét, Tany – Dunaradvány, Csicsó – szabadnapos
lesz (Területi Bajnokság II. osztály) 15 órakor: Nagy-
sziget – Martos (Területi Bajnokság II. osztály).
Ligásaink idegenben: Zselíz – Gúta (IV. liga), Hontfü-
zesgyarmat – Ógyalla, Cseke – Marcelháza (V. liga). 

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2013. október 26. (szombat) 14 órakor: Dulovce –
FK Activ, Perbete – Madar. 2013. október 27. (vasár-
nap) 10.30 órakor: Csicsó – Ímely. 

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
2013. október 26. (szombat) 12 órakor: Ógyalla –
Bátorkeszi, Ímely – Keszegfalva, Dunamocs – Lak-
szakállas, Tany – szabadnapos lesz. 2013. október
27. (vasárnap) 11.30 órakor: Őrsújfalu – Hetény. 

TERüLETI BAJNOKSÁG – ELŐKÉSZÍTŐ 
2013. október 26. (szombat) 10 órakor: Bátorkeszi –
Búcs, Izsa – Hetény („A” csoport), Ekel – Lakszakál-
las („B” csoport) 2013. október 27. (vasárnap) 10
órakor:  Naszvad – Ógyalla, Ímely – Nemesócsa („B”
csoport), Marcelháza „A” csoport) – szabadnapos
lesz. 

RÉGIÓBAJNOKSÁG
1. Komárno 12 10 1 1 25:12 31
2. Gabčíkovo 12 9 2 1 32:8 29
3. V. Meder 12 9 0 3 26:10 27
4. Neded 12 8 2 2 21:9 26
5. V. Ludince 12 7 3 2 28:14 24
6. L. Rovne 12 6 4 2 24:11 22
7. Beluša 12 6 0 6 24:25 18
8. Palárikovo 12 4 5 3 12:9 17
9. Domaniža 12 5 2 5 16:18 17

10. Topoľníky 12 4 4 4 15:19 16
11. H. Nitra 12 4 1 7 20:19 13
12. J. Bohunice 12 3 2 7 12:22 11
13. Tr. Stankovce 12 2 3 7 8:17 9
14. Bánovce n/B. 12 2 0 10 12:24 6
15. Galanta 12 0 3 9 5:44 3
16. Nitra jun. 12 0 2 10 11:30 2

IV. LIGA
1. Šurany 12 9 3 0 31:6 30
2. Vrakúň 12 8 4 0 31:7 28
3. Vlčany 12 7 5 0 24:7 26
4. ČFK Nitra 12 7 1 4 37:18 22
5. Kolárovo 12 5 4 3 20:13 19
6. Štúrovo 12 5 4 3 20:16 19
7. V. Lovce 12 6 1 5 17:16 19
8. DAC "B" 12 5 2 5 14:13 17
9. ViOn "B" 12 5 2 5 18:20 17

10. N. Život 12 4 4 4 17:19 16
11. Váhovce 12 4 2 6 27:26 14
12. Dvory n/Ž. 12 3 5 4 16:23 14
13. Tvrdošovce 12 3 2 7 16:23 11
14. Želiezovce 12 1 3 8 19:35 6
15. Imeľ 12 1 3 8 9:32 6
16. Močenok 12 0 1 11 6:48 1

V. LIGA
1. Hurbanovo 12 9 1 2 31:9 28
2. Kalná n/Hr. 12 7 2 3 29:11 23
3. Sv. Peter 12 7 2 3 27:17 23
4. Marcelová 12 7 2 3 21:12 23
5. Bánov 12 6 3 3 25:10 21
6. H. Vrbica 12 7 0 5 23:15 21
7. Kozárovce 12 7 0 5 21:17 21
8. Nesvady 12 6 2 4 19:14 20
9. Podhájska 12 5 4 3 28:27 19

10. Komjatice 12 5 2 5 20:23 17
11. Bešeňov 12 5 1 6 20:34 16
12. Okoličná n/O. 12 4 0 8 13:18 12
13. D. Ohaj 12 3 2 7 7:20 11
14. V. Kýr 12 3 1 8 15:23 10
15. T. Lužany 12 2 0 10 12:29 6
16. Čaka 12 1 2 9 17:49 5

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Perbete 11 7 2 2 26:12 23
2. Bátorkeszi 11 7 2 2 21:14 23
3. Keszegfalva 11 7 1 3 34:24 22
4. Hetény 11 6 2 3 24:15 20
5. Búcs 11 6 2 3 21:20 20
6. Izsa 11 6 1 4 33:29 19
7. Lakszakállas 11 6 0 5 25:28 18
8. FK Activ 11 5 1 5 18:11 16
9. Dulovce 11 4 4 3 24:26 16

10. Gúta "B" 11 4 2 5 19:22 14
11. Nemesócsa 11 4 1 6 16:14 13
12. Marcelháza "B" 11 4 1 6 21:26 13
13. Dunamocs 11 3 2 6 23:24 11
14. Cs.-aranyos 11 3 2 6 20:26 11
15. Šrobárová 11 2 3 6 12:22 9
16. Madar 11 1 0 10 10:34 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Pat 10 9 1 0 33:5 28
2. Bogya/Gellér 10 7 3 0 23:6 24
3. Vágfüzes/Kava 10 7 2 1 22:8 23
4. Őrsújfalu 11 6 1 4 40:18 19
5. Nagykeszi 10 6 1 3 35:19 19
6. Dunaradvány 10 6 0 4 34:17 18
7. Tany 10 5 0 5 31:26 15
8. Megyercs 10 4 1 5 28:31 13
9. Nagysziget 10 3 3 4 22:21 12

10. Ifjúságfalva 10 2 0 8 16:40 6
11. Martos 10 2 0 8 20:47 6
12. Bogyarét 10 2 0 8 13:50 6
13. Csicsó 11 1 0 10 10:39 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IfJÚSÁGIAK 
A 7. forduló eredményei:  
Perbete – Csicsó 2:1 (1:1), Ko-

csis, Rigó – Nisák
Dulovce – Ímely 4:1 (1:0), Du-

bovský, Szabo, Rigó D., Rigó M. –
Nagy 

Madar – FK Activ 3:0 – kont. (a
vendégek nem jelentek meg) 

A tabella állása:
1. Madar 6 6 0 0 35:3 18
2. Csicsó 6 4 0 2 18:13 12
3. Dulovce 7 4 0 3 18:15 12
4. Perbete 6 3 0 3 21:14 9
5. FK Activ 7 1 1 5 10:43 4
6. Ímely 6 0 1 5 8:22 1

Területi Bajnokság – Diákok 
A 7. forduló eredményei: 
Ógyalla – Hetény 20:0 (11:0), Tóth

A.P. 5, Stojka és Lackó 4-4, Uhrin és
Rechtoris 2-2, Szántó, Farkas, Kakas

Őrsújfalu – Lakszakállas 3:8
(3:4), Szépe F., Keresztes, Szépe –
Inczédi 3, Macejko 2, Kovács M.,
Deák, Nagy K.

Keszegfalva – Bátorkeszi 7:2
(3:2), Lacúch és Kacz 2-2, Hupian
Szép, Cséplő Vl. – Cséplő, Balaskó 

Tany – Dunamocs 5:1 (2:0), Dé-
csi 3, Ledeczky, Kolinek – Csontos 

Ímely – szabadnapos volt. 
A tabella állása: 

1. Ógyalla 6 6 0 0 44:7 18
2. Lakszakállas 6 5 0 1 48:8 15
3. Keszegfalva 6 4 0 2 32:12 12
4. Bátorkeszi 6 4 0 2 37:25 12
5. Tany 7 4 0 3 28:18 12
6. Ímely 6 3 0 3 26:18 9
7. Dunamocs 6 1 1 4 16:22 4
8. Őrsújfalu 7 0 1 6 14:48 1
9. Hetény 6 0 0 6 2:89 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
– ELőKÉSZíTő „A” CSOPORT

A 7. forduló eredményei: 
Hetény – Búcs 0:9 (0:2), Pákozdi

6, Hovany 2, Szabó
Izsa – Marcelháza 3:11 (2:7), Ko-

níček 3 – Hencz 6, Szabó A. és Ďu-
ráč 2-2, Keszeg 

Bátorkeszi – szabadnapos volt. 

A tabella állása: 

1. Bátorkeszi 6 6 0 0 56:19 18
2. Búcs 6 5 0 1 47:25 15
3. Marcelháza 8 4 0 4 40:28 12
4. Izsa 6 0 1 5 27:61 1
5. Hetény 6 0 1 5 8:45 1

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
– ELőKÉSZíTő „B” CSOPORT

A 7. forduló eredményei: 
Nemesócsa – Lakszakállas 5:18

(0:11), Katona 3, Vasi, Veszprémi –
Csonka 11, Csongor 4, Nagy E. 3

Ímely – Naszvad 2:5 (1:2), Ret-
kesová 2 – Barkóczi 4, Lukacsovics 

Ekel – Ógyalla 5:4 – félidőt és
góllövőket nem jelentettek 

A tabella állása: 
1. Naszvad 6 6 0 0 61:16 18
2. Lakszakállas 7 5 0 2 98:34 15
3. Ekel 5 3 0 2 29:42 9
4. Ímely 5 2 1 2 33:22 7
5. Ógyalla 7 1 1 5 50:50 4
6. Nemesócsa 6 0 0 6 13:120 0

Ifjúsági labdarúgás

Cselgáncs

RÉGIÓBAJNOKSÁG
Domaniža – KFC 2:3 (1:1), Kóša 2, Szórád
A KFC szerzett vezetést Szórád góljával, de a

hazaiak gyorsan egyenlővé tették az állást. Ami
ezután következett, az ugyan nem tartozik a pá-
lyákra, de sajnos, ott van. Nem tudni miért, a já-
tékvezető büntetőt ítélt a lilák ellen, ezzel a haza-
iak kerültek előnybe. A találkozó utolsó félórájában
azonban feltámadt a KFC, és szinte levegőhöz
sem engedte jutni a hazaiakat. Kóša két góljával
minden eldőlt, csakúgy mint anno Bősön. Igaz,
nem tudni miért, a játékvezető az egyik Kóša gólt
öngólnak ítélte meg... Ez legyen a KFC legna-
gyobb gondja.

Galánta – Nagymegyer 0:3 – félbeszakadt.
Gólok: Wilson E. Speck, Ferenczi (11 m), Dömö-
tör

Fura dolgok történtek Galántán. A vendégek
remek focival már az első félidőben biztosították
győzelmüket, majd meglepetéssel vették tudo-
másul, hogy a hazaiak nem lépnek pályára a má-
sodik félidőben, mivel az egy kiállított játékosuk
mellett, további négyen megsérültek. Hogy mikor
és hol, arra a kérdésre nem kaptunk választ… Egy
szó mint száz, sportszerűségből ötösre vizsgáztak
a galántaiak.  

További eredmények: J. Bohunice – Bánovce
n/B. 1:0, Gabčíkovo – H. Nitra 1:0, Nitra jun. – Ne-
ded 0:1, L. Rovne – Topoľníky 4:0, V. Ludince –
Palárikovo 1:1, Beluša – Tr. Stankovce 2:1. 

IV. LIGA
Gúta – Udvard 1:1 (0:0), Glofák (11 m)
Az első félidei nagy hazai fölény és az abból

adódó kihagyott helyzetek igencsak megbosszul-
ták magukat. A hazaiak a második félidőben
ugyan megszerezték a vezetést, de a vendégek
egyetlen helyzetükből egyenlíteni tudtak. A gúta-
iak tovább támadtak, helyzeteik is voltak, de az
egyre gorombábban játszó vendégek, némi bírói
segédlettel megszerezték az egy bajnoki pontot.  

Újlót – Ímely 1:0 (1:0)
A találkozó első férójában a vendégek nem en-

gedték át saját térfelükre a hazaiakat, fölényük
szemmel látható volt. És amikor először átmentek,
lőttek is egy gólt, amivel beállították a végered-
ményt. Az ímelyeik játéka ugyan javuló tendenciót
mutat, de a sok helyzetből nincs, aki gólt is tudna
lőni. 

További eredmények: Vlčany – Želiezovce 2:0,
Štúrovo – ViOn „B“ 3:1, Tvrdošovce – ČFK 3:2,
Šurany – Močenok 6:0, N. Život – Vrakúň 0:2,
DAC „B“ – Váhovce 3:1. 

V. LIGA
Ógyalla – Szentpéter 5:1 (3:1), Turza 2, Tár-

nok, Kádek, Cséplő (öngól) – Cséplő
Mintegy 500 néző látogatott ki a várva várt rang -

adóra, de közülük bizonyára nem sokan gondol-
ták, hogy a vendégek ennyire megkönnyítik a ha-
zaiak dolgát. Igaz, egy sérülés is hozzájárult a
szentpéteriek későbbi hangulatához, de ez mit
sem von le a hazaiak remek teljesítményének ér-
tékéből. Végig ők voltak a jobb csapat, így győ-

zelmük ilyen arányban is teljesen megérdemelt. A
sörgyáriak ezzel visszavették vezetésüket a táb-
lázaton, de a harc tovább folytatódik.  

Marcelháza – Komjatice 0:0
A hazaiak nagyon sok helyzetet kidolgoztak,

de amit nem ügyetlenkedtek el a csatáraik, azt pa-
rádés védéssel hatástalanította a vendégek ka-
pusa. Minden a 60. percben dőlhetett volna el, de
Bottyán nem tudta értékesíteni a jogosan megítélt
büntetőt, és ezzel elúszott az esetleges győzelem
utolsó reménye is. 

Zsitvabesenyő – Ekel 5:2 (3:0), Horváth 2
Továbbra sem megy az ekelieknek. A hazaiak

tulajdonképpen már az első félidőben döntésre vit-
ték a dolgot, és bár a zöldek a másodikban jól ját-
szottak, mindez kevés volt az üdvösséghez. 

Kozárovce – Naszvad 1:0 (0:0)
Egészen a 85. percig nagyon korrekt, baráti

hangulatban zajlott a találkozó. Ekkor, a mérkőzés
játékvezetője büntetőt ítélt a vendégek ellen, mi
több, Andris Tamást ki is állította. A fiú nem na-
gyon értette, milyen főbenjáró bűnt követett el, de
ettől még mennie kellett, így elrontva a naszvadiak
szépen alakuló vasárnapját. 

További eredmények: Kalná n/Hr. – Čaka 10:0,
Podhájska – Bánov 1:1, V. Kýr – T. Lužany 0:1, D.
Ohaj – H. Vrbica 0:2. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG
Madar – Marcelháza „B” 1:2 (1:0), Bódis –

Marcinkó, Vörös
Az első félidőben a hazaiak voltak jobbak, de a

másodikban a marcelháziak nemcsak játékban
váltak egyenrangú partnerekké, de gólokban is ki-
fejezték tudásukat. Győztes góljukat a találkozó
90. percében lőttek be Vörös révén. 

Bátorkeszi – Šrobárová 3:2 (2:1), Blaho, Szá-

raz, Németh – Novák, Hošťák
Barátságos hangulatban zajlott a búcsúi mér-

kőzés, amelyen a hazaiak ismét beleestek régi hi-
bájukba, és sorra hagyták ki jobbnál jobb helyze-
teiket. A vendégeknek a 82. percben sikerült
szebbé tenni az eredményt. 

Izsa – Dunamocs 2:0 (1:0), Konc 2
Magas színvonalú mérkőzésen a hazaiak egy

nagyon szívós, jó ellenfelet győztek le, hiszen a
dunamocsiak végig több, mint egyenrangú ellen-
felek voltak.   

FK Activ – Búcs 4:0 (4:0), Lipták, Nagy E.,
Géč, Kršteňanský

Az eredmény szinte mindent elárul a mérkő-
zésről. A hazaiak a második félidőben is nagy fö-
lényben játszottak ugyan, de ezt akkor már nem
tudták gólokban kifejezni. 

Csallóközaranyos – Perbete 2:2 (2:0), Csonka
N. 2 (1 – 11 m) – Lakatos 2

Az első félidőben nagyon jól játszott a hazai
csapat, és semmilyen jele nem látszott annak,
hogy nagy fordulat állhat be a mérkőzésen. Aztán
beállt. 2:1-es állásnál Lelkes kihagyott két ordító
helyzetet, amiért a hazaiaknak nagy árat kellett fi-
zetniük.

Lakszakállas – Gúta „B” 2:1 (2:1), Deák (11
m), Inczédi T. – Szlatky Zs.

Nehéz meccsen vannak túl a lakiak. Talán a ko-
rai magabiztosság hozta így számukra ezt a hely-
zetet. Amikor a találkozó 22. percében már 2:0 volt
az állás, úgy gondolták, minden megy magától is.
A vendégek ekkor átszervezték játékukat, és bi-
zony a hazaiaknak nagyon meg kellett szenved-
niük a győzelemért. Annak jogosságához azon-
ban nem férhet semmilyen kétség.

Dulovce – Hetény 2:2 (1:1), Holub (11 m), Rigó
– Bozsaky, Csintalan I.

Nagyon szép, küzdelmes mérkőzést látott a
szépszámú közönség, mindezt egyformán kö-
szönhetően mindkét csapatnak. A hazaiak ugyan
enyhe mezőnyfölényt harcoltak ki, mi több, kétszer
a felső lécről jött vissza a labda. Mindent össze-
vetve, a vendégek szerencsésnek mondható kö-
rülmények között raboltak pontot idegenben.  

Keszegfalva – Nemesócsa 3:2 (1:0), Szüllő,
Németh, Oláh (11 m) – Kósa, Csizmadia

Inkább a küzdelem, mintsem a szép játék volt
jellemző a találkozóra. A hazaiak végig tartották
enyhe mezőnyfölényüket, ami főleg a második já-
tékrészben domborodott ki. A három kapufa hazai
részről, talán magáért is beszél. A vendégeknek
a ráadásban sikerült 3:2-re szépíteniük.  

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Vágfüzes/Kava – Nagysziget 0:0
Bogyarét – Ifjúságfalva 3:0 (0:0), Nagy, So-

bonya, Hrotko 
Nagykeszi – Őrsújfalu 1:3 ((0:0), Bagin – Álló

3 (1 – 11 m)
Pat – Tany 2:1(0:1), Paulík, Bohoš – Koton P.

Remek hangulat, sok gól az V. ligás rangadón
ARégióbajnokságban ismét idegenben győzött a KFC, a nagymegyeriek viszont fura körül-

mények között nem javíthattak gólarányukon galántai kirándulásuk során. A negyedik li-
gában hazai pályán nem tudott győzni a gútai alakulat, az ímelyiek ugyan javuló játékot pro-
dukáltak, de a hazaiak kihasználták egyetlen helyzetüket. Az ötödik ligában nagyszerű rangadót
játszottak Ógyallán, a hazaiak újra átvették a tabellavezetést. Marcelháza hazai pályán hagyott
ki három mérkőzésre való helyzetet, így csupán gólnélküli döntetlenre futotta erejéből. A Te-
rületi Bajnokságban jó színvonalú mérkőzésekről számoltak be tudósítóink, különösen a du-
lovcei összecsapás nézői lehettek elégedettek a játékkal, de Csallóközaranyoson is volt lát-
ványosság éppen elég.  

A lányoknak jobban ment

Eredmények: 
Mini diáklányok:
34 kg: 
2. Szabó Margaréta 

Serdülő lányok:
57 kg: 3. Bíró Réka 
62 kg: 3. Decsi Dóra

Serdülő fiúk:
90 kg: 
4. Murányi Attila 

A gútai csapat 
Vágbesztercén 

Nagyszerűen szerepeltek a gútai Judo S.K. versenyzői Vágbeszterce Nagydíján, amelyen hét ország 540
versenyzője mérte össze erejét. Most a lányoknak sikerült jobban a versenyzés, hiszen ezen a verse-

nyen kizárólag ők szereztek érmeket a gútai klubnak. 

Nők I. liga
Bánovce n/B. – Csallóközaranyos
17:22 (6:10)
Vendég góldobók: Szabó J. és Zakál 5-5,
Turza 4, Kasznár 3, Svec-Somogyi és Szabó
M. 2-2, Lehocká 1. 
A Naszvad/Ímely – Nagytapolcsány
találkozót lapzártánk után játszották.

Labdarúgás

Kézilabda

Lakatos (sárgában) nem tudta felvenni a versenyt
Ógyallán Fotó: Molnár Krisztián
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Az alapiskolák versenyében
a fiúknál kilenc, míg a lányok-
nál tizenegy csapat nevezett
be a versenybe. A lányok
mindkét kategóriában5x800
métert futottak, a fiúk 10x1000
méteren mérték össze erejü-
ket. Mindent összevetve, a
versenyen 145 alapiskolás és
70 középiskolás diák futotta le
a távokat. Az alapiskolás fiúk
versenyében a Munka utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola diákjai vitték prímet, a
lányok versenyét a Komenský
utcai Alapiskola lányai nyer-
ték. A középiskolásoknál már
hagyományosnak mondható
a Selye János Gimnázium
csapatának győzelme úgy a
lányoknál, mint a fiúknál
egyaránt. 

A versenyeket valamennyi
járásban megrendezték, de
a novemberi, Nagyszombat-
ban megrendezendő döntő
résztvevő csapatainak név-
sorára még várni kell. Vala-
mennyi járás beküldte az
eredménylistát a verseny
meghirdetőjének pozsonyi
központjába, ahol összesítik
az eredményeket, és az öt
legjobb időt elérő csapatot
hívják meg az döntőre. 

A járási forduló 
eredményei:

Alapiskolás fiúk:
1. Munka utcai MTNY 

Alapiskola Komárom
2. Korvin Mátyás MTNY

Alapiskola Gúta

3. Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Lakszakállas

4. Jókai Mór MTNY 
Alapiskola Komárom

5. Komenský utcai 
Alapiskola Komárom

6. Eötvös utcai MTNY 
Alapiskola Komárom

7. Rozmaring utcai 
Alapiskola Komárom 

8. Kóczán Mór MTNY Alap-
iskola Csallóközaranyos 

9. Dulovcei Alapiskola 

Alapiskolás lányok:
1. Komenský utcai 

Alapiskola Komárom
2. Jókai Mór MTNY 

Alapiskola Komárom 
3. Munka utcai MTNY

Alapiskola Komárom 
4. Rozmaring utcai 

Alapaiskola Komárom 
5. Selye János Gimnázium

Komárom
6. Magyar Tanítási Nyelvű

Alapiskola Lakszakállas 
7. Kóczán Mór MTNY Alap-

iskola Csallóközaranyos

8. Rákóczi Ferenc MTNY
Alapiskola Gúta

9. Eötvös utcai MTNY 
Alapiskola Komárom 

10. Korvin Mátyás MTNY
Alapiskola Gúta

11. Dulovcei Alapiskola 

Középiskolás fiúk:
1. Selye János Gimnázium

Komárom 
2. Ipari Szakközépiskola

Komárom 
3. Építők utcai Szakközép-

iskola Komárom
4. Ľ.J. Šulek Gimnázium

Komárom  
5. Pozsonyi úti Szakközépis-

kola Komárom 

Középiskolás lányok:
1. Selye János Gimnázium

Komárom
2. Építők utcai Szakközép-

iskola Komárom
3. Ľ. J. Šulek Gimnázium

Komárom 
4. Ipari Szakközépiskola 

Komárom 

Ismét remekelt a Selye János Gimnázium 

AMadari Édes Gergely Alapiskola igazgató-
nőjének, Szász Veronikának, valamint a Ma-

dari Birkózó Klub elnökének, Kohút Milánnak
közös szervezésében rendezték meg a II. Diáko-
limpiát szabadfogású birkózásban. Az olimpián
négy iskola 58 birkózója lépett szőnyegre, és
ami külön öröm, közöttük sok kislány is. A ver-
seny hangulata is bizonyította, hogy régiónk-
ban nagy az érdeklődés a birkózósport iránt. 

A fődíjat másodízben is a Bátorkeszi-i Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola versenyzői nyerték el, meg-
előzve a hazai Édes Gergely Alapiskolát, a Bátor-
keszi-i Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskolát, valamint
a Szentpéteri Kossányi József Alapiskola diákjait. 

A II. Madari Diákolimpia résztvevői     

Birkózó Diákolimpia

Múlt héten a Komáromi Városi Stadion futópályáján rendezték meg a Mária Za-
varská Emlékverseny járási fordulóját hosszú távú stafétafutásban. A versenyt

már hagyományosan a Szlovákiai Iskolai Sportok Szövetsége hirdeti meg, járásokon
belül pedig a szabadidőközpontok veszik át a főszervezői szerepet. Így volt ez Ko-
máromban is, ahol az Iskola Sportok Napja alkalmából rendezték meg a látványos ver-
senyeket alapiskolák és középiskolák tanulóinak részvételével.

Alapiskolás lányok rajtja

...és a gimis lányok

A gimis fiúcsapat...


