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Túl vagyunk a megyei választáso-
kon. A Komáromi járásból hét MKP-
s képviselőnek valamint egy a Híd
színeiben induló képviselőnek sza-
vaztak bizalmat a választók. Sajnos
a részvételi arány elszomorító, hi-
szen csak a választásra jogosult
polgárok 17,03 százaléka járult az
urnák elé a Komáromi járásban. 

Folytatás a 2. oldalon

Százával 
dőltek meg 
a rekordok

Október hónap utolsó harmada
az ógyallai meteorológiai ál-

lomás adatai szerint legalább
1901 óta az egyik legmelegebb
időszak volt az adott sávban.

Október 20. és 29. között össze-
sen 185 maximális nappali hőmér-
séklet, 184 átlagos nappali hőmér-
séklet, és 114 minimális hőmérsékleti
rekord dőlt meg. A legtöbb rekord-
hőmérséklet október 28-án esett,
összesen kereken 100 csúcsot re-
gisztráltak a Szlovák Hidrometeoro-
lógiai Intézet (SHMÚ) 50 kiválasztott
mérőállomásain, október 23-án pe-
dig 96-ot. „A  hőmérsékleti  csúcsok
ilyen mértékű sűrűsége 10 napon be-
lül Szlovákiában egyedülálló“ - szá-
molt be az SHMÚ honlapján. Októ-
ber utolsó hetében gyakran megha-
ladta a nappali hőmérséklet a 20 fo-
kot. Tény, hogy a 20. század vége
óta az ősz ezen időszakában egyre
gyakrabban mérnek viszonylag ma-
gas hőmérsékletet a korábbi évek-
hez képest. (b)

Ógyalla

Szomorúan áll a barna tábla
a határátkelő közelében,

Komáromban. Lassan málla-
nak le róla a matricák is, me-
lyek a magyar feliratot köve-
telik. A tábla ugyanis kizáró-
lag szlovák nyelvű, bár épp a
Magyarország felől érkezők-
nek hirdetné, hogy kincs van
a városban.

Folytatás az 5. oldalon

A törvény szólt bele 
az erődtábla kinézetébe

Az uszoda tetőszerke-
zetét teljes mértékben

felújították. Jelenleg a
belső felújítási munkála-
tokat végzik. Ha minden
jól megy és az illetékes hi-
vataloktól is megkapták a
szükséges engedélyeket,
akkor jövő héten próba-
üzemben már megnyílhat
a komáromi uszoda.

Folytatás az 5. oldalon

Jövő héten beindulhat 
a próbaüzem

A felújított tető

Gyér részvétel a megyei választásokon

Komárom

Mi legyen az éjszakai 
mulatozókkal?

Részletek a 3. oldalon

Átadták a parkolókat
Részletek az 5. oldalon

VIII. Bátorkeszi István
Napok

Részletek a 8. oldalon
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Kommentár

Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor működik újra a
mászófal. A Meredek Klub vezetőjeként szeretném

ismertetni az érdeklődőkkel és a régió lakosaival a má-
szófal és a röplabdacsarnok körül kialakult helyzetet.

Három fejleményről kell beszámolnom, ame-
lyek kedvezőtlenül érintik a mászófal működte-
tését és a Meredek Klub céljainak megvalósí-
tását. Időrendi sorrendben ezek a következők:

1/ A Comorra Servis (a röplabdacsarnokot
működtető, városi tulajdonban levő szervezet)
megbízott igazgatója ez év májusában egy
időre lehetetlenné tette, majd időben korlátozta
a Meredek Klubnak a csarnokba való bejutását,
ahol a klub egy testületi határozat, a várossal
kötött szerződés, valamint egy érvényes építési
engedély alapján, pályázott és elnyerte, tehát
saját pénzforrásból a mászófal bővítését – egy

új falrész létrehozását végezte és végzi a mai napig.
2/ A komáromi képviselő-testület július elején hozott egy

határozatot, melynek értelmében a város eladni szándéko-
zik a röplabdacsarnokot.

3/ A Comorra Servis megbízott igazgatójának az elmon-
dása alapján tudvalevő, hogy a csarnokban a most kez-
dődő fűtési időszakban a spórolás jegyében nem lesz fűtés.

Az első két fejlemény a fal működtetése szempontjából
mindenekelőtt jogi természetű kérdéseket vet fel, a harma-
dik probléma pedig elsősorban pénzügyi vonatkozású, ter-
mészetesen ennek is van jogi síkja. A Meredek Klub a nyár
folyamán hosszas egyeztetések és jogi tájékozódás ered-
ményeképpen megfogalmazott egy koncepciót a fentebb fel-
sorolt problémák megoldására.

A mászófal működtetésének jogi garanciája dologi teher lé-
tesítése lenne a csarnokban a Meredek Klub javára. (A klub
az első falrésznek társtulajdonosa, az új falrésznek pedig ki-
zárólagos tulajdonosa miután az elkészül.) A dologi teher lé-
tesítése iránti kérelmünket a polgármesternek címeztük és
kértük a testület elé terjesztését, ő ezt nyolc hetes válasz-
idővel saját hatáskörben elutasította.

A mászófal működtetésének pénzügyi garanciája az lenne,
ha a Comorra Servis eltekintene a klubtól a csarnok hasz-
nálatáért eddig igényelt bérleti díjtól. A klub a nyár folyamán
kialakította a mászófal energiatakarékos megvilágítását sa-
ját áramkörökkel. A mászófal megvilágítása ezeken az áram-
körökön független a tornaterem megvilágításától. E függet-
len áramkörökön mérhető a fogyasztás. Ezenfelül be kell ru-
háznunk a mászófal közvetlen közelének a lokális fűtésébe.
Hidegben, ha nincs fűtés a csarnokban, a mászófal ilyen al-
ternatív fűtés nélkül nem működtethető. Ezen invesztíciók
mellett és a mászófal energetikai függetlensége és önfinan-
szírozása esetén semmi nem indokolja, hogy a Comorra Ser-
visnek kifizessük akár azt a valamivel alacsonyabb óránkénti
bérleti díjat, amit eddig fizettünk a fűtési szezonon kívül. Ez
egyenlő a mászófal pénzügyi ellehetetlenítésével. Mi úgy
gondoljuk, hogy az energetikai önfinanszírozáson túl szíve-
sen kifizetjük a Comorra Servisnek azokat a további költsé-
geket, amik a mászófal működtetéséből származnak (pl.
vízfogyasztás, esetleges adminisztratív költség). Sajnos a
Comorra Servis ennél lényegesen nagyobb anyagi terhet
szándékozik a klubra hárítani.

Ennek megfelelően a soron következő, november 14-én
esedékes testületi ülésre a Meredek Klub a városi hivatalban
két anyagot terjesztett a testület elé: a dologi teher létesítése
iránti kérvényt és a mászófal működtetésének anyagi és
energetikai feltételeire vonatkozó határozatjavaslatot. És bár
bőven a testületet megelőző szakbizottsági ülések előtt ter-
jesztettük az anyagokat, a hivatal elmulasztotta ezeket az il-
letékes szakbizottságok elé terjeszteni. Észak-Komárom-
ban sajnos ebben semmi rendkívüli nincsen.

A Meredek Klub mindezek ellenére bízik abban, hogy a
testület a november közepén esedékes ülésen foglalkozik a
mászófal ügyével és meghozza azokat a döntéseket, ame-
lyek működtethetővé teszik a mászófalat, és megszüntetik a
jelenlegi lehetetlen állapotot.

Malinák Zsolt, a Meredek Klub elnöke

A mászófal működtetésével
kapcsolatos helyzet

Aláírásgyűjtésbe kezdtek
Mi legyen az éjszakai mulatozókkal?
Komáromban egyre többször

merül fel a kérdés, mit lehetne
tenni a hangos éjszakai dorbézo-
lókkal. A városi rendőrség gyak-
ran kint van. Az egyik lakótömb-
ben már petíciós kezdeményezés
indult az egyik szórakozóhely
nyitva tartásának rövidítése érde-
kében. 

Nem könnyű az éjszakai szórako-
zás terén rendet rakni. Komárom vá-
ros több pontján vannak olyan szóra-
kozóhelyek, ahová a városi rendőrök
már menetrend-szerűen járnak ki. Va-
lahol a zaj jelent problémát, valahol
az italtól megerősödő vendégek rom-
bolnak. Bizonyos helyeken a szeme-
telés már teljesen megszokott, és
akadnak helyek, amit elég gyakran
körbehánynak.

A város és a rendfenntartók vi-
szonylag tehetetlenek, és érdemes le-
szögezni, hogy a legtöbb városban ez
gondot jelent. Dunaszerdahelyen a
szórakozóhelyek nyitva tartása már
hosszú ideje parázs vita tárgya, és
Komáromban is újra és újra napi-
rendre kerül. A nyitva tartás szigorítása
viszont nem feltétlenül jelent gyógyírt
a jelenségre, ráadásul a „normálisan“
szórakozókat és a vállalkozókat bün-
tetné. Komáromban itt az egyetem, és
a diákok rendezvényei mindig hétköz-
nap vannak. Egy egyetemi buli viszont
nemcsak egy egyetemi város termé-
szetes része, de 3-4 vállalkozásnak is
jelentős bevételt jelent.

Vannak olyanok, akik a nyitva tar-
tás szigorítása mellett érvelnek, de
vannak olyanok,  akik szerint értel-
metlen dolog az erős szabályozás.
„Sokak  szerint  alig  van  élet  Komá-
romban,  amikor  meg  az  emberek
szórakoznának,  akkor  10  órakor
ágyba zavarnák őket“- fogalmaz egy
komáromi lakos. Egy másik lakos ezt
írja a facebookon: „Tegnap  diszkó-
patkányék megint csinálták a cirkuszt
a 7-esen a Wigwam előtt, még hajnali
fél 3-kor is, végül a zsaruk vetettek vé-

get a bulinak .... Ma reggel pl. törött
üvegek fogadták a járdán az üzletbe
indulókat. Már többször megrongálták
az én kocsimat is.“

MiT SZAbáLyOZ A várOS?
A városnak egy Általános Érvényű

Rendelete (ÁER) van a nyitva tartá-
sok kapcsán, amelyet legutóbb 2012-
ben módosított. A vendéglátóhelyek
esetén két csoportot különböztet meg
a rendelet, lakóházakkal egybe épített
(umiestnené v nebytových priesto-
roch priamo priľahlých so stavbami
určenými na bývanie a v prevádzkar-
niach umiestnených v nebytových 
priestoroch, ktoré sa priamo nachád-
zajú v stavbe bytového domu, v kto-
rom sa nachádzajú priestory určené
na bývanie), és nem egybe épített
vendéglátóhelyeket. Az előbbiben
reggel 6-tól este 10-ig engedélyezett
a nyitva tartás, az utóbbi esetén éjjel
3-ig. A nyári teraszok este 10-ig tart-
hatnak nyitva. 

Az ÁÉR másik része hangsú-
lyozza, hogy minden vállalkozónak
be kell tartani az éjszakai nyugalmat,
azaz 10 óra után nincs kinti hangos-
kodás. Olyan vállalkozások, amelyek
zavaró hang- vagy fényelemekkel dol-
goznak, ott erre külön figyelmet kell
szánni. 

MiT TeHeT A reNdőrSéG?
Jogosan merül fel a kérdés, hogy

mit tud tenni a rendőrség az ügy kap-
csán? A rendőrség rendszeresen jár
ki az ilyen helyekre, de viszonylag te-
hetetlen a jelenséggel kapcsolatosan.
Vannak olyan vendéglátóhelyek,
ahova szinte minden hétvégén kihív-
ják a rendőröket. A hangoskodókkal
szemben viszonylag tehetetlenek, mi-
vel az érkezésük láttán elhalkulnak
az emberek, így nehéz bármit szá-
mon kérni rajtuk. A zavaró zajszint is
egy relatív dolog, mindenkinek más-
hol van az ingerküszöbe – mutat rá a
városi rendőrség vezetője, Rozsnyó
Lajos. Hogy konkrét lépést tudjanak

tenni, a zajt hivatalos méréssel kéne
igazolni, mivel ez lehet egy eljárás
alapja. Rozsnyó elmondása szerint,
vannak olyan helyek, ahol a figyel-
meztetések után jobban odafigyel-
nek, de akadnak helyek, ahol figyel-
men kívül hagyják a figyelmeztetése-
iket. Ebben az esetben egy jogi eljá-
rást kezdeményeznek a városi hiva-
talon belül. Itt a hivatalnak kell
felmérni az ügy részleteit, és az ér-
vényes törvények alapján a város pol-
gármestere határozatban róhat ki
büntetéseket. Rozsnyó Lajos elmon-
dása szerint az elmúlt két évben 4-5
ilyen eljárás indult. A rendőrségnek a
hétvégi éjszakákon 4 munkatársa dol-
gozik, nekik kéne felügyelni a rendet
a város minden részén.

MiT SZÓLNAK 
A veNdéGLőSöK?

A vendéglátóhelyek működtetői lát-
ják az adott problémát, de arra is rá-
mutatnak, hogy sok olyan hely van,
ami normális mederben működik, és
azokat is nyaggatják. A Singellőben
található HomE klub (korábbi Singellő
kocsma) működtetői arra panaszkod-
nak, hogy nyár közepén, amikor sok
ember még kint beszélgetne, néhány
lakos már 10 óra után pár perccel ki-
hívja a rendőröket. Dáridóról szó
sincs, csupán néhány ember beszél-
get, jól érzi magát egy teraszon. „A
kései randalírozók ellen küzdeni kell,
de ha egy környékre beköltözik egy
kis élet, az ellen nem kéne tenni. A
hely felújításával egy romos épületet
és környékét tettük rendbe, munkát
adunk embereknek, lehet nálunk
meccset nézni, beszélgetni és szóra-
kozni. Ez talán teljesen normális do-
log“- fogalmaz a klub vezetője. 

Mások arra hívják fel a figyelmet,
hogy egy város természetes része a
szórakozás és a vendéglátás. Az em-
berekkel sokszor inkább az a baj,
hogy otthon gubbasztanak, és nem
mennek ki este egy italra az ismerő-
seikkel beszélgetni. Mindenki otthon
bezárva bámulja a tévét, ahelyett,
hogy egy jót beszélgetne – mondja
egy másik vendéglős. A bajkeverőket

ki kell szűrni, az éjszakai nyugalmat is
biztosítani kell, de egy túlszabályo-
zott nyitva tartással az egész városi
életet öljük ki - teszi hozzá.

MiT LeHeT TeNNi 
A HANGOSKOdÓKKAL?

A lakosok gyakran panaszkodnak
arra is, hogy a vendéglátóhelyek kör-
nyékén mi zajlik. A hangoskodáson
túl, akad példa szemetelésre, rongá-
lásra és más zavaró dolgokra. A kér-
dés ilyenkor az is, hogy mennyire
számon kérhető ezért a vendéglátó-
hely tulajdonosa? Az egyik vendég-
látós azt hangsúlyozza, hogy nem kí-
sérhet minden vendéget hazáig. A
vendéglőből kilépve már a hely tulaj-
donosa sem tud igazán lépni, és egy
felnőtt korú a saját alkoholfogyasztá-
sát is maga dönti el. A rongálásokat a
vendéglátósok is elítélik, azonban ők
is tehetetlenek.

A VII. Lakótelep egy részének la-
kosai petíciós aláírásgyűjtésbe kezd-
tek, mivel az ott található Szaturnusz
bárral (Wigwamnál) nem tudnak ki-
békülni, rendszeresen zavarják az ot-
tani vendégek az éjszakai nyugalmat.
A petíciójukban a nyitva tartás rövidí-
tését szorgalmazzák. Az egyik kez-
deményező elmondása szerint nem a
vállalkozók ellen vannak, de a helyzet
egyre tarthatatlanabb. 

A képviselő-testületben mindig
nagy a tanácstalanság a rendelet
kapcsán. Ideális döntést lehetetlen
találni, mivel érvek vannak minden
oldalon. Az is valószínű, hogy vannak
„született“ randalírozók, akiket néhány
szabály nem fog megnevelni. Bármi-
lyen szigorú lesz a szabály, a jelen-
ség valahol fel fog bukkanni.

Talán az lehetne a legjobb megol-
dás, ha a vendéglátósok, a városve-
zetés és a városi rendőrség leülne, és
közösen keresné a megoldást –
mondja el a salamoni megállapítást a
facebookon az egyik hozzászóló. Egy
szorosabb együttműködés eredmé-
nye lehetne a kulturáltabb szórako-
zás, mellette pedig a lakosok esti pi-
henésének a bebiztosítása. 
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Folytatás a 2. oldalról
Megyei szinten sem volt nagyon maga-

sabb a részvételi arány, mivel Nyitra megyé-
ből a szavazók 17,90 százaléka élt szavazati
jogával. A választások első fordulójában
azonban nem sikerült megyeelnököt válasz-
tani, így november 23-án vár ránk egy újabb
forduló. Milan Belica a 46,87 százalékát és
Tomáš Galbavý a 37,34 százalékát szerezte
meg a szavazatoknak, így ők mérkőznek
meg a második fordulóban.

Nyitra megye sorsáról 54 képviselő dönt
négy éven keresztül. A Smer-SD és a KDH
koalíciója 32 mandátumot szerzett meg, a
második legerősebb, 15 fős frakciója az
MKP-nak lesz. A Híd, NOVA, OKS, SaS és
SDKÚ-DS koalíciója három helyet szerzett,
az SNS-t pedig egy személy képviseli a tes-
tületben. Három független is bejutott.

A Komáromi járás képviselői:
1. Horváth Árpád (MKP) 5532 szavazat
2. Stubendek László (MKP) 5368 szavazat
3. Földes Csaba (MKP) 5163 szavazat
4. Szabó Olga (MKP) 5131 szavazat
5. Petheő Attila (MKP) 4954 szavazat
6. Jobbágy József

(Híd - Jobbközép koalíció) 4377 szavazat
7. Becse Norbert (MKP) 4330 szavazat
8. Gyarmati Tihamér (MKP) 4195 szavazat

Štefan Škrabák, a Központi Választási Bi-
zottság elnöke az egyik legnyugodtabb vok-
solásnak minősítette az idei megyei válasz-
tást. Elmondása szerint csak két új bead-
ványról tárgyalt a bizottság, összességében
pedig húsz ügyet tárgyaltak. Következmé-
nye egy esetnek sem lesz, vagy mert nin-
csenek megfelelő hatáskörei a bizottságnak,
vagy mert nem történt kampánycsendsér-
tés. szt, fotó: gp

Gyér részvétel a megyei választásokon

Komárom városában a legtöbb szavazatot, szám szerint 1983-at Stubendek  László
(MKP) kapott, őt követte Varga Tamás (HÍD – jobboldali koalíció) 1604 szavazattal, míg har-
madik helyen Anton Marek (független) végzett 1499 karikával. A negyedik helyen Petheő
Attila (MKP) végzett 1474 vokssal, az ötödik helyet Horváth Árpád (MKP) szerezte meg 1339
szavazattal. Milan Belicára 1158-an és Tomáš Galbavýra 2933-an szavaztak.

Gútán Horváth Árpád (MKP) polgármester kapta a szavazatok legtöbbjét, 853-at, második
helyen Becse Norbert (MKP) végzett 463 vokssal, míg Szabó Olga (MKP) 447 szavazat-
tal a harmadik helyre küzdötte fel magát Gúta városában. Stubendek László (MKP) 403 sza-
vazattal a negyedik helyen végzett. Földes Csaba (MKP) 399 szavazattal pedig az ötödik
helyet tudhatja magáénak. A városban Milan Belicára 139-en szavaztak, míg Tomáš Gal-
bavýra 797 szavazat érkezett.

Ógyallán az első helyen végzett Anna Žigová (SMER-SD, KDH) 434 szavazattal, második
lett Jobbágy József (HÍD – jobboldali koalíció) 404 szavazattal és harmadik helyen Milan
Opálka (Kommunista Párt) végzett 275 vokssal. Marek Anton (független) Ógyallán 263 sza-
vazatot tudhat magáénak, ami a negyedik helyre volt elég, míg az ötödik helyen Becse Nor-
bert (MKP) végzett 239 szavazattal. Milan Belicára 325-en szavaztak és Tomáš Galbavýra
457-en. Forrás: statisztikai hivatal honlapja
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Folytatás az 1. oldalról
„A tetőszerkezet felújításá-

val a múlt héten végeztünk“ –
mondta el lapunknak Balázs
Sándor,  a  Comorra  Servis
igazgatóhelyettese.  „A  több
tonnás napelemrendszert le-

szedtük, az elrothadt geren-
dákat szintén, majd egy vas-
tag polisztirén  réteg került  a
betonszerkezet tetejére, amit
egy vastag fóliával szigeteltek
le a  szakemberek.  Így most
már  nem  kell  aggódnunk  a
beázások miatt.  Az  új  tető-
szerkezet  élettartama  15-25
év. 
Az elkorhadt szellőzőrend-

szert  szintén  kiszereltük.  A
szellőztetést most új ventilá-
torokkal  fogjuk  megoldani,
amelyeket az ablakokba sze-
reltetünk.  Természetesen  a
medencét is ki kellett több he-
lyen javítani, de kisebb felújí-
tásokat  is  elvégzünk  a  zu-
hanyzókban  és  az  öltözők-
ben.  Ezen  a  héten  várjuk  a
közegészségügyi  hivatal
szakembereit, majd ha ők is
rendben  találnak mindet  az
uszodában, akkor jövő héten
beindulhat  a  próbaüzem“ –
mondta el az igazgatóhelyet-
tes. 

A legutóbbi testületi ülésen
ezekre a felújítási munkála-
tokra a képviselők 50 ezer eu-
rót hagytak jóvá, ami az igaz-
gatóhelyettes szerint pont fe-
dezte a felújítással járó kia-
dásokat.

És hogy hova jártak és jár-
nak az úszóklubok és vízipó-
lósok ezekben a hónapokban
edzeni? Erről kérdeztük Kubis
Alexandert, a Komko úszó-
klub elnökét. „Szerencsére a
dél-komáromi úszóklub befo-
gadott minket  erre  az  időre,
amíg nem  tudjuk megoldani
az  edzéseket  városunkban.
Azonban ezzel a vészmegol-
dással újabb költségek nehe-
zedtek  a  klubra,  mivel  ha-
vonta 230 eurót kell fizetnünk.
Továbbá  igazodnunk  kell  a
dél-komáromiak edzsésprog-
ramjához,  így  félő,  hogy  a
szlovák bajnokságon ez meg
fog látszani az eredményein-
ken“ – mondta az elnök.

szénássy

A bősi Mészáros Ádám a tőle megszokott
nyugalommal, megfontoltsággal, és frappáns
poénokkal vázolta fel nézeteit. Szapu  Klára
Kamocsáról ismét lendülettel, vidáman, pozitív
energiát sugározva ragyogott a színpadon. A
keszegfalvai Őszi  Fanny a pajkos diáklány
szemszögéből közelített, és ezt kellő tapaszta-
lattal oldotta meg. Az ekecsi Nagy  Viktória
szemléltető eszközöket is felhasználva, tanul-
ságos üzenetekkel ötvözte előadását. 

Az énekesek a rock and roll kategóriában
mérték össze tudásukat. A bősi Fodor  Dóra
szemlátomást nagyon odatette magát. Az eke-
csi Kéri Denisza egyik legjobb produkciójával
rukkolt elő, ami talán már az előző fordulóban
szerzett tapasztalatnak volt köszönhető. A Ke-
szegfalva színeiben versenyző Sárközy Krisz-
tína most is bizonyította, hogy abszolút szín-
padra termett. Az Ifjúságfalvát képviselő Skopp
Ildikó mindig magasra helyezi a mércét, és
mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt el
is érje. 

Az est színvonalának emeléséhez nagyban
hozzájárultak a Csemadok helyi alapszerve-
zete mellett működő Napsugár és Tőzike nép-
tánccsoportok, melyek kivételes jó hangulatot
varázsoltak a kultúrház falai közé. Két-két dal
erejéig ismét a TAT színpadán üdvözölhette a
közönség a hatodik sorozat győzteseit, Lengyel
Bettyt és Fodor Biankát. Véget ért a TAT hete-
dik sorozata, már csak a gála van hátra, melyet
december 14-én rendeznek Keszegfalván.

-pint-, Fotó: coolclubcc
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ANagyboldogasszony egyházi Alapiskola és Óvoda
tantermei az elmúlt napokban nem mindennapi 

tanóráknák adtak otthont.

Az egészséges életmód jegyében zajlott egy tanítási nap
az alsó tagozatos diákok körében. Négy csoportra elosztva
előadásokkal kezdődött az óra, amire alapozódtak később a
versenykérdések, így megérte figyelni. Érdekes és új dolgo-
kat láthattak és hallhattak a gyerekek a szezonális gyümöl-
csökről, zöldségekről, azok hatásairól szervezetünkre. Újabb
óra alapozódott olyan gyümölcsök és zöldségek megisme-
résével, amelyekkel nem mindennap találkoznak otthon a
háztartásban. A nap további része a versengésé volt. Az idő-
sebbeknek zöldség- és gyümölcssalátát kellett készíteni, a
fiatalabbaknak egyszerűbb feladat jutott, nekik szaglás, íz-
lelés, tapintás alapján fel kellett ismerni egy-egy gyümölcsöt,
zöldséget. 

Míg a kicsik egészségnapot tartottak, addig a felső tago-
zatos diákok a média világának rejtelmeivel ismerkedtek
Kiss Réka és Pézman Zoltán segítségével. Betekintést kap-
hattak a kamerán túli világba, azaz az operatőri és szer-
kesztői, riporteri munka szépségeibe, buktatóiba. Éppen jó
alapot kaptak, mivel készülőben van a gimiTV. csr

Fotó: az iskola archívumából

Médianap a nagyoknak,
egészségnap a kicsiknek

A TAT utolsó fordulója
A bősi forduló 

hazai versenyzői
Fodor dóra - énekes

A bősi alapis-
kola végzős di-
ákja. Tanulmá-
nyait gimnázium-
ban szeretné
folytatni, mivel fő-
iskolára készül.
Fogorvos sze-
retne lenni, már
négyéves kora
óta ez a legfőbb
vágya. Szeret

sportolni, nyolc éve kézilabdázik. Emel-
lett a focit sem veti meg, és az atlétikában
is jeleskedik. Szereti az irodalmat és sokat
olvas.

Mészáros ádám - bemondó
A dunaszerda-

helyi Szabó
Gyula Szakkö-
zépiskola végzős
diákja, építészeti
szakon. Tanul-
mányait a győri
Hittudományi Fő-
iskolán szeretné
folytatni. Minden-
napi életének
szerves része a

néptánc, amelyet öt éve gyakorol. Aktí-
van kiveszi a részét a település életéből.
Tagja a Kék Duna vegyeskarnak, a Cse-
madoknak és a kisállattenyésztők egye-
sületének.

ATehetség a tét hetedik sorozatának
utolsó, ötödik fordulójára került sor bő-

sön. e település már harmadik alkalommal
fogadta a TAT családját. A Fodor Denisza
főszervező által vezetett gárda példamuta-
tóan, és szinte rutinszerűen végezte fel-
adatát. 

Folytatás az 1. oldalról
A két Komárom egyedül -

álló erődrendszere, melynek
gyöngyszeme, a sok évszá-
zados Központi Erőd, az
Öregvár és az Újvár a város
északi, Szlovákiához tartozó
városrészében található. A
határátkelőn álló új tábla
„Pevnosť Komárno“ felirattal,
és a Lipót-kapu stilizált ké-
pével hirdeti a város legfon-
tosabb műemlékét. Az egy-
nyelvűségét törvény védi.

A tábla nemrégiben került
ki, és az internetes közös-
ségi médiában nagy felhá-
borodást keltett a komáro-
miak, és a kétnyelvűségért
harcoló civilek körében. „A
táblát eredetileg kétnyelvűre
terveztük“  – magyarázza
Gráfel  Lajos, az észak-ko-
máromi városi hivatal mű-
emlékvédelmi osztályveze-
tője, akinek hivatala pályá-
zott az eddig hiányzó táb-
lára. „Az ilyen típusú barna
tábla, mely a műemlékeket
jelzi Szlovákiában, egy szi-
gorú törvény hatálya alá esik
– a minisztériumtól a hivatal
a jóváhagyott tervet egynyel-
vűen kapta vissza, így nem
lehetett mást tenni“.
„Pontosan  be  van  hatá-

rolva  a méret,  a  betű,  gya-
korlatilag minden“ – mondja
Sebő Bea, a hivatal projekt-
menedzsere. „A törvény azt
mondja,  a  közlekedési  táb-

lák csakis a város elejét és
végét  jelölhetik  kisebbségi
nyelven. Még a városrésze-
ket  sem  lehet  kisebbségi
nyelven megjelölni“ – teszi
hozzá rámutatva, hiába is
próbálták keresztülvinni a
kétnyelvű tábla ötletét. „A kri-
tika minket,  hivatalnokokat
ért, de az egész a törvényal-
kotók felelőssége. Mi termé-
szetesen  kétnyelvű  táblát
tennénk ki“ – jelenti ki.

A határátkelőről Észak-Ko-
márom felé tartva azonban
találhatunk egyenesen há-
romnyelvű táblákat is, me-
lyek jelzik, merre található a
központi erőd és az erőd-
rendszer. Ezek a táblák
azonban jóval kisebbek, mint
a „nagy barna“. „Ezek infor-
mációs  táblák, melyek nem
esnek a törvény hatálya alá,
ezeken  több  nyelven  is  fel-
tüntethető  az  információ“  –
mondja Sebő Bea. „Felmerül

a  kérdés,  hogy  akkor miért
pont ezeket a barna, hivata-
los  táblákat  tettük ki. Azért,
mert  ezek  a  táblák  európai
szinten az érdeklődő nagy-
közönség  számára  nyilván-
valóvá  teszik,  hogy  a  hely-
színen valami értékes dolog
van. Nálunk csak a nemzeti
kulturális műemlékekre lehet
használni, melyek szerepel-
nek az ide vonatkozó listán“
– magyarázza. 

Érdekességképp Gráfel
Lajos és Sebő Bea elmond-
ják: az is külön levelezés tár-
gya volt, hogy a táblára nem
az a felirat került, hogy „Pro-
titurecká pevnosť“ (Török el-
leni erőd). A közlekedési táb-
lákról szóló törvényben
ugyanis így szerepelt a ko-
máromi erőd megnevezése,
ám ez szakmailag nem állja
meg a helyét, így sikerült ki-
harcolni, hogy ezt a megne-
vezést elhagyják. (b)

A törvény szólt bele 
az erődtábla kinézetébe

Ebben az évben egy érté-
kelésnek köszönhetően a
Komáromi járás legjobb kö-

zépiskolája kitüntetést kap-
ták. A Nyitrai kerületen belül
a szakközépiskolák között a
7. helyet érték el, Szlovákián
belül pedig a 46.-at. 

A jubileum nem az értéke-
lés, hanem a köszönetmon-
dás ideje. Munkásságában
a tehetség, a szorgalom, a jó
ügy iránti elkötelezettség öt-
vöződött. Az eredmények
önmagukért beszélnek. Az
eddig megtett életútján
aranyfedezete a hétközna-
pok cselekvéseiben rejtőzik.
Ezekben kristályosodott ki
emberi minősége, szakmai
kvalitása, vezetésre való el-

hivatottsága. Hordozza és
képviseli azt, ami „csak” ígé-
ret, jövő, lehetőség, jobb és
korszerűbb. Lehet, hogy elő-
rement, lehet, hogy meg-
előzte a kort? Ez volt az a
helyzet, ami a leginkább pró-
bára tette. Kitartást, bátorsá-
got feltételezett. Néha ön-
magával, s egyéni sorsokkal
dacolt. Megesett, e küzdel-
mekben  nem hátrált meg,
bár egyszer-egyszer hátra-
lépett, hogy újra kezdhes-
sen, nyithasson, s nagyob-
bat lépjen előre. Az irányt el-
tökélten tartotta. A pedagó-
gusok, nevelők és a többi al-
kalmazottak csak azt
tapasztalták, hogy célkövető,
eltökélt ember. A legkeve-
sebbet és a legtöbbet csak
annyit mondhatnak: köszön-
jük. 

Egy közösségi embernek,
aki saját sorsát a tömegek
szolgálatával köti össze,
több nem is kellhet. Ez volt
számára az igazi prémium,

az a tükör, amely derűt su-
gárzott vissza. Úgy tapasz-
talják, hogy ez a háttér most
is megvan, ez az érték most
is létezik és a tettvágy nem
lanyhul benne, inkább erő-
södik, új minőségbe csap át,
még magasabb szakmai
szinten, még átfogóbban,
stratégiai alapon. 

A munkatársai örülnek an-
nak, hogy jó egészségben
láthatják. Most is tapasztal-
hatják alkotó energiáját, tett-
rekészségét. Úgy látják,
hogy a felgyülemlett tapasz-
talat és az alkotói vágy külö-
nös elegye lobog benne.
Észleléséhez nem kell analí-
zis. Elég, ha csak szót válta-
nak, illetve mellette vannak,
főleg, ha együtt cseleksze-
nek. Megerősödhet bennük,
hogy 60. évében járva nem
hátra, hanem előre néz. Az
építő szellem, a jobbítás
szándéka hatja át most is,
ugyanúgy, mint 22 évvel ez-
előtt, amikor beült az igaz-

gatói székbe. Úgy tűnik vi-
szont, hogy ma sem elég-
szik meg a részlegessel, a
köztes állapottal. Teljesség-
ben gondolkodik, az egészet
látja és generálja. 

Cselekvő, alkotó ember
volt régen is és az is maradt.
A távlatokat sem nézte so-
hasem másként. Hogy ezt
most, 60 éves korban is vál-
lalja, azt nemcsak sejtik, ha-
nem tudják is. Nős, az első
házasságából született két
felnőtt lánya van és két uno-
kája, akikért rajong és ők is
rajonganak a nagypapáért. 

Kedves Igazgató Úr! A
pedagógusok, alkalmazot-
tak, az Iskolatanács, a szü-
lők, a Szülői Tanács, a ta-
nulók és az iskola diáktaná-
csa nevében kérem, fogadja
őszinte jókívánságaimat. Kí-
vánom, hogy adjon a Te-
remtő Isten még sok, egész-
ségben töltött, alkotó, bol-
dog esztendőt.

Miriák Ferenc

Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola igazgatója jubilál
Az Ógyallai építőipari Szakközépiskola gyökerei Ko-

máromig érnek. A Komáromi Gépipari Szakközép-
iskolában hozták létre 1978-ban az építészeti szakot.
Annak ellenére, hogy jó híre folytán gyorsan a köztu-
datba került és sok diákja volt, szervezési okokból át-
helyezték a szakot Ógyallára. 1985. szeptember 1-jétől
működök itt önálló iskolaként. 1991 -ben az iskola jogi
önállóságot szerzett. irányításával Kimle László építő-
mérnököt bízták meg, ma is ő az iskola igazgatója. Az el-
múlt napokban töltötte be 60. születésnapját.

Komárom városában a ii-es lakótelepen, valamint a
vii-es lakótelepen új útszakaszt és parkolóhelyeket

építettek ki az ott lakók nagy örömére. A beruházások hi-
telből valósultak meg.

Az Építők és Hviezdolsav utcák felújításakor 511 m2 új asz-
faltburkolatot fektettek le, kialakítottak 157 m2 járdát, valamint
4 aszfaltburkolatú parkolóhelyet is kiépítettek. Mivel ezen a te-
rületen nem volt megoldott a vízelvezetés, ezért kiépítették a
kanalizációt és a vízelvezető-aknákat. A beruházás ára 74 930
euró volt. A kivitelező az elektronikus aukció által kiválasztott
Korekt Kft. volt. Továbbá a Hviezdoslav utcában 13 parkoló-
helyet és egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhe-
lyet alakítottak ki. Ennek a beruházásnak az összege 21 250
euró volt, melyet a madari Top stav Kft. végzett. A VII-es la-
kótelepen található Polgár utcában szintén 12 férőhelyes par-
kolót építettek, melynek összege 21 747 euró volt és amelyet
szintén a madari vállalkozó végzett el. szt

Jövő héten beindulhat a próbaüzem

Pred pár dňami, vracajúc sa do mesta kde žijem, som
si kúsok za hraničným priechodom všimol novučičkú

tabuľu propagujúcu "Pevnosť Komárno".

Moje myšlienky boli asi takéto:
1. Super, konečne tabuľa pre turistov.
2. Ktorý idiot ju už stihol zničiť?
3. Aha ... už vidím, známa partia. Vandalizmus.
4. ... ale tí čo tú tabuľu navrhli a umiestnili ako jednojazyčnú tiež

veľa taktu nemajú.
5. Pre koho vlastne tá tabuľa je? (Je otočená k tým, čo pri-

chádzajú do mesta zo zahraničia – hneď za hraničným pri-
echodom.)

6. Začítam sa obávať, že pohnútky (aj keď nie činy) tých van-
dalov sú pochopiteľné.

7. Celé zle, katastrofa – tu mala byť trojjazyčná tabuľa. Slo-
vensko-maďarsko-anglická.
Tento problém má dve roviny:
1. Neschopnosť robiť jednoduché veci dobre: My v Komárne

vieme, že tu máme pevnosť, my tú tabuľu nepotrebujeme. Tá
tabuľa má zmysel pre turistov – je na hraničnom priechode. Ale
pre akých? Pre slovensky hovoriacich, prichádzajúcich do
mesta z juhu, od Maďarska? Rozum mi ide zastať ...

2. Neexistencia taktu a ohľaduplnosti: Čísla nepustia, v Ko-
márne žije viac tisíc Maďarov a viac tisíc Slovákov. Máme dvoj-
jazyčnú tabuľu označujúcu názov mesta, máme dvojjazyčné
oznamy na mestskom úrade, atď. Súkromné firmy v snahe zís-
kať čo najviac zákazníkov sa tiež snažia o dvojjazyčnosť (majst-
rom tohto je aktuálne otvorený poľský obchod Mercury Market,
ktorý je kompletne dvojjazyčný). Dokonca na tréningu karate
tréner občas „kričí“ na deti trojjazyčne (tretím jazykom je v
tomto prípade niečo pripomínajúce japončinu :-) ). Proste to tak
funguje lepšie.

Len ignorant (v horšom prípade vedomý provokatér) vyvesí
v Komárne tabuľu “Pevnosť Komárno” len v slovenskom
jazyku. Nehovoriac o historickom kontexte tejto pevnosti –
bola to posledná bašta revolucionárov, kde generál Klapka dlho
a úspešne odolával rakúskym vojskám počas maďarského
povstania v roku 1849.

Ťažko sa potom čudovať, že ľudia z rovnakého cesta (igno-
ranti alebo provokatéri), len zhodou okolností z „opačnej
strany“, tú tabuľu zvandalizujú.

Ak toto má byť aktivita propagujúca atrakcie cestovného ru-
chu, tak výsledkom je, že v očiach turistov vyzeráme ako prí-
zemní hlupáci my všetci, čo tu žijeme. Takáto robota, to nie je
propagácia, to je taká typická Ficovina.

Ak už neviete nájsť žiadny iný dôvod prečo ísť voliť v nad-
chádzajúcich voľbách do VÚC – toto môže byť práve ten jeden.
V nitrianskej župe sa totiž po mnohých rokoch zrodila koalícia,
ktorá by dokázala takéto absurdnosti poslať do histórie. Zdá sa
mi, že koalícia NOVA – Most-Híd – SDKÚ – SAS – OKS je cel-
kom fajn a Tomáš Galbavý, ktorého podporujú snáď všetci
okrem Smeru a SNS, by bol konečne predseda, ktorý dokáže
spájať. Miroslav Lopata

Ficovina v Komárne

Majd 118 ezer eurós beruházás
Átadták a parkolókat
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Olvasói levél

Keszegfalva
Lakszakállas

Ekecs

Az emlékezés virágait és
gyertyáit helyeztük el eke-

csen az i. és ii. világháború-
ban elesett katonák emlékmű-
vénél október 29-én.

Ebben az időszakban falunk-
ban több helyen is megemléke-
zünk nemcsak saját elhunyt sze-
retteinkről, hanem azokról a ka-
tonákról is, akik a mi temetőink-
ben leltek örök nyughelyet. Az ő
tiszteletükre emelt emlékmű mel-
lett szomorú, ámde hálás szívvel
álltunk meg, hogy köszönetet
mondjunk azért, hogy életüket
adták a hazáért és értünk. Sokak
közülük nem önként jelentkeztek
katonának, mégis hősiesen har-
coltak egy jobb jövőért. Szinte
minden falubeli családban gyá-
szolunk valakit, aki a két világ-
háború egyikében elesett. Sze-
retettel gondozzuk sírjaikat,
ugyanúgy mint az idegen katonákét és reménykedünk abban, hogy
a mi idegenben elesett szeretteink földi nyughelyét is ápolja valaki.

Az eseményen iskolánk, az Egyesített Iskola küldöttsége is részt
vett és egy énekkel adózott az elhunyt hősök emlékének.

-ks-

Emlékeztünk...

NyÍLT NAP
A komáromi MAriANUM Magyar Tannyelvű egyházi
Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt olvasókat,
hogy 2013. november 15-én 9.00-tól 12:00-ig Nyílt Na-
pot tart. 

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.
Címünk: Király püspök utca 30; 945 01 Komárno
Telefon: 035/7730 397, 0917 350 271, 0903 982 680
Fax: 035/7733 985
E-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
web: www.zsgmarianum.edu.sk

Az október 28-án
megvalósult ese-
ményre a tanintéz-
mény vezetése az is-
kola egyik osztályát bo-
csátotta a szervezők
rendelkezésére. A ko-
máromi kórház véradó-
állomásának dolgozói Radi  Enikő  or-
vossal az élen szálltak ki a helyszínre,
ahonnan a nap befejeztével végül elé-
gedetten távozhattak a 49 vérado-
mánnyal. A vért adni akaró jelentkezők
száma még ennél is több volt, de a kö-
telező vizsgálatok eredményei nem
mindenkinek tették lehetővé a véradást.
Az iskola tanulóin, pedagógusain és
más alkalmazottain kívül a helyi Vörös-
kereszt tagjai, továbbá a Hidaskürti Ma-
gán-szakközépiskola nagymegyeri ki-
helyezett tagozatának nyolc véradója,
valamint szülők és barátok is részesei
voltak e nemes tettnek, az életeket
mentő önkéntes véradásnak.

Kovács Zoltán 

A nemesócsai vöröskereszt életéből
Az idős vöröskeresztes tagok találkozóját rendeztük meg október 22-én kedden

egy szép verőfényes délután a helyi nyugdíjasklub épületében. Az ünnepi kö-
szöntőt Bognár Ilona elnöknőnk nyitotta meg és Gáspár Erzsébet folytatta szlo-
vák nyelven. Szép számmal jelentek meg tagjaink közül az idős emberek is. Az
óvodások műsorral kedveskedtek, majd a nyugdíjasok énekkara lépett fel, akiket
Beke Károly gitáron, Szabó Anna citerán kísért. A rendezvényünkön két házas-
párt köszöntöttünk 50. házassági évfordulójuk alkalmából.

Horváth Júlia vezetőségi tag

AHalottak napja alkalmából koszo-
rúzási ünnepség és gyertyagyúj-

tás zajlott az 1. és 2. világháború
nagymegyeri áldozatainak emlékére
a Hősök terén található két emlék-
oszlopnál.

A november 2-án megtartott megem-
lékezésen Ambrus Rita, a Csemadok
helyi szervezetének képviseletében
mondott ünnepi beszédet, melyben töb-
bek között kihangsúlyozta: „Kellő tiszte-
letadással  tartozunk azoknak a hősök-
nek,  akiket  személyesen  talán  nem  is
ismerhettünk, de vérüket adták értünk a
világháborúk folyamán”. Az ünnepségen
Szabó András nagymegyeri református

lelkész a megjelentekhez intézett szavait
Parák László helyi esperes-plébános el-
mélkedése és könyörgése követte. A
megemlékezés koszorúit a város önkor-
mányzata nevében Csémi István, Görföl
Vilmos és Soóky Marián képviselők he-
lyezték el, de koszorúzott a helyi római
katolikus plébánia, a Bartók Béla Alap-
iskola, a 23-as számú Arany János Cser-
készcsapat, a Csemadok alapszervezet,
valamint az elhunytak rokonai nevében
Baráth László. A Csemadok és a városi
művelődési otthon közös szervezésé-
ben lebonyolított emlékünnepségen sza-
valatával közreműködött Katona Eszter,
a magyar alapiskola tanulója, míg éne-
keivel a helyi nyugdíjasklub Kéknefelejcs
dalosköre. 

Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

Hősökre emlékeztek a Hősök terén
Nagymegyer

Nagymegyer

Adaganatos betegségekben szen-
vedő gyerekeket és azok családjait

segítő helyi Geri Csodalámpása Alapít-
vány Nagy Ágnes elnök vezetésével vér-
adást rendezett a közös igazgatású Ke-
reskedelmi Akadémia és Corvin Mátyás
Gimnázium épületében.

Vérüket adták 
Akeszegfalvai kultúrház

1983-ban épült akkori
Z-akció keretén belül. idén
volt 30 éves. ez alatt az
időszak alatt a tetőrész tel-
jesen elhasználódott. Több
esetben beázott, ami kelle-
metlenné tette a kultúrház-
ban való tartózkodást. igaz
2010-ben az épület na-
gyobbik tetőrészét felújí-
tották, de a kultúrházhoz
tartozó előcsarnok tetejét
valamiért nem sikerült re-
konstruálni, így az to-
vábbra is beázott.

Nem egy kellemes látvány
az álmennyezeten a beá-
zásról tanúskodó jelek so-
kasága. Ezt főleg azok lát-
ják, akik megtisztelik az
egyes rendezvényeket. Min-
dent mérlegre téve a helyi
önkormányzat úgy döntött,
saját erőből megoldja a fel-
merülő problémát, és neki-
láttak a tető és a belső szo-
ciális helyiségek felújításá-
nak. Első lépésként egy jó-
tékonysági bált rendeztek,
melyen 2000 eurót sikerült
összegyűjteniük. Természe-

tesen ezt a pénzt beinvesz-
tálták a rekonstrukcióba.
Persze a további költségek
is felmerültek, melyet megint
csak saját erőből kénytele-
nek megoldani. Folyamato-
san végzik a munkálatokat,
melynek során a tetőrész
szigetelése és a szociális
helyiségek felújítása a cél.
Lehocký Milan polgármester
elmondta: nem csodálkozik
azon, hogy eddig a kultúrát
kedvelő hazai vagy környék-
beli emberek elkerülték az
épületet, mondja ezt annak
ellenére, hogy falusi vi-
szonylatban a környéken
nincs még ehhez hasonló,
ilyen színházi nézőtérrel ren-
delkező kultúrház. Szavaiból

kiérződik a keserűség, és
egyben az elszántság is,
mert ahogy mondta, ha si-
kerül megszüntetni ezt az ál-
datlan állapotot, szerinte el-
indulhat egyfajta kul-
túrszemlélet, melynek csúcs-
pontja lehet egy bázis kialakí-
tása ebben a községben.
„Természetesen  tavasszal  is
várnak ránk munkálatok. Ér-
tem itt elsősorban az álmeny-
nyezet, valamint a táncterem
felújítását.  Bízom  benne,
hogy jövőre olyan állapotban
lesz a keszegfalvai kultúrház,
amely méltó körülmények kö-
zött fogadhatja majd a kultúr-
ára  éhes  egyéneket“  –
mondta a falu első embere.

Kép és szöveg: -pint-

Helyreigazítás
Lapunk november 4-i számában a „Képzőművészeti kiál-

lítás és csendes gyertyagyújtás“ című cikkünkben a helyi
alapiskola egy diákjának neve helyesen Jókai Csenge. Az
érintettől elnézést kérünk. A szerkesztőség.

Sokéves hagyománya
van Megyercsen a ju-

bilánsok köszöntésének.
ezen az eseményen több
mint 60-an tették tisztele-
tüket. Az ünnepség Mol-
nár Zoltán polgármester
köszöntő szavaival kezdő-
dött, majd Molnár Mária
verseket szavalt.

Az időskorú emberek kö-
zül idén töltötték be a 80.
életévüket Forgács  Erzsé-
bet, Gajdáčová Mária, Kriska
István és Mészáros Bálint. A
85 évesek táborába tartozik
Beke Erzsébet, Berecz Irén,
Bese  Gizella,  Čičel  Pavol,
Lipcseiová  Žófia,  Molnár
Lýdia,  Puha  Ilona  és  Szih
Vilma. A község legidősebb

polgára a violíni Hazuchová
Helena, aki idén lett kerek
90 éves. Az idős hölgy sze-
mélyesen jelent meg az ese-
ményen. Ezenkívül öt ezüst-
lakodalmas párt is köszön-
töttek. Václav Kroupa és Va-
léria,  Toma  József  és  Éva,
Molnár János és Zsuzsanna,

Hrabovsky Ondrej  és  Klára
valamint Papp László és Vi-
ola házaspárokat, akik újból
igent mondtak a községi hi-
vatal tanácstermében. Az
ünnepség kellemes beszél-
getéssel és emlékezésekkel,
valamint élményekkel zajlott.
-pint-, fotó: Kubicsek Erika

Október 29-én már kilencedik alkalommal került meg-
rendezésre a lakszakállasi Alapiskolában a Laki Ma-

tek megnevezésű matematikai csapatverseny. A ver-
seny megnyitóján Kosár Mónika igazgatónő köszön-
tötte a vendégeket, a versenyzőket, valamint a kísérő pe-
dagógusokat. Lakszakállas polgármestere, Bartal And-
rás mérnök a megnyitó alkalmából kihangsúlyozta az
ilyen típusú versenyek fontosságát.

Az idei versenyen tizenegy iskola 12 csapata vett részt. A
Komáromi járásból a helyi iskola két csapata mellett a ne-
mesócsai, csicsói, ekeli, hetényi magyar tannyelvű alapis-
kolák, valamint a komáromi Jókai Mór Alapiskola és a gútai
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola csapatai, a Dunaszerdahelyi já-
rásból a nagymegyeri és az ekecsi alapiskolák csapatai, a
Galántai járásból pedig a nádszegi alapiskola csapata vett
részt. Magyarországról is érkeztek versenyzők, a gógánfai
Fekete István Általános Iskola részvétele tette a versenyt
nemzetközivé. 

A háromfős csapatok tagjai délelőtt egyéni feladatsorokat,
délután pedig egy közös számkeresztrejtvényt oldottak meg.
A két fordulón szerzett együttes pontszámok határozták meg
a csapatok sorrendjét. A délelőtti forduló alatt a kísérő pe-
dagógusok részére idén is Károlyi Károly, a Tolna Megyei
Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány elnöke tartott
szakmai előadást „Vegyes feladatok” címmel. 

A kilencedik alakalommal megrendezett Laki Matek ver-
seny idei győztese a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
csapata lett, megelőzve a komáromi Jókai Mór Alapiskola,
valamint a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola csapatát. Az
eredményhirdetés végén az iskola igazgatónője a nádszegi
Bránik Mátét a legeredményesebb egyéni feladatmegoldá-
sért, a komáromi Farkas Csabát a legötletesebb feladat-
megoldásért, a gógánfai Koós-Hutas Csabát pedig mint a
legeredményesebb magyarországi feladatmegoldót külön-
díjban részesítette. A versenyen résztvevő minden versenyző
könyvjutalomban részesült. bb

Laki Matek 
csapatverseny

Megszűnik a beázás

Megyercs

Programajánló

A Selye János egyetem tisztelettel meghív minden érdeklődőt 
a Tudomány és Technika Hetének rendezvényeire november 11-17 között.

Ízelítő a programból: doktorandusz konferencia, tudományos-kutatói bázis létrehozását
célkitűző szimpózium, hallgatói fotó- és rövidfilm verseny, előadás a GeoGebra programról,
bevezetés az elemi részecskék világába, szórakoztató tudomány lézerrel és számító-
géppel, molekulasziták - a jelen és a jövő, ókori zsinagóga ábrázolások.

A részletes program megtalálható az egyetem honlapján, a www.selyeuni.sk címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jubilánsok köszöntése
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Martos

Ferencesek utcája 22,
Komárom

0905 213 967, 
035/77 33 566

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

0907 33 00 10
TAXI NyerJeN 50 €-t





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

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

után) adja át a taxisofőrnek! 
Sorsolás november 28-án. 

A nyertes nevét a december 2-án megjelenő számunkban közöljük.

1,30 €
A legolcsóbb taxi 

Komáromban
Szerencsés októberi nyertesünk 

JeZSÓ ediNA Komáromból. 
Gratulálunk. Nyereményét A deLTA
hetilap szerkesztőségében veheti át.

Már Gútán is

Templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

Hirdetését telefonon is feladhatja

0905 471 942

ASziget Polgári Társulás önkéntes, vi-
dám hangulatú szemétszedést szer-

vezett, hogy tisztábbá, szebbé tegyék a
községet.

„Pár  héttel  ezelőtt  összejöttünk  beszél-
getni a falunk dolgairól, siránkozással kezd-
tük, hogy öregszik, szegény az önkormány-
zat, kevés a gyermek, bezzeg régen... Aztán
megszégyellve egy kicsit magunkat - hiszen
ez a panaszkodás úgy tűnt, mint a vágyako-
zás a múlt után - elhatároztuk, teszünk vala-
mit a faluért, magunkért.
A falunkban és a faluszéli erdősávokban

járva  szomorúan  tapasztaltam,  hogy min-
denfelé ott virít a civilizált életformánk vala-
mennyi felesleges terméke. Nincs tiszta er-
dőszél, árokszakasz, ahol ne lenne egy-egy
elhajított konzervdoboz, zacskó, papír” - nyi-

latkozta lapunknak Erdélyi Zoltán, a Sziget
Polgári Társulás elnöke, az őszi takarítás fő-
szervezője.

A jól sikerült akció (40 zsák szemét) után
bizonyára sok ember számára feltűnt, hogy
az utcák már tisztábbak lettek. Hála a lakos-
ságnak, akiknek van igényük arra, hogy egy
szép, rendezett, tiszta településen élhesse-
nek, és tesznek is ezért.
„Sajnos, azért még van mit tennünk! Min-

denkinek hálásan köszönöm a munkáját és
a törekvését arra, hogy tiszta, rendezett fa-
luban  élhessünk!  Tegyünk  ezért  közösen!
Vegyük észre a falunk nyújtotta szépségeket!
Örüljünk a kivételes természeti adottsággal
megáldott  településünknek,  és  legyünk
büszkék lakóhelyünkre!“ – zárta nyilatkoza-
tát az elnök. (miriák)

Sedliak Pál felvétele

Megtisztították falujukat

ASzlovákiai Magyar
Cserkészszövetség

kötelékébe tartozó 35.
számú baranyay János
cserkészcsapat megala-
kulásának 20. évfordulóját
ünnepelte.

A megemlékezés ökume-
nikus istentisztelettel vette
kezdetét, melyen Horváth
Róbert plébános és Rácz
Elemér  tiszteletes hirdetett
igét. A jelenlévő cserkésze-
ket, szülőket és vendégeket
Gál  Angelika, a csapat pa-
rancsnoka, majd Varga  Er-
vin polgármester köszön-
tötte. 
„Ahogy minden szervezet

életében,  csapatunknál  is
akadtak  az  elmúlt  években
sikeres, örömteli dolgok, de
olykor  nehézségek  is.  Bol-

dogan mondhatom, hogy az
örömteli pillanatok felé billen
a mérleg nyelve. Szeretném
megköszönni  a  csapatunk
anyagi  és  erkölcsi  támoga-
tását  az  önkormányzatnak,
az  iskolának,  az  adakozó
vállalkozóknak és a kedves
szülőknek.“ 

A megemlékezés a teme-
tőkertben lévő kopjafánál
folytatódott, ahová gyalog,
énekszóval vonult az ün-
neplő közösség. Ďuríček Ta-
mara  szavalata után Tokár
Géza, a Szlovákiai Magya-
rok Kerekasztalának szóvi-
vője üdvözölte a jelenlévő-
ket, s a közösségi lét fontos-
ságáról szólt. A cserkészek
megújították fogadalmukat,
majd elhelyezték az emléke-
zés koszorúit a kopjafánál.
A kultúrházhoz visszatérve

faültetésre került sor, majd
az emléktábla koszorúzá-
sára. A galériában kiállítás
nyílt, mely a felvidéki magyar
cserkészet megalakulásá-
nak 100 éves, a cser-
készcsapat megalapításá-
nak 20 éves évfordulójának
állított emléket. Megtekint-
hető volt a régi újságok,
cserkészpólók, zászlók,
könyvek, nyakkendők és
nyakkendőgyűrűk mellett
sok-sok fénykép is.

E jeles alkalomból a csa-
pat tagjai új cserkészpólóval
gazdagodtak, s természete-
sen nem hiányozhatott a
születésnapi torta sem. A va-
csora után táncház követke-
zett. A talpalávalót a Három-
patak zenekar biztosította.

Miriák Ferenc
A cserkészcsapat felvétele

Ünnepeltek a marcelházi cserkészek

Anapokban adták át rendeltetésének
a megyercsi óvoda épületének új

bejárati ajtaját. Mivel a létesítmény
régi, elhasználodott ajtajai már meg-
értek a cserére, ezért az önkormányzat
úgy döntött, hogy a helyi kultúrház
épületében levő ajtókat áthelyezik az
említett intézménybe.

Egyébként a helyi óvoda állandó felújításokon megy ke-
resztül. Átalakították a belső tereket, kicserélték a konyhai
részt és számos, más apró javítást is elvégeztek, azért,
hogy a megyercsi gyerekek a legjobb körülmények között él-
vezhessék az óvodai oktatást. Az önkormányzat lehetősé-
geihez képest nagyban segíti a helyi óvodát, amelyben két
nyelven folyik az oktatás. A magyar nyelvű oviba 22 gyerek
jár, míg a szlovák nyelvűben 16 gyerek igyekszik elsajátítani
az óvodai tudnivalókat. Kép és szöveg: -pint-

Újabb felújítások
Megyercs

Október 20-31. között
nyolcadik alkalommal

rendezte meg a bátorkeszi
református egyházközség
és az aLap Polgári Társu-
lás a bátorkeszi istván gá-
lyarab prédikátorról elneve-
zett ünnepségsorozatot.

A község szülöttje, Bátor-
keszi István lelkipásztor is
egyike volt azoknak a protes-
táns prédikátoroknak, akiket
gályára hurcoltak. Feltehetően
1640-ben született, tanulmá-
nyait az ősi Sárospataki Re-
formátus Kollégiumban vé-
gezte, ahonnan Pápára került
tanítóként, 1669-től pedig
Veszprém református prédi-
kátora. Innen idézték be a po-
zsonyi vértörvényszék elé a
Wesselényi-féle összeeskü-
vés ürügyével, majd az ítélet
után Berencs várában tartot-
ták fogva. 1675. július 2-án
Nápolyban öt társával együtt
egy franciák ellen Szicíliába
induló hadihajóra tették, ám
1676. február 11-én Isten ke-
gyelméből és de Ruyter hol-
land tengernagynak köszön-
hetően kiszabadult. Angliába,
majd Hollandiába kerül, míg
végül hazaérkezik Magyaror-

szágra. Tihanyban lesz lel-
kész.

Szülőfalujában 2006-ig
semmilyen jel nem utalt arra,
hogy e község milyen nagy
hitvallót adott a hazának, ezért
a gályarab prédikátor szaba-
dulásának 330. évfordulója al-
kalmából a Bátorkeszi Refor-
mátus Egyházközség presbi-
tériuma és a bátorkeszi ALap
Polgári Társulás dombormű
állításával és több napos ün-
nepi rendezvénysorozattal kí-
vánt méltó emléket állítani sze-
mélyének. Azóta minden esz-
tendőben a reformációt meg-
előző héten különféle alkal-
mak sora várja minden
korosztályt, ezzel is emlékez-
tetve a ma élőket hitvalló
ősükre. 

A rendezvény első napi is-
tentiszteletén Czinke Zsolt lel-
kipásztor köszöntő szavai után
vendég igehirdetőként Molnár
Árpád lelkipásztor, a Fiatal Re-
formátusok Szövetségének el-
nöke hirdette az igét. Ezt kö-
vetően Wass Albert: Építők
dala című verse hangzott el
Noszkai Ágnes, a Kováts Jó-
zsef Alapiskola tanulójának
tolmácsolásában. Holop Cé-
lia és Czinke Csenge népvi-
seletben köszöntötték a ven-
déget. A Nemzeti Fohász elé-

neklését követően került sor a
község szülöttje, Bátorkeszi
István gályarab prédikátor em-
lékére állított dombormű ko-
szorúzására. Gáspár  Péter
szobrászművész alkotása
előtt az önkormányzat nevé-
ben Labancz Roland polgár-
mester, az aLap Polgári Tár-
sulás képviseletében Dolník
Tibor elnök, a Bátorkeszi Re-
formátus Egyházközség ré-
széről Szenczi Andor és Ud-
vardy  Tibor gondnokok he-
lyezték el az emlékezés és
tiszteletadás jelképét.

A következő napon rendha-
gyó hittanórákra került sor a
Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és
Konferenciaközpontban. A
foglalkozást Czinke Tímea bá-
torkeszi lelkipásztor vezette.

Október 22-én a kürti Haj-
nalvándor Keresztény versé-
neklő együttes adott koncertet
a református templomban.
Másnap Jézust áldja énekünk
– zenepedagógiai foglalkozást
tartott Süll Kinga lelkész a Fi-
reszke Gyermek-, Ifjúsági és
Konferenciaközpontban, majd
evangelizációra került sor,
amelyen az oroszkai Tóth Ár-
pád lelkész hirdette az igét.

Október 26-án a Komáromi
Egyházmegye konfirmandu-
sainak találkozójára került sor,

az áhítatot Vámos Béla felső-
patonyi lelkipásztor tartotta.
Somogyi Alfréd apácaszakál-
lasi lelkipásztor, a Selye Já-
nos Egyetem Református Te-
ológiai Karának tanára, Néz-
zük a tévét… „más szemmel”
címmel tartott előadást. Közre-
működött a Felsőpatonyi Re-
formátus Gyülekezet zenekara.

Október 27-én  ünnepi is-
tentiszteletet és úrvacsora-
osztást tartottak. Igét hirdetett
Molnár  János lelkipásztor, a
Selye János Egyetem Refor-
mátus Teológiai Karának dé-
kán-helyettese. Utána került
sor a meghurcolt és kitelepített
bátorkeszi magyar családok
emlékére állított kopjafa ko-
szorúzására a református
templom mellett. Délután ün-
nepi istentisztelet volt az 50
éve konfirmáltak találkozója al-
kalmából. Igét hirdettek Nagy
Béla nyugalmazott bátorkeszi
lelkipásztor és Czinke Zsoltbá-

torkeszi lelkipásztor. Közremű-
ködött a Bátorkeszi Református
Egyházközség gyermekkó-
rusa, Holop Szilvia karvezető
vezényletével. 

Október 29-én egy fergete-
ges néptáncbemutatóra és
koncertre került sor a helyi kul-
túrházban „Tájegységeken át-
táncolva” címmel. Fellépett a
párkányi Kisbojtár  néptánc-
együttes, Hégli Marianna ve-
zetésével. Ezt követte Danczi
Mónika és Puskás Gábor, a
Hajnalvándor együttes tagjai-
nak fellépése, akik népdal-
zsoltárokat adtak elő. 

Az idei rendezvény utolsó
napján ünnepi istentisztelet és
koncert volt a reformáció al-
kalmából. Igét hirdetett Czinke
Zsolt  lelkipásztor, fellépett a
madari református énekkar,
Turányi Anikó karnagy vezeté-
sével. Miriák Ferenc
A szerző és Czinke Bence

felvétele

VIII. Bátorkeszi István Napok
Bátorkeszi

RÉGIÓ - HIRDETÉS

Szeptembertől megüresedett a szociális terepmunká-
soknál egy vezetői pozíció, melyet egyedüli pályázó-

ként Marosi Zsuzsanna nyert el, aki végzettségénél és ed-
digi tevékenységénél fogva rendkívül felkészülten érkezett
az állás betöltésére.

Marosi Zsuzsanna 1979-től 33 éven keresztül a szociális
szférában dolgozott, először a gútai Városi Hivatalban szoci-
ális referensként, majd 1991-től 2012-ig különböző államigaz-
gatási hivatalokban. Tanulmányait a pozsonyi Komenský Egye-
temen végezte szociális munka szakon. A vezetői funkciók be-
töltése után kihívásként fogta fel a gútai állást, a szociálisan rá-
szorultak részére végzett szolgálatot. Mivel az állás meghir-
detése ez év végéig szólt (ugyanis az EU-s alap által
finanszírozott program véget ért, új pályázat szükséges a foly-
tatáshoz), így 3 hónap alatt megvalósítható tervekkel érkezett:
úgymint az iskolakerülőkkel való foglalkozás, speciális tanács-
adás és a szülőkkel való kapcsolattartás. Továbbá Marosi
Zsuzsanna szeretné feltérképezni a gútai idősek, egészség-
károsultak helyzetét és javítani azon, amennyiben a megvizs-
gált helyzet megkívánja. Mindez a jövő zenéje és annak függ-
vénye, hogy jövő júliusban pályázik-e a város hasonló szol-
gáltatásra.

A roma közösséggel a szociális terepmunkások napi kap-
csolatban vannak és sikerült velük sok eredményt elérni. Saj-
nos a Dankó Pista telepre szánt játszótérre nem sikerült ösz-
szegyűjteni a fedezetet, ezért egy focipályát alakítottak ki azon
a helyen, és a felajánlott támogatásokat is ennek további ki-
építésére fordítják. A legutóbbi kezdeményezésként találkozót
szerveztek az olyan roma kisgyermekes szülők számára, akik
csemetéik beiskoláztatását nem tartják fontosnak.

Továbbá előadásokat szerveznek az alapiskolák felső tago-
zatos tanulói számára gyermeknőgyógyász bevonásával a
korai nemi élet hátrányairól, annak egészségügyi hátrányairól,
büntetőjogi következményeiről és egyéb törvényi és társa-
dalmi vonatkozásairól. csr

Gúta
Sokrétű szociális munka

Kiállítás és könyvbemutató

AFeszty árpád Galéria Polgári Társu-
lás szervezésében került sor az

ógyallai Feszty árpád Galériában a Gö-
mörben élő Farkas Ottó három könyvé-
nek bemutatójára és a Tornalján élő Mi-
chaela Jágerská Festmény című kiállítá-
sának megnyitójára.

Lacza  Nóra  pedagógus köszöntötte a
megjelenteket, majd A. Márton Gyula mél-
tatta a fiatal képzőművésznő alkotásait.

Farkas Ottó könyveiben lejegyezte a ke-
vésbé ismert, a nép ajkán született mondá-
kat, csodás és hiteles történeteket az egyik
legarchaikusabb magyar tájegységből. Adat-

közlőinek többsége már nem él. Izgalmas
olvasmányul szolgálhat mindenkinek, aki
népünk múltjára és érzelmi világára kíváncsi.

A bemutató végén a megvásárolt könyve-
ket dedikálta a szerző. (miriák)

Kosztolányi József felvétele

Ógyalla
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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 méretűek le-
gyenek (1600 x 1200), és felirat nem helyezhető el rajtuk. A fotókat
elektronikus formában a deltakn@gmail.com címre várjuk, vagy sze-
mélyesen szerkesztőségünkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).

A DELTA szerkesztősége ismét fotópályázatot hirdet,
hogy megtaláljuk a legszebb képeket a 2014-es 
naptárunkhoz, melynek témája: „Élet tájainkon“.

fotópályázat!

Hazánkban is egyre elterjedtebbé vált hódolni a „szel-
lemes” hagyománynak. Így volt ez Ógyallán is, hi-

szen a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ dol-
gozói Hullajó Halloween estet szerveztek.

Október végén a kolozs-
némai nyugdíjasott-

honban is megrendezésre
került a tökfesztivál. Az
idősek élvezettel készítet-
ték el a szebbnél szebb és
érdekesebb lámpásokat.
Nagyon kreatív tökök szü-
lettek, mint ördög, meny-
asszony, vitorláshajó,
autó. A nap végén pedig
meggyújtották a mécsese-
ket, ami vidámabbá tette az
udvart és a lakókat is.

beke Csilla

Amegyercsiek is búcsút intettek az
ősznek, legalábbis erre engedett

következtetni az a vidám hangulatú
töklámpás-buli, melyet az új szabad-
téri színpadon, és annak közelében
rendeztek.

Hullajó Halloween Est
Csicsó

Ógyalla

A rendezvény filmvetítéssel vette kezdetét. Központi alakja
a halálsápadt Drakula gróf volt, a horror-irodalom jelképes fi-
gurája. A tánc és a mulatozás mellett a buli elmaradhatatlan
része volt a szellemek tanyája, hátborzongató kalandtúra
csapdákkal, szellemekkel, vámpírokkal, játékok, horrorsütik
kóstolása. Akik pedig bírták (felnőttek) a túlvilági életet, azok
részére filmvetítéssel ért véget az idei legmisztikusabb éj-
szaka. (miriák)

Lelovics Margit felvétele

Töklámpás-buli

Kolozsnéma

Megyercs

Mint ahogy Molnár Zoltán polgármestertől meg-
tudtuk, az érdeklődés nagyobb volt a vártnál, így
a jövőben ezt az eseményt is szeretnék kibőví-
teni, több játékkal fűszerezni, egyszóval nagyobb
horderejűvé tenni. A gyerekek legnagyobb örö-
mére különböző méretű és formájú töklámpáso-
kat, kukoricacsuhé- és dióbaba-alkotásokat, fa-
ragásokat is lehetett készíteni. Az összehangolt
csapatmunka eredményeképpen ötletes, érde-
kes, kedves és vicces töklámpások születtek, me-
lyeket később kiállítottak. Az alkotók mindegyike
édességet kapott. -pint-

Halloween, a „rémület éjszakája”

Október 29-én a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda intézményében működő di-
ákönkormányzat Halloween-bulit szervezett az iskola tanulóinak.

A délelőtt folyamán töklámpásokat készítettek a gyerekek, boszorkányokat alkottak, s más
egyéb dekorációkkal próbálták előidézni a halloweenes hangulatot az iskolában. A buli dél-
után kezdődött, melyre a felsőbb évfolyam növendékeit várták a szervezők. A bátrabb ven-
dégek be is öltöztek: volt itt boszorkány, vámpír, de a zombik is meglátogatták a partit. A „ba-
tyus” bálba mindenki maga vitte a finomabbnál finomabb sütiket. A szervezők tombolát is
árultak, összesen 17 darab díj talált gazdára. A buli hangulatát emelte a bújócska, a cukorka
keresése, a vonatozás, karaoke és a limbo tánc. Mgr. Nagy edit

Október közepén brigádot szerveztek a Gelléri Horgá-
szok Társulásának tagjai, hogy előkészítsék a terepet

a tó novemberi tisztításához. A horgászbrigádon 26-an vet-
tek részt. Aki a tagok közül úgy érezte, ki kell vennie a részét
a munkából, az ott volt. A többiek igazoltan maradtak távol. 

Mindenki lelkiismeretesen dolgozott, így 70-80 méteres
partszakaszt sikerült megszabadítani az átjárhatatlan bok-
roktól, cserjéktől. A brigád délig tartott, nagyon jó hangulat-
ban, mindenki kivétel nélkül örömmel tevékenykedett. Moti-
váló erőként hatott, hogy a tó rövidesen egy szórakozási le-
hetőséget biztosít majd azok számára, akik tagjai a GHT-nak.
Előrehaladott tárgyalások folynak a tó tisztítását illetően, és
ha minden a legnagyobb rendben megy, úgy november vé-
gére a műveletet befejezettnek tekinthetik. A GHT tava 2-4
méter mélységű, sajnos az utóbbi időkben egyre jobban be-
nőtte a nád, ezért is volt szükség a brigádmunkára, hogy a
kotrógépek nyugodtan tudjanak működni. Időközben elké-
szültek a pihenőzóna padjai is, melyeket majd tavasszal sze-
retnének üzembe helyezni. Mint ahogyan Rácz Lászlótól, a
GHT elnökétől megtudtuk, jövő év februárjában egy évzáró
gyűlést is szándékoznak megvalósítani, ahol a tó további le-
hetőségeit beszélik meg, és itt fogadják majd el az évi tevé-
kenység tervezetét is. -pint-, fotó: GHT

Az utóbbi időben gyak-
ran kapunk híreket kü-

lönböző ping-pong verse-
nyekről. Legutóbb Komá-
romfüssön jöttek össze az
asztalitenisz sport szerel-
mesei, hogy megmutas-
sák tudásukat.

Október 20-án került sor a
Villa Fyuz Kupa elnevezésű
asztalitenisz bajnokságra a
volt alapiskola falai között. A
bajnokság vegyes (női-férfi)
összetételű, és korhatár nél-
küli volt. A versenyzők vi-
szonylag alacsony száma el-
lenére a bajnokság nagyon
jó hangulatban és a fair play
jegyében zajlott. Nagy Gá-

bor kiemelkedett a mezőny-
ből, ezért nem volt meglepe-
tés, hogy megszerezte az
első helyet. Az idei asztalite-
nisz bajnokságban Kósa
László ezüst-, Gaál Jenő pe-
dig bronzérmet szerzett. A
hölgyek közül mindenkép-

pen meg kell említeni Slo-
boda Ildikó és Szabó Szilvia
teljesítményét, akik bár do-
bogós helyezést nem értek
el, de a férfiak között kivá-
lóan állták a sarat.

-pint-
Fotó: Fyuz PT

A megyercsi veteránok GHT - horgászbrigád
Gellér

Villa Fyuz Kupa 2013
Komáromfüss

Nemrég egy kedves ünnepségre került
sor, amikor is az öregfiúk mérkőzése

előtt két kiváló labdarúgót köszöntöttek,
a 70 éves Szoboszlai Józsefet és a 60
éves Nagy Mihályt.

Mindkét vérbeli focista egy labdarúgó mezt
kapott ajándékba, melyen a játékosok év-
száma és neve szerepelt. Szoboszlai József
és Nagy Mihály még ma is aktívan részt
vesznek az öregfiúk mérkőzésein. Termé-
szetesen már nem azzal a hévvel, gyorsa-
sággal mint fénykorukban, de még most is
meg-megvillantják kivételes képességeiket.
Szoboszlai József 15 éves korában került
kapcsolatba a focival, amikor is a helyi ificsa-
patban kamatoztatta tudását. A kötelező ka-
tonai szolgálat teljesítésekor sem hagyott fel
a focival, ugyanis a Pilzen melletti Dukla Slo-
vany csapatában tevékenykedett. Amikor
odakerült, rá egy évre a bajnokságot is meg-
nyerték. Mikor leszerelt, a helyi csapatban
folytatta a pályafutását. Sok-sok felejthetetlen
élmény fűződik Bozsó bácsi nevéhez, akit
pályafutása során egyszer sem cserélték le.
45 éves koráig aktívan részt vett a megyercsi
foci felvirágoztatásában. 1972 és 1974 között
több alkalommal tagja volt a komáromi járási
válogatottnak. A tájainkon népszerű megyer-
csi 11-es rúgó verseny állandó résztvevője. 

Nagy Mihály szintén az ifjúsági csapatban
kezdte a kapustevékenységet. Gútán az ifi
csapat erőssége volt, majd a katonai szol-
gálat letöltése után Keszegfalván folytatta a

labdarúgást továbbra is mint kapus, ám né-
hányszor megtörtént az is, hogy mezőnyjá-
tékosként teljesített. Mivel Keszegfalván te-
lepedett le, ezért értelemszerűen ennek a
községnek a csapatában játszott, de szíve
visszahúzta őt Megyercsre. 1981-ben már a
helyi csapatban kergette őrületbe a csatáro-
kat parádés védéseivel. Nagy Mihály 1996-
ban hagyta abba az aktív hálóőrködést, de
napjainkban is beáll még védeni az öregfiúk
mérkőzésein, sőt több alkalommal ő volt a ti-
zenegyes rúgó versenyek egyik oszlopos ka-
pustagja. Ez a két ízig-vérig sportember
méltó példaképe lehet, mint ahogy az is a
mai fiatal megyercsi focistáknak. 

Kép és szöveg: -pint-

Fotó: Zakály Marianna

Az öregfiúk futballcsapat baráti Körének meghívá-
sára negyedik alkalommal látogattak a korondiak

(Székelyföld) bátorkeszire.

A küldöttséget délután a polgármesteri hivatalban Labancz
Roland polgármester fogadta. Bemutatta a települést, hang-
súlyozva azt is, hogy a jövőben örvendetes lenne, ha a két te-
lepülés önkormányzata és a többi civil szervezetek között eze-
ket a baráti találkozókat kibővítenék. A találkozó első napja a
Báthory Presszóban Székelyföld-Felvidék nótaesttel ért véget.
A második nap szőlőhegyi túrával, pincelátogatásokkal indult.
Ebéd után elindultak Nemesócsára, a teremfoci tornára. A ta-
lálkozó harmadik napján már látni lehetett a társaságon a fá-
radtságot, ennek ellenére gazdag program várt a csapatra.
Zselízen meglátogatták a Schubert emlékházat és az Ester-
házy Múzeumot, Oroszkán a Hadtörténeti Múzeumot, Bényben
a templomot és a rotundát, végül a Bélai kastélyt. A találkozó
kiértékelésére és az eddigi találkozók felelevenítésére szintén
a Báthory Presszóban került sor. 
„A Baráti Kör célja, hogy a múltban kötődött futballkapcso-

latokon túl a régi és új barátságok újra örömöt hozzanak a hét-
köznapjainkba. Az évi baráti összejövetelek vidám hangulatban
telnek, ahol múltról és jelenről egyaránt szó esik. Ez a közös-
ség mindig is különleges volt, szellemisége azóta is mindany-
nyiunk számára értéket képvisel, építkezünk belőle nap mint
nap” – értékelte a találkozót Labancz Béla főszervező.

(miriák), A szerző felvétele

baráti találkozó bátorkeszin



• Személyszállítás 7 szemé-
lyig és autókölcsönzés. Tel.:
0915 702 558.
• Avon-regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékekkel.
Tel.: 0917 417 727.
• Szlovák tanárt keresek 12
éves mellé, KN. Tel.: 0915
653 757.

• Eladó 3 szobás 70 m2-es
lakás a Rákóczi utcán. Tel.:
0905 230 373.
• Predám obývačku a spálňu
svet. vys. lesk. Cena doho-
dou. Tel.: 0904 185 728.
• Eladó 2-es sírhely a RK-te-
metőben szép helyen. Tel:
0904 185 728.

• Eladó 10 db Romanov
anyabirka és bárányok to-
vább tartásra vagy levá-
gásra. Tel.: 0907 082 313.

•  Mosonmagyaróvár kör-
nyéki autóipari beszállító
partnercégünk részére ke-
resünk összeszerelő mun-
katársakat (operátor), tar-
goncavezetőket (érvényes
targoncavezetői jogosítvány-
nyal) és gyakorlattal rendel-
kező varrónőket, 3 műsza-
kos munkarendbe. Ingyenes
céges buszjáratot biztosítunk
Révkomáromból. Elvárások:
8 általános iskolai végzett-
ség, összeszerelői gyakorlat,
magyar nyelvismeret. Tel.:
0944 531 383 (munkaidő-
ben) Dekra Kft. Eng. szám:
12452-8/2006-318.
• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Smaragd tuja eladó. Tel.:
0907 796 070.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűkockák, betonalapok. Tel.:
0908 042 655.
• Új kölcsönök a piacon. Tel.:
0948 710 719.
• Ingyenes meditációs tanfo-
lyam Komáromban novem-
ber 13-án. Tel.: 0905 985
160.

• Henteseket keresünk
észak-németországi hús-
üzembe-német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.
• Eladó Babetta 210, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0915
724 209.
• Eladó tökmag nagyobb
mennyiségben, KN járás.
Tel.: 0907 170 890.
• Eladók kismalacok Gútán a
Felső utcában,  40 eur/db.
Tel.:0907 403 391.
• Eladó 3-szobás lakótelepi
lakás Gútán az Oldalsó ut-
cában. Tel.:   0905 119 926. 
• Eladó 15 mázsa kukorica,
20 €. Tel.: 0908 743 498,
7798 686.

• Komáromfüssön 3 szobás
községi bérlakás kiadó
azonnali beköltözéssel. A
feltételekről érdeklődni lehet
személyesen a községi hi-
vatalban, vagy a 035
7795110-es telefonszámon. 
• Legolcsóbb autóbiztosí-
tás a 2014-es évre. Tel.:
0907 235 125.
• Kiadó 2-szobás lakás, KN
a Kisér soron (Malá Jar-
ková). Tel.: 0915 880 861.
• Választott kismalacok el-
adók. Tel.: 0908 598 493.
• Eladó Brabant tuja 1,50 m/
1,50 €/db. Smaragd tuja 3 €-
tól – 80 cm. Tel.: 0908 301
461.
• Lakótársnőt keresek külön
szobába. Tel.: 0907 373 611.

• Eladók pulykák élve 2,75
€/kg, bontva + 2 €b. Tel.:
0904 167 760.

• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó 4Fruit,
spol. s.r.o. csomagolónőket
keres csallóközaranyosi rak-
tárába, meghallgatás minden
pénteken 9-11 óra között. Ér-
deklődni a 0918/956 573 és a
0918/185 810 telefonszámo-
kon lehet hétköznapokon 8-
16 óra között.
• Élőzene minden alkalomra,
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231.

• Garzon kiadó a Damjanich
utcán (az Ister mögött). Tel.:
0905 912 553.
• Nemzetközi gépjárműve-
zetőket keresünk 7,5 t, vala-
mint 7,5 t tandemtempós
szerelvényre. C+E kateg. jo-
gosítvány szükséges. Tel.:
0036/20 91 23 556.
• Prerobená garzónka do
prenájmu, cena dohodou.
Kiadó átépített garzon, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 539 625.

• Felveszünk 15 munkatár-
sat piackutatás (Anketa) ké-
szítésére. Tel.: 0917 874 583.
• eladó családi ház, boros-
pincével dunamocson.
Tel.: 0915 398 617.
• AKCiÓ! 30%-os árked-
vezmény lapostetők szige-
telésére. www.xolarinfo.sk.
0908 209 655.

ÚJSZüLöTTeK:
Fónad Nóra (Komárom); Kozlík Leo (Pezinok); Gromerová
Diana (Komárom); Tóthová Lea (Komárom); Kečkéšová
Dorota (Jasová); Petőcz Olívia (Komárom); Csói Kristóf At-
tila (Komárom); Bernáth Alíz (Bátorkeszi).

eLHUNyTAK:
Domonkos Erzsébet (62) Komárom; Fehérová Serena
(71) Gúta; Varga Margit (91) Bátorkeszi; Santúr László
(63) Nagylél.
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rafael Julio
Komárom
(3400/49)

rigó erik
Komárom
(3000/48)

varga veronika
Komárom
(3100/49)

Nehéz Jázmin
Szilas

(4550/51)

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

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

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





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.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból 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.

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

Fájó szívvel emlékezünk drága 
felejthetetlen szüleinkre 

Susik Lajosra halálának 
10. évfordulóján,

Susik Erzsébetre
halálának 4. évfordulóján Ekelen.

Gyerekeik, unokáik, dédunokáik 
és az egész rokonság.

Gyorskölcsönök, cím:
Župná 14., Komárno (Alli-
anz épülete), 1. emelet
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

Nový jesenný tovar zn.
Všetko pre Vaše dieťa

Kojenecký 
tovar,

postielky, 
ohrádky, 

autosedačky,
kočíky.

Ul. Bisk. Királya 10, Komárno
Tel.: 0905 860 203, 

e-mail: babyshopkn@gmail.com
www.babywebshop.sk

• 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.
• Cserépkályha építése, kar-
bantartása!  Tel: 0036/70
235 7703.

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

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület), mobil: 0915 790 546, www.lingualeader.com

Hiteles és nem hiteles

FoRDíTÁS
minden európai nyelvre

fordító és tolmácsügynökség

... hogy a fordítás 

ne legyen probléma!

Olcsón 

és gyorsan!

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet min-
den kedves rokonnak, ismerősnek és a
szomszédoknak. Külön köszönjük a
„Magnólia” összes dolgozóinak a róla
való gondoskodást és akik elkísérték
az utolsó útjára 

Lebó Annát az ógyallai temetőbe.
Köszönjük a virágokat, részvétnyilvánításokat,
mellyel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.

A gyászoló család.

• Idősek gondozását válla-
lom. Tel.: 0907 450 298.
• Eladó járóka, babahordozó
0-13 kg, hintaszék. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0908
147 771.
• Eladó etetőszék, játszó-
szőnyeg, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 147 771.

• Munkát keresek: fűtő, kar-
bantartó, sofőr, őr stb. Tel.:
0917 566 725.
• Pedikűr, manikűr, KN és
környéke, házhoz is megyek.
Tel.: 0907 198 670.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.

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

November 10-én ünnepelte 
1. születésnapját 

Erdei Hajnalka 
Ekelen.

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

November 11-én ünnepli 
10. születésnapját 

Kovács Vivien Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik és vidám gyer-
mekkort kívánnak: apa,

anya, testvéreid
Kitti és Noémi és
nagyszüleid.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”

November 15-én ünnepli 
9. születésnapját 

Kurcsik Evelyn 
Megyercsen. 

Sok szeretettel köszöntik: 
dédiék, Angi köriék, Laura

mamáék, anya és Iván.

Boldog szülinapot kíván:
anya, apa, keresztszü-
leid, nagyszüleid, nagy-
bácsid Zoli, dédimama
és az egész rokonság. 

E szép ünnep alkalmából kívánunk
sok erőt, egészséget és boldogságot:
Krisztina vőlegényével Gézával, Ar-
nold feleségével Renátával, kisfiával
Arnikával és kislányával Lettikével,
Jani feleségével Erikával és kisfiával
Dominikkal. Sok puszit küldünk nekik.

November 3-án ünnepelte 55. születésnapját 

Markuszek Katalin
és november 23-án ünnepli 60. születésnapját 

Markuszek János
Őrsújfalun.

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

November 11-én ünnepli 
50. születésnapját 

Filkó András Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből köszön-
tik: felesége Judit, fia Andris, lánya

Kinga és barátja Mátyás, anyósa és
családja Kolozsnémáról és testvére
Erzsébet családjával.

OAzIS – zariadenie 
sociálnych služieb 

hľadá na hlavný pracovný
pomer OpATROVATEľOV
(podmienka – prax v od-
bore a min. akreditovaný
kurz – 220 hod.) Ide o
opatrovateľskú prácu pri
ležiacich pacientov. Termín
nástupu: ihneď. platové
podmienky: 520 €/mes.
prihlásiť sa môžete do 30.
novembra 2013. Kontakt:
Mgr. Róbert Sárközi,
035/7731 353, mail: oa-
zis.dss@gmail.com, adresa:
Ul. Slobody 19/B Komárno

Niké s.r.o. új kaparós sors-
jegyek árusítására vállal-
kozókat keresünk. Tel.:
0905 269 733.

Advent Mariazell és az ördö-
gök felvonulása, 2013. nov.
30. Komáromi indulás, 59 €.
Tartalmaza a belépőket is.
Karácsonyi vásár Budapest,
2013. dec. 8.  Komáromi in-
dulás, 15 €.  
Csillogó advent Bécsben
2013. dec. 14. Komáromi in-
dulás, 20 €. 
Infó: 0918 697 959 email: za-
jazdykati@gmail.com. Bő-
vebben megtekinthető: uta-
zvelem.5mp.eu oldalon.

„Keďže máš dnes osem rôčkov, 
prajem ti veľa šťastných krôčkov, 
veľa zdravia, množstvo lásky, 
nech odpoveď vieš na otázky.“

14. novembra oslavuje 
8. narodeniny 

Sandra Sochová.
Želáme Ti všetko najlepšie, 

veľa zdravia, šťastia,
nech sa Ti splnia všetky 

Tvoje tajné priania: 
maminka, ocko a brat Erik.
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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 11. 11. predpo-
kladám v našom regióne ne-
príjemne a chladno, v noci dážď, cez
deň polojasno a bez zrážok. Množ-
stvo nočnej vlahy do 3 mm. Nočná
teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná
teplota od + 7 do + 9  ̊C. Čerstvý
SZ vietor do 8 - 12 m/s. (od 29 – 43 km/h.)

v utorok 12. 11. predpokladám v našom
regióne zrána chladno, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, denná
teplota od + 7 do + 9  C̊. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

v stredu 13. 11. predpokladám v našom
regióne premenlivo, zrána polooblačno a
bez zrážok, k večeru pribúdanie oblačnosti
a v noci už s dažďom. Množstvo vlahy do 
4 mm. Nočná teplota od + 1 do + 3  ̊C, cez
deň od  + 8 do + 10  ̊C. Mierny SZ vietor do
4 - 8 m/s. (od 14 – 29 km/h.)

vo štvrtok 14. 11. predpokladám v na-
šom regióne premenlivo, v noci a zrána ešte
daždivo, cez deň polojasno a bez zrážok.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
+ 3 do + 5  ̊C, cez deň od + 8 do + 10  ̊C.

Čerstvý SZ vietor do 8 - 12
m/s. (od 29 – 43 km/h.)  

v piatok 15. 11. predpokladám v
našom regióne dosť chladno, ob-
lačno a malú možnosť už zmieša-
ných slabých prehánok dažďa so
snehom. Nočná teplota od - 1 do 

+ 1  ̊C, denná  teplota od + 4 do + 6  ̊C.
Čerstvý S vietor do 8 - 12 m/s. (od 29 –  43
km/h.) 

v sobotu 16. 11. predpokladám v našom
regióne chladno, jasno alebo polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 2  do  0  ̊C,
denná teplota od + 4 do + 6  C̊. Slabý V vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)   

v nedeľu 17. 11. predpokladám v našom
regióne príjemne ale chladno ako v sobotu,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 
- 2 do  0  C̊, cez deň od + 4 do + 6  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam primerané po-
časie na toto ročné obdobie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

dr. Meteo

Výcvik vodičov na skupinu "B" 

0905 489 059

Vodičský 
preukaz už 
za 6 týždňov

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

Predpoveď počasia 11. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Je najvyšší čas konať a začať vychová-

vať mladých všeobecných lekárov a
motivovať medikov, aby si vybrali túto
prax.

Veková štruktúra všeobecných lekárov pre
dospelých na Slovensku je kritická, z ich cel-
kového počtu 2 200 má vyše 1 000 viac ako
65 rokov a aj ostatní sú blízko dôchodkového
veku. Upozornila na to na valnom zhromaž-
dení Asociácia súkromných lekárov SR (AS-
LSR) s tým, že je najvyšší čas konať a začať
vychovávať mladých všeobecných lekárov a
motivovať medikov, aby si vybrali túto prax.
„Súčasné ministerstvo  zdravotníctva  za-

čalo realizovať takýto program výchovy, tak-
zvaný  rezidenčný  program,  ktorý má našu
výraznú podporu. Zároveň však upozorňu-
jeme na potrebu komplexného riešenia tohto
problému. Je potrebné riešiť rozšírenie kom-
petencií budúcich všeobecných lekárov, ako
aj ich prístrojového vybavenia,“ uvádza ASL
v prehlásení z dnešného zhromaždenia.

Ako na tlačovej besede po valnom zhro-
maždení uviedol prezident ASL SR Ladislav
Pásztor, kritická je situácia najmä na vidieku,
kde odchádzajúcich všeobecných lekárov
nemá kto nahradiť. 

Pokiaľ však zarobia menej, než majú ga-
rantované lekári v nemocnici, nikto na vidiek
nepôjde. Vysvetlil, že pripravovaný rezi-

denčný program má s podporou štátu za-
bezpečiť trojročnú prípravu absolventa me-
dicíny na prax vo všeobecnom lekárstve. 

Získavať mladých medikov pre tento odbor
však podľa ASL SR treba aj rozšírením kom-
petencií všeobecných lekárov a malo by byť
povinnosťou zdravotných poisťovní to za-
zmluvniť a zaplatiť. „Je dôležité, aby všeo-
becní lekári mohli pre pacientov viac robiť a
mali tieto výkony aj zaplatené. Aby mohli vy-
pláchnuť ušný maz, natočiť EKG, zašiť
drobnú ranu,“ uviedol Pásztor s tým, že špe-
cialisti by mali riešiť závažnejšie stavy. Riešiť
problematiku vysokého vekového priemeru
všeobecných lekárov pre dospelých má
podľa asociácie aj zabezpečenie ich uvoľ-
ňovania zo svojich praxí na základe ohod-
notenia, predaja a kúpy týchto praxí mla-
dými lekármi.

ASL SR na dnešnom valnom zhromaž-
dení vyjadrila aj nesúhlas so zníženou plat-
bou poistného za poistencov štátu v návrhu
štátneho rozpočtu na budúci rok. „Pri  ta-
komto výpadku neštátne ambulancie nebudú
mať dostatok peňazí na rozvoj a už vôbec nie
na zvýšenie miezd svojim zamestnancom,"
uviedol Pásztor. Už tradične asociácia žiada
aj skrátenie ordinačného času lekárskej
služby prvej pomoci do 22:00 namiesto do
7:00 ako je to v súčasnosti. 

webnoviny

všeobecní lekári sú 
prestarnutí, treba mladých

Predkladateľky Mgr. Gab -
riela Kádeková, Irena Máči-
ková,  RNDr. Martina  Justi-
nová vo svojom projekte pre
deti i ďalšie generácie vybu-
dovali na nevyužívanom
priestranstve v areáli škôlky
ekoučebňu – oddychovú
zónu, ktorá bude slúžiť na
environmentálnu výchovu,
každodenný pobyt detí v

areáli ale i na spoločné akti-
vity organizované materskou
školou pre deti, rodičov a ši-
rokú verejnosť. Ekoučebňa
pozostáva z lavičiek, stolov,
ohniska, domčekov pre vtá-
čiky, kvetinových záhonov a
množstvom nových stromov
vytvárajúcich živý plot. Deti
spolu s rodičmi podali po-
mocnú ruku a priamo sa za-

pojili do budovania ekozóny.
Spoločne deti, rodičia a hos-
tia vysadili aj niekoľko tují,
ktoré budú príjemne dotvá-
rať prírodnú atmosféru ma-
terskej školy. V tento deň sa
areál materskej školy naplnil
nielen deťmi, ale aj ich ro-
dičmi či starými rodičmi.
Veď sa konala aj obrovská
tekvicová party spojená s
vyrezávaním a vytváraním
tekvicových lampášov. Kým
oteckovia vyrezávali, ma-
mičky pripravovali chutné
klobásky a špekáčiky, ktoré
sa potom veselo opekali v
nových ohniskách, aby
mohli skončiť v bruškách
malých hladošov. Deň sa v
materskej škole skončil už
naozaj za tmy, keď unavené
ale šťastné deti odchádzali
domov a na cestu im svietili
rôzne veselé i strašidelné
tekvicové hlavy rozložené
po celom areáli.

Myšlienka projektu sa ale
nekončí jeho realizáciou a
otvorením, ale bude sa roz-
širovať a dopĺňať na spolo-
čenské a edukačné aktivity v
rámci environmentálnej vý-
chovy.

Text a foto: A.b a M.H.

Literárny klub šáLKKA 
pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne

Monika JAKUBECZOVÁ
29. novembra 2013 o 16.30

v knižnici na Ul. Palatínovej č. 8
bude besedovať o svojej najnovšej knihe

online podnikateľka autorka 3 motivačných CD 
a e-knihy o online marketingu pomáha ženám 

podnikať na internete, učia a sprevádzajú ju anjeli.

Tradičná  Hubertova jazda organizo-
vaná 26. októbra členmi OZ Priatelia

koní a westernu Hurbanovo – bohatá
ukončila jazdeckú sezónu 2013 vo veľ-
kom štýle. Počasie jazdcom tento deň
neočakávane prialo a medzi jazdcami
vládla príjemná atmosféra.

V poradí už desiata Hubertova jazda sa
začala slávnostným nástupom jazdcov, po-
kračovala prečítaním reglementu – pravidiel
správania sa počas jazdy. Určením majstra –
vedúceho jazdca a odchodom jazdca s líš-
kou sa začala Hubertka. Za „líškou“ sa vydali
ďalší jazdci a diváci mohli využiť jazdu na
koči. Tento rok si to namierili do krásnej je-
sennej prírody v okolí Hurbanova. Účastníci
prechádzali popri bagrovisku, pozdĺž rieky
Žitava až na Abu, kde v pieskových du-
nách sa uskutočnilo naháňanie líšky.
Celé podujatie sa nieslo v znamení dob-
rej a priateľskej nálady. Jazdci i návštev-
níci sa zabávali počas celého dňa. Pri-
pravený bol aj tradičný fazuľový guláš,

mastný chlieb s cibuľou a iné občerstvenie.
Hubertova jazda patrí medzi významné špor-
tové podujatia, ktoré sa tradične konajú v
Hurbanove každoročne. Je zasvätená pat-
rónovi poľovníkov i jazdcov a predstavuje
ukončenie športovej jazdeckej sezóny. Tra-
dícia Hubertovej jazdy či honov na líšku
vznikla z takzvaných parfórznych honov,
ktoré boli veľmi populárne v 16. až 18. sto-
ročí. V súčasnosti má táto tradícia, organi-
zovaná na konci jazdeckej a dostihovej se-
zóny, rýdzo športový a spoločenský charak-
ter. 

Text a foto: rNdr. M. Hamranová

vroku 2012 sa v Hurbanove vďaka grantovému 
programu Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme

doma zrealizoval projekt pod názvom Mykologické ná-
leziská v okolí Hurbanova.

Českí hubári opäť 
po roku v Hurbanove

Skupina hubárskych nadšencov pod vedením Pavla Špi-
nara z Českej republiky vykonávala pravidelne od roku 1995
mykologické výpravy do okolia Hurbanova. Vďaka ním sa po-
darilo zmapovať 9 lokalít a zistiť výskyt vyše 130 rôznych dru-
hov húb, medzi ktorými sú aj veľmi vzácne druhy myko-
fauny. Súčasťou projektu bolo vydanie nástenného kalendára
a bulletinu z jednotlivých popísaných lokalít. V polovičke
októbra tohto roku sa opäť stretli hubári v Hurbanove s pred-
kladateľmi projektu, aby si v teréne overili svoje poznatky zís -
 kané pri výskumoch z minulých rokov. Všetci spoločne kon-
štatovali, že suché leto a veľmi teplá jeseň bez zrážok ne-
prispeli k dobrému hubárskemu roku. Ďalším zistením bolo
nájdenie niekoľkých holorubov v okolitých lesoch, ktoré ničia
prirodzený ekosystém húb. Napriek týmto nepriaznivým zis-
teniam sa ale podarilo potvrdiť výskyt viacerých už objave-
ných vzácnych druhov húb, objaviť aj novú lokalitu s boha-
tou mykofaunou, ktorá dostala pracovný názov „Starý agát“
a dokonca zistiť aj ďalšie nové druhy húb, ktoré zatiaľ v
tomto regióne neboli popísané a lokalizované. Hubári kon-
štatovali, že výpravy do tohto regiónu prinášajú každým ro-
kom nové a zaujímavé objavy a zistenia. Je dobré, že mnohé
lokality patria do skupiny chránených území, ale aj ďalšie  ná-
leziská by si vyžadovali okrem pozornosti aj potrebu ochrany
formou legislatívy. Je to teda na nás obyvateľoch Hurbanova
a jeho okolia, ako sa v prírode a k prírode budeme správať
a aký odkaz zanecháme pre ďalšie generácie.  

Text a foto: archív rNdr. Mária Hamranová

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

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

Otvorte sa pestré kvety, 
už slniečko na vás svieti

Hubertova jazda 
v Hurbanove už po 10. krát

dňa 11.októbra sa v materskej škole Slniečko v Hur-
banove uskutočnil 11.ročník európskeho dňa ro-

diny a školy a zároveň bol slávnostne odovzdaný pro-
jekt: ,,Otvorte sa pestré kvety, už slniečko na vás svieti"
realizovaný v rámci 5. ročníka grantového programu
Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma s finanč-
nou podporou firmy Heineken Slovensko a.s.

Autófestőket, 
autólakkozókat 

felveszünk
állandó 

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

Autófestőket, 
autólakkozókat 

felveszünk
állandó 

munkaviszonyba.



16 DELTASZÓRAKOZÁS

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 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak egy
van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.30 Híradó dél-
után 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Hacktion – Újratöltve
21.20 Kékfény 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.05 Csűrcsavarosdi
17.30 Blinky Bill kalandjai  18.00 Félix levelei 18.10 Esti mese 20.00 Hír-
adó 20.45 Sophie szerint a világ 21.10 Bosszú 21.55 A következő!
22.50 Ridikül. Női talkshow 23.35 Borvacsora

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.30 Isten kezében 10.00 Élő egyház 10.25
Rome Reports  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 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40
Angyali érintés 20.25 Vivát Benyovszky! 21.25 Hírek 21.30 Dunasport
21.40 Bevetetlen ágyak. Angol film 23.10 Kultikon 23.30 Sportaréna

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00
Tények Délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi
titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Té-
nyek 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 20.25 Jóban-rosszban 21.30 NCIS
22.35 NCIS: Los Angeles  23.40 Én is menyasszony vagyok 

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.40 Ref-
lektor 13.00 Portré 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20
Dél királynője 16.20 A bosszú angyala 17.25 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!  13.00 A gyanú-
árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hul-
lámain 16.30 A vihar 17.30 Heti Hetes18.30 Legyen ön is milliomos!
19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, baj-
ban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 PokerStars

STORY TV

14.30 Columbo: Halálos lelkiállapot 16.00 Jim szerint a világ 16.25
Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay  18.00 NCIS 19.00 Hír24
19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo 21.10 Murdoch
nyomozó rejtélye  22.10 Hannibal. Am.–ang. thriller 0.45 EZO TV

VIASAT

7.50 Monk – Flúgos nyomozó 8.45 A múmia visszatér. Am. kalandfilm
11.20 Férjek gyöngye 11.50 10 év 10 nap alatt 12.55 Szívek szállo-
dája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul
17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszház 18.55 Férjek gyöngye 19.25
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Életeken át. Am.-
kanad. thriller 23.30 Végső állomás Am. film

7:00 Olasz foci  Inter – Livorno 9:00 FIM Magazín 10:00 Olasz foci
Catania – Udinese 12:00 Brazil foci 14:00 Corgoň liga Zlaté Moravce
– Nitra 16:00 Francia foci St.Etienne – Lyon 18:00 Mix zóna 18:25
Brazil focimagazin 19:00 Francia focimagazin 20:05 Mix zóna 20:30
Leshelyzet 20:45 Corgoň liga Ružomberok - Slovan

STV :1
6.55 Medicopter 117  7.45 Hírek, sport 9.00 Viharos szerelem  9.50
Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.15 Asija
választása 16.00 Híradó 16.20 Úticél. Amazónia 17.10 Csalók akcióban
17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, idő-
járás 20.20 Maléna. filmdráma 21.45 Rossella  23.30 Medicopter 117

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.35 Messner. Dok. film 11.20 Átléptem a határt
Dok. film 12.40 Élő körkép 13.15 Folklórműsor 13.45 BL-magazin 14.10
Lefújva 14.55 Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Cseh magazin
16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Hírek magyarul 17.55
Ahogy önök látják Kanada 18.25 A tudomány Európában 18.35 Kassa
18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg
19.55 Híradó 20.00 Különleges nők Amelia Earhart 20.55 Tudomány
és technika 21.30 Hírek 22.10 Szesztolvajok. Ang.– fr.–belga–ol. film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak  10.35 Cobra 11 11.35 Nyom-
talanul  12.30 A farm13.45 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi
16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fi úk nem sírnak.
Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Forr a bor21.40 A farm 23.00 NCIS

JOJ

7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi törénetek
10.55 A felszín alatt 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 20.20 Időjárás 20.30 Panelházi tör-
ténetek. 21.40 Örökség 23.05 A szállító. 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó
12.25 Srpski Ekran 13.25 Kerékpártúra 14.00 Hacktion – Újratöltve
14.55 Család csak egy van 15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó
16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó 20.20 Párizsi helyszínelők  21.15 King II.  22.05
ESTE 22.40 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 Az igazság soha nem késő

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi 17.35
Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei 18.15 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Jamie 30 perces kajái 21.10 Bosszú 21.55 A következő! 22.45
Ridikül. Női talkshow 23.35 Pasta

DUNA

7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Zebra 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Tér-
kép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40
Angyali érintés 20.30 Sakk, Kempelen úr 21.15 Hírek 21.30 Még egy év
Angol film 23.35 Kultikon 23.50 Ünnepi hangverseny az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc emlékére a Pécsi Kodály Központba

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ
12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25 Aktív
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 20.25 Jóban-
rosszban 21.30 Mögöttes szándék vígjáték 23.30 Zsaruvér, 22.

7.35 Híradó 8:08 Minden reggel 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-show 12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia 13.35 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 A bosszú angyala 17.25
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  

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában13.55 Barátok közt 14.30 Az örök-
ség 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 ár-
nyékában, 9. 21.30 Segítség, bajban vagyok!  22.30 Barátok közt 23.00
RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes, 46.

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ III.
16.55 Gordon Ramsay  17.50 Hír24 18.00 NCIS II., 20. 19.00 Hír24 19.25
Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo 21.10 Különleges Valentin-
nap. Am. film 23.10 Rózsák harca I.  8.

VIASAT

7.25 TV SHOP 8.00 Monk 8.55 Harmadik műszak 9.55 Gyilkos számok
10.50 Káoszháza I., 11.20 Férjek gyöngye 11.50 10 év 10 nap alatt, 5.
12.55 Szívek szállodája  13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul
16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszház 18.55 Fér-
jek gyöngye 19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25
A végakarat Am. thriller 23.30 Harmadik műszak 

7:00 Brazil focimagazin 7:30 European F3  8:20 Francia focimagazin
9:15 Leshelyzet 9:30 Mix zóna 10:00 Corgoň liga Ružomberok – Slovan
12:00 Mix zóna 12:25 Francia focimagazin 13:25 Olasz foci Parma –
Lazio 15:25 Brazil focimagazin 16:00 Brazil liga 18:00 Mix zóna 18:25
Leshelyzet 18:40 Motor-magazin 18:55 Svéd jégkorong Linköpings HC
- Skellefteå AIK élő közv 

STV :1
7.05 Medicopter 117 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 14.30 Irány a kert! 15.10
Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Úti cél: Marokkó 17.10 Csalók akci-
óban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek,
időjárás 20.20 Senki sem tökéletes 21.30 A mentőautó 2.  22.30 Szlo-
vákia elhíresült bűnügyei. Dok.sor. 23.25 Medicopter 117 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Különleges nők Amelia Earhart 9.50 Ahogy
önök látják Kanada 10.20 Cseh magazin  10.50 Fókusz – munka 11.35
Sportvisszhang 12.00 Élő körkép 12.40 Darina Laščiaková 13.05 Az
Eygletiér család 14.40 Tudomány 15.05 Família 15.30 Egyházi maga-
zin 16.00 Ukrán magazin 16.25 A tudomány Európában 16.45 Fókusz
17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ lovasai
18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Ta-
láld ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Szép, de ártalmas dok. film
20.55 Rendelő 21.30 Hírek 22.10 Fehér gárda 3.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11
11.45 Nyomtalanul 12.45 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre 14.10 A
farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak. Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS IX. 

JOJ

6.10 Híradó 7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági
akták 9.35 Panelházi történetek 10.55 A felszín alatt 12.00 Híradó
12.30 Dr. Csont III. 14.30 Castle III. 15.40 Shopping királynők 15.55 Szó-
játék 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.20 Időjárás
20.30 Panelházi történetek 21.40 Rossz társaság akcióvígjáték

M1

9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska
kronika  13.25 Útravaló 13.40 100 kép a XX. századról 13.50 Gasztro-
angyal 14.45 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 20.20 Retró kabaré 21.20
Bábel – Hesnával a világ 22.20 Az ESTE 22.55 Híradó 23.05 Angi jelenti

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka 17.00 Csűrcsavarosdi,
12. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei  18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.10 Bosszú 21.55 A következő!
22.50 Ridikül. Talkshow 23.35 Noé barátai – Minden, ami állat

DUNA

8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.35 Sport-
aréna 10.00 Virágzó Magyarország 10.25 Angyali érintés 11.10 Sakk,
Kempelen úr 12.00 Híradó 12.20 Múzeumtúra  12.45 Valóságos kin-
csesbánya  13.15 Fókuszban a tehetség 13.40 Szálka, hal nélkül 14.30
Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés 20.30 Fantasztikus nagy-
néni 21.25 Hírek 21.35 Barbarossa 23.20 Kultikon 23.35 Beavatás

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
Délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok, 189.
16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15
Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 A bura alatt 22.40 Frizbi

7.35 Híradó 8:08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.40 Refl ektor 13.00 A Muzsika TV bemutatja 13.35 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 A bosszú angyala 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal
Budapest 20.55 Barátok közt  21.35 Szulejmán 22.50 Házon kívül 23.25
Reflektor 23.45 Vundersőn ás Zuperszexi

11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú
árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hul-
lámain 16.30 Vihar 17.30 Az első milliomos története 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 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Holt tárgyak. Am. krimi
16.00 Jim szerint a világ  16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00
NCIS II., 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo
21.10 A Vatikán ügyirat. 8. 22.05 Miss Fisher rejtélyes esetei

VIASAT

7.25 TV Shop 8.00 Monk 8.55 Harmadik műszak  9.55 Gyilkos számok
10.50 Káoszház I., 11.20 Férjek gyöngye 11.50 10 év 10 nap alatt
12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 14.45 CSI: A hely-
színelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok
18.25 Káoszház 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Mobil.
Am.-ném. thriller 23.15 Életeken át. Am.– kanad. thriller

7:00 Francia foci Monaco – Evian 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix
zóna 10:00 Olasz foci Genova- Verona 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil
focimagazin 13:00 Olasz foci Juventus – SSC Napoli 15:00 Francia
focimagazin 16:00 Internatio nal GT Open 17:05 European F3  18:00
Mix zóna 18:25 Női kézilabda Bajnokok Ligája FTC – Midtjylland
20:00  Brazil focimagazin 20:35 Mix zóna 21:00 Olasz focimagazin
21:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája Podravka – Larvik

STV :1
7.00 Medicopter 117 7.45 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija vá-
lasztása 10.45 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.25 Igaz történetek. Ház
15.10 Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Úticél: Indonézia  17.10 Csa-
lók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20
Csendes háború háborús film 22.15 Egy gazember halála. Fr. krimi

STV :2
9.50 A világ lovasai 10.20 Ukrán magazin 10.55 Fókusz 11.35 Rendelő
12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Az Eygletiér család 14.40
Fehér gárda tört. film, 15.30 Szlovákok a nagyvilágban 2012. Svédor-
szág – Uppsala 15.55 Magyar magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a ré-
giókból 17.45 Hírek magyarul 17.55 Lakáskultúra 18.30 Tesztmagazin
18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg
19.55 Hírek 20.00 Történelmi panoráma 20.35 Párbeszéd. Dok. film
21.10 Kazán nélküli disszidens 21.30 Hírek 22.05 Én, gyászos Isten

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11.  11.45 Nyomtalanul  12.45 Doktor House  13.45 Egyről a kettőre
14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS   17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Telje-
sítjük a legtitkosabb álmát 22.30 NCIS  23.30 Cobra 11. 

JOJ

8.25 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek – új részekkel 10.50
A felszín alatt 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 20.20 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek 21.40 Dr. Csont  22.50 Castle 23.50 Castle III., 20.

Kedd, november 12 Szerda, november 13

TVműsor november 11 - november 17
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, november 11

Humor
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Programajánló

KOs - III. 21. - IV. 19
A pénzügyeidben hirtelen beállt válto-
zás lehetőséget teremt arra, hogy rég -
óta dédelgetett terveidet megvaló-
sítsd.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Kellemes meglepetés ér a héten, egy
váratlan utazás lehetősége villanyoz
fel, de az is lehet, hogy egy unal-
mas utazás hoz meglepő, örömteli
fordulatot.

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Minden vágyad, hogy megismerkedj
végre valakivel, aki az első pillanat-
tól kezdve elvarázsol. Sajnos ez
azonban nem működik varázsütésre.

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Régóta nem hódoltál már a legked-
vesebb szenvedélyednek. Ideje fel-
idézni a szép perceket, amiket ezzel
töltöttél!

OrOszLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Baráti kapcsolatodban váratlan vál-
tozás áll be, az az ember, akivel
szemben korábban baráti érzelme-
ket tápláltál, most számodra is meg-
lepetésszerűen szerelmes érzelme-
ket kelt benned.

szűz - VIII. 23. - IX. 22
Ha van valamilyen határidős mun-
kád, eszedbe se jusson halogatni,
mert komoly következményei lehet-
nek, ha félvállról veszed.

MérLEg - IX. 23. - X. 22
Ne vállalj pénzügyi kockázatot, s ne
kérj hitelt sem, mert nagy bajba ke-
rülhetsz!
sKOrpIó - X. 23. - XI. 21.

Inkább a magánéleted ügyes-bajos
dolgainak intézésére összpontosíts,
hogy aztán nyugodtan pihenhess
majd a hétvégén.

NyILAs - XI. 22. - XII. 21.
Keményen meg kell harcolnod az
igazadért, s néha úgy érzed, hogy
az egész világ összeesküdött elle-
ned.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Nem kell túlságosan erőlködnöd,
hogy felhívd magadra a figyelmet a
hét első felében. Briliáns ötleteidet
értékelni fogják a kollégáid.

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Bár mindig azt szajkózod, hogy a
pénz nem boldogít, de azért nem
fogsz kétségbeesni akkor sem, ha a
hét második felében pénz áll a ház-
hoz.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Sokan irigylik mostanában a sikere-
idet, az ennek érdekében elvégzett
munkát azonban már kevesebben
vállalnák át tőled.

  

- Józsi, mikor börtönbe kerültél, 
mit mondott apád?
- Azt, hogy „Isten hozott fiam".

  

- A lányom tegnap lett tizennyolc
éves. Nem akartam, hogy vaskala-
posnak tartson, ezért megmondtam
neki, hogy ezentúl már dohányoz-
hat.

- És hogyan fogadta?
- Nem nagy örömmel. Kijelentette,

hogy már egy éve abbahagyta.
  

Két barátnő beszélget:
- Igaz, hogy Juli erkölcstelen életet

él?
- Bizony, bizony. Gyakran találko-

zom vele olyan éjjeli mulatókban,
ahová be sem tenném a lábam!

Horoszkóp

éSZAK-KOMárOM:
A duna Menti Múzeum díszterme:
november 15-én, 17.30 órai kezdettel
100 éves a Kultúrpalota, ünnepi em-
lékest. A megemlékezést követően a
„100 éves a komáromi Kultúrpalota“ c.
időszaki kiállítást megnyitja: Mácza
Mihály történész. 

Zichy palota: november 12-én, 17.00
órakor Prezmeczky Péter első önálló
fotókiállítása. 
Limes Galéria: Jezsuita  jelenlét ré-
gen  és ma - Pázmány Péter 1635,
1814, 2014 című kiállítás.
Szent András-templom: A Magyar
Földrajzi Társaság és a Római Kato-
likus Egyház Észak-Komáromi Egy-
házközsége 2013 Szt. András havá-
nak (XI.) 16. és 17. napján megemlé-
kezik Bertalanffi Pál (1706-1763), je-
zsuita paptanár, az első tudományos
magyar nyelvű földrajzkönyv (1757)
szerzője halálának 250. évfordulóján,
akit Komáromban, Szent András egy-
házának altemplomában helyeztek
örök nyugalomra. November 16-án,
18.00 órakor a plébánia épületében
Hevesi Attila, a Miskolci Egyetem
Földrajz Intézetének professor emeri-
tus-a ismerteti Bertalanffi Pál életét
és földrajzi munkásságát. November
17-én a Szent András-templomban,
szentmise keretében emléktáblát avat-
 nak a fel- és altemplomban Berta-
lanffi Pál tiszteletére.
Jókai Színház: november 17-én,
15.00 órakor Nyolc nő, a Kassai Thá-
lia Színház bűnügyi komédiája.  Az
elegáns vidéki házban karácsonyra

készülődnek. A házvezetőnő lázasan
díszíti a fenyőfát, a szobalány kávét
készít, a levegőt szaloncukor-illat lengi
be. A család a külföldön tanuló Su-
sanne, a legidősebb lány hazatérését
várja. A békés karácsonyi idillt azon-
ban hatalmas sikoly töri meg. Mar-
celt, a ház urát holtan találják első
emeleti szobájában, késsel a hátá-
ban. A város több mint kilenc km-re
fekszik, ráadásul egész éjjel havazott,
az utak járhatatlanok. Mit tehet ilyen-
kor nyolc nő, aki a házban rekedt, és
vajon ki lehet a gyilkos? Mint minden
jó krimiben, Robert Thomas vígjáté-
kában is végül kiderül az igazság.
Semmi sem az, aminek látszik…
Mokka Café: Ľudia  a  veci, Vallach
Ladislav fotókiállítása november 15-
én, 17.00 órától.
viking Pub: November 14-én, 18.00
órától Fazekas  János, ultrafutó él-
ménybeszámolója a sikeresen lefu-
tott egyik legnehezebb ultrafutásról a
világon – a 245,3 km hosszú Sparta -
tlonról. Belépés ingyenes.
Fonográf fesztivál: November 22.
Rév: 19.00 Itt és most. Impró est Mol-
nár Xénia, Gál Tamás, Olasz István,
Ollé Erik, Majorfalvi Bálint. 21.00 Cim-
bali Band. Belépő 5 €. November 23.
Jókai Színház: 19.00 Lakatos Ró-
bert és a Rév zenekar. Közreműködik:
Malek Andrea, Agócs Gergely, Pál
István Szalonna, Gál Tamás, Emmer
Péter, Rácz Csaba és az Ante Portas
kamarazenekar. Belépő: 7 €.
November 24. Rév: 16.00 Gyerek
táncház Oláh Attila és a Pósfa zene-
kar. 18.00 Gryllus Dániel és Gryllus
Vilmos koncert. Belépő: 3 €. 

GÚTA:
Nagyboldogasszony egyházi Alap-
iskola és Gimnázium: november 13-
án Tudományok napja. Előadók: Far-
kas Bertalan (magyar űrhajós, va-
dászpilóta, űrkutató), Galo Vilmos
(Duna Menti Múzeum történésze),
Prof RNDr. Hegedűs Erzsébet PhD.

(Mezőgazdasági Egyetem, Nyitra), Dr.
Zakariás Géza (testnevelő tanár, főis-
kolai docens, triatlon szakedző.), Ozo-
gány Ernő (villamosmérnök, író), Dr.
Bérczi Szaniszló (ELTE Anyagfizikai
Tanszék egyetemi docens), Dr. Tel-
bisz Tamás (Természetföldrajzi Tan-
szék, ELTE).

KArvA:
November 13., 18.00 órakor A Híd-
verő Olimpiai Baráti Kör vendége
Klinga László, a Bp. Honvéd, majd az
FTC élversenyzője, 1969 és 1976, kö-
zött több világversenyen és két olim-
pián is képviselte a magyar színeket.
Az 1973-ban Lausanne-ban, valamint
1976-ban Leningrádban rendezett Eu-
rópa-bajnokságon második lett a sza-
badfogásúak 57 kilós kategóriájában. 

KeSZeGFALvA:
Lőrincz Gyula Alapiskola és a helyi
óvoda: Zene-Ovi címmel szervez
rendezvényt november 14-én a helyi
óvoda épületében a következő prog-
ramokkal: 9:30 – 10:20  Népi hang-
szerbemutató Horsa István prímás
előadásában. 10:30 -11:00  Népzenei
szemelvények a Kárpát-medencéből
– zenehallgatás, gyermekjátékok.
Helyi kultúrház:
Vadkerti  Imre
koncertje. Idő-
pont: 2013. no-
vember 16.
szombat  17:00
óra. Jegyek kap-
hatók a helyi Jed-
nota üzletben és
a községi hivatal-
ban. Jegyár: elő-
vételben: 2,50
euró, helyszínen:
3 euró.

KOMárOMFüSS:
A volt iskola épülete és udvara:
Márton Napi Fesztivál, 2013. novem-
ber 16-án 9:00 és 12:00 óra között.

Bemutatásra kerülnek nagyanyáink
és nagyapáink régi mesterségei és
az őszi betakarítási szokásai, tevé-
kenységei. Mindenki kipróbálhatja
magát, ill. ügyességét a fafaragás-
ban, töklámpás készítésben, kosár-
fonásban,  csuhébaba készítésben,
agyagozásban, tollfosztásban, kézi
kukoricamorzsolásban és egyéb kéz-
műves dolgokban. Mindenkit szere-
tettel vár Ludas Matyi és Döbrögi ura-
ság az udvaroncaival! 

ÓGyALLA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési
Központ: november 16, 17.00 15
éves  a Bellő  tánccsoport. Ez alka-
lomból gálaműsort rendeznek, majd
ezt batyubál követi. Belépő: 5 €.
Jegyek kaphatók a kultúrházban. 

NASZvAd:
Helyi Művelődési Központ: "Dalolj,
táncolj  velünk"    november 16-án,
18:00 órakor. Fellép a hazai Búzavi-
rág éneklőcsoport, a Mini Pettyem,
Kispettyem és a Pettyem néptánc-
csoport, Szabó Julcsi, Ágh Erika, Kis
Viza, Viza és a Sústya citerazenekar.
Vendégek: a köbölkúti néptánccso-
port, a szőnyi asszonykórus és a vág-
királyfai népművészeti csoport, sztár-
vendégünk Berta Alexandra és a
Rendes népzenekar.

báTOrKeSZi:
Helyi kultúrház: A komáromi Teátrum
színházi polgári társulás november 16-
án 18:00 órai kezdettel mutatja be Le-
hár Ferenc: Luxemburg grófja című 3
felvonásos nagyoperettjét, parádés
szereposztással, élőzenei kísérettel. 

Októberi keresztrejtvé-
nyünk nyertese Kovács
ilona Szentpéterről. Nye-
reménye fél éves előfize-
tés. Gratulálunk!



19AKTUÁLIS - BULVÁR

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Lépések dok.
film 14.40 Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Hír-
adó 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás
20.20 Szálka, avagy Bagi Nacsa megakad a torkán 21.30 Munkaügyek
– IrReality show 22.00 Az ESTE 22.35 Híradó 22.50 Nemzeti nagyvi-
zit 23.20 Rejtélyes XX. század 23.50 Az igazság soha nem késő 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka 17.00 Csűrcsavarosdi,
13. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei 18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó 21.10 Bosszú 21.55 A következő!
22.50 Ridikül. Női talkshow 23.35 KorTárs

DUNA

7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.35 Lyukasóra  9.05 Köz-
beszéd  9.30 Csellengők 10.00 Kultúra a nagyvilágból 10.15 Angyali
érintés 11.05 Fantasztikus nagynéni 12.00 Híradó 12.25 Táncvarázs
13.20 Fókuszban a tehetség 13.45 Szálka, hal nélkül14.30 Kívánság-
kosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés 20.30 Angyalbőrben
21.45 A legényanya. Magyar film (ff .) 22.25 Hírek, sport 23.00 Kul-
tikon 23.20 MüpArt classic

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ
12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knigth Rider, 28. 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok, 190. 16.50 Fogyj
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.25 Jóban-rosszban 2234. 21.30 A belső ember akcióthriller

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Ref-
lektor 13.00 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fó-
kusz 15.20 Dél királynője 16.20 A bosszú angyala Mex. sor., 125. 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.55 Barátok közt  21.35 A szökevény Am. akciófilm

9.00 CSI: Miami helyszínelők  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség, 82. 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar  17.30 Forró nyo-
mon, 46. 18.30 Legyen ön is milliomos! 26. 19.30 Vacsoracsata, 103.
20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok!  22.30
Barátok közt 23.00 Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV

14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ III., 3–4. 16.55 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája X., 7. 17.50 Hír24 18.00 NCIS II., 22. 19.00 Hír24
19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo 21.10 Az eltakarí-
tónő vígjáték 23.15 Párizsi helyszínelők 

VIASAT

8.00 Monk   8.55 Harmadik műszak 9.55 Gyilkos számok 10.50 Ká-
oszháza  11.20 Férjek gyöngye 11.50 10 év 10 nap alatt 12.55 Szívek
szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők  14.45 CSI: A helyszínelők 15.35
Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszház
18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 CSI: New York-i helyszínelők 22.25 Gyilkos körzet  23.30 A
végakarat. Am. thriller 

7:00 Francia foci PSG – Nice 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix zóna
10:00 Olasz foci AS Róma – Sassuolo 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil fo-
cimagazin 13:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája Podravka – Larvik 14:30
Olasz focimagazin 15:00 Olasz foci Genova- Verona 16:55 Férfi kézi-
labda Bajnokok Ligája Minszk – Barcelona élő közv 18:45 Mix zóna 19:10
Francia focimagazin 20:10 U-21-es EB selejtező Szlovákia - Hollandia

STV :1
7.05 Medicopter 117  7.50 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem
9.50 Asija választása 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hír-
adó 12.20 Nők klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Konyhatit-
kaim 15.10 Asija választása, 53. 16.00 Híradó, sport 16.20 Ruanda –
A nők országa útifilm 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Óvárosi helyszíne-
lők 21.15 Riporterek 21.45 Wallender II., 3/1. 23.15 Medicopter 117 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Történelmi panoráma 9.35 Lakáskultúra (ism.)
10.05 Átrium 10.30 Magyar magazin  11.05 Fókusz – fogyasztók
11.45 Élő körkép 12.40 Kedvelt melódiák 13.40 Az Eygletiér család.
3/3. 15.00 Idősebbek klubja 15.30 Hallássérültek tévéklubja 15.55
Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.50 Hírek
magyarul 18.00 A természet ára  18.20 Természetbarát-magazin
18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg
19.55 Hírek 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.50 A tudomány
spektruma 21.30 Hírek  22.00 Sporthírek 22.05 Lámpa alatt. Vita

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fi úk
nem sírnak Szl. sorozat 11.35 Cobra 11. 12.40 Nyomtalanul 13.35 Dok-
tor House VI. 15.30 Két pasi – meg egy kicsi16.00 NCIS IX. 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor- Tévésor.
21.40 A farm 23.00 NCIS IX.

JOJ

7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.25 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek. Tévésorozat 10.50 A felszín alatt Tévésor., 9.
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 20.20
Időjárás-jelentés 20.30 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.40 Kick-
Ass 2. Am.–ang. akcióvígjáték

CSütörtöK, november 14 Szombat, november 16
M1

6:25 Nemzeti Nagyvizit 6:55 Család-barát Hétvége 9:00 Hét szentség
9:15 A sokszínű vallás 9:30 Evangélikus magazin 9:55 Református if-
júsági műsor 10:05 Zsinagógák 10:20 Katolikus krónika 11:00 Katolikus
mise  12:00  Hírek 12:05 Hétköznapi kifutó12:35 Tűnt idők mozija
13:05 A jéghegy, amely elsüllyesztette a Titanicot 14:00 Sport 7 14:30
Kém a jégen 15:25 Ace Ventura 2. 17:00 Apósok akcióban akció-vígj.,
18:40 Híradó  19:15 Sport 19:20 Időjárás 19:30 Forma-1 Amerikai
Nagydíj 22:15 A Lényeg  22:45 Az út filmdráma

M2

6:00 Rajzfilmsorozatok 17:20 Lolka és Bolka 17:30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban 17:55 Kérem a következőt! 18:10 Félix levelei 18:20 Magyar
népmesék 18:30 Varjúdombi mesék 18:35 Mumin-völgy 18:50 Lülü, a
teknőc 19:05 A legokosabb osztály  20:00 Híradó 20:35 Sporthírek
20:38 Időjárás 20:40 Mad Men - Reklámőrültek 21:30 Ace Ventura 2.
23:00 Forma-1 Amerikai Nagydíj - Futam

DUNA

7:55 Magyar klasszikusok új köntösben 8:25 WTCC 2013  10:15 A vi-
lágörökség kincsei 10:30 Vatikáni híradó 11:00 Önkéntesek 11:25 Új
nemzedék 12:00 Híradó 12:10 Ízőrzők 12:45 A méla Tempefői játékf.,
14:30 Hazajáró 15:00 Szerelmes földrajz 15:30 Hogy volt!? 16:30 A
hegyek lánya filmdráma, 1942 18:00 Híradó  18:20 Dunasport 18:25
Időjárás 18:30 Kisváros 19:05 Önök kérték! 20:00 Régimódi történet
20:55 Ének a búzamezőkről filmdráma, 1947 22:20 Heti Hírmondó
22:45 Klubszoba 23:40 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:20 Astro-Világ 11:25 EgészségMánia 11:55 Stahl
konyhája 12:25 Több mint TestŐr 12:55 Aktív Extra 13:25 Falforgatók
13:55 A kiválasztott - Az amerikai látnok 14:55 Békétlen békítő am.
filmsor. 15:55 Zathura - Az űrfogócska 18:00 Tények 19:00 Napló
20:00 Kettős játék am. thriller  22:40 Tökéletes célpont am. akcióf., 

7:00 Kölyökklub 10:10 EgészségKalauz 10:45 Teleshop 11:40 Gasztro-
túra 12:10 A Muzsika TV bemutatja 12:50 Tuti gimi 13:45 X-Faktor 15:40
Jóbarátok 16:20 Támad a Mars! am. akció-vígj., 18:30 Híradó 18:55 A
szállító 20:00 X-Faktor  21:10 Vundersőn és Zuperszexi 22:40 Showder
Klub 23:50 Portré

7:00 Az örökség 8:00 Az örökség 9:00 Az arany iránytű 11:05 Step Up
3D Zenés film 13:05 Glades-Tengerparti gyilkosságok 14:00 CSI: Miami
helyszínelők 15:00 Nyomtalanul 16:00 Segítség, bajban vagyok!  21:00
AFTER X 22:00 Heti Hetes 23:00 Érintés(szül. eng.) Misztikus filmso-
rozat

STORY TV

7:35 Balu kapitány kalandjai 8:00 Balu kapitány kalandjai 8:30 Anne
9:00 Televíziós vásárlás 9:55 Ezo Tv 10:30 Dallas 13:30 David Suchet az
Orient expresszen 14:35 Lagardere lovag 16:45 Terence Hill - Alpesi őr-
járat18:00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19:00 Hír24  19:20 Columbo
21:00 Downton Abbey 23:00 Labdarúgás Válogatott labdarúgó mér-
kőzés, Brazília - Honduras 

VIASAT

7:55 TV-Shop 8:30 Peren kívül am. filmsor., 9:30 Peren kívül am. film-
sor., I 10:25 Trendközelben 10:55 A nagy házalakítás 12:50 Honey
filmdráma 14:50 Csupasz pisztoly 33 1/3 am. akció-vígj., 16:25 Oce-
an's Twelve  am.-auszt. akció-vígj., 19:00 Kordáék a Föld körül 20:00
CSI: A helyszínelők 21:00 CSI: New York-i helyszínelők 21:55 Felvéve
am. vígj., 23:55 Rémálom az Elm utcában 5.

7:00 European F3 8:00 Corgoň liga Ružomberok – Slovan 10:00 Olasz
foci Juventus- SSC Napoli 12:00 Olasz focimagazin 12:30 Brazil fo-
cimagazin 13:10 Női kézilabda Bajnokok Ligája Metz – Sävehof élő közv
14:55 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Halmstadt – Aalborg élő közv
16:45 Sólyomszem – teniszmagazin 17:55 Férfi kézilabda Bajnokok Li-
gája Záporožie –Szentpétervár élő közv 19:55 Brazil focimeccs 22:00
Női kézilabda Bajnokok Ligája  Thüringer – HYPO Niederösterreich

STV :1
7:40 Včielka Maja  7:55 Bol raz jeden život 22 8:25 My sme malí muzi-
kanti 24 9:50 Autosalón 10:15 Planéta Zem 11:05 Slovensko v obra-
zoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za
dverami 13:50 Agatha Christie 15:30 Varúj...! 17:00 Nikto nie je doko-
nalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 19:50 Góly, body,
sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pupendo kom., Česko 22:20 Koncert
kom.,

STV :2
8:30 Farmárska revue 8:50 Test magazín 9:00 Família  9:30 Slávnost-
nej svätej omša v Trnave 11:15 Rozprávka o tichej krajine 12:25 On air
12:45 Orientácie 13:15 Slovo 13:25 Folklórne slávnosti pod Poľanou
14:20 Tóny v tichu 14:50 Berlínsky múr 15:50 Anjeli strážni 16:20
Hokej - Extraliga Dukla Trenčín - HKM Zvolen  19:10 Večerníček  19:15
Macko Uško 19:25 Bolek a Lolek 19:35 Doma chutí najlepšie 19:55
Správy úcich  20:00 100 názorov 20:10 Nesmrteľní 21:25 Odpískané
22:05 Naqoyqatsi 23:35 Noc v archíve

MARKÍZA

7:05 Scooby Doo, ako sa máš? 7:30 Kung Fu Panda 8:00 Tučniaky z
Madagaskaru  8:20 Stormbreaker 10:05 O statočnom kováčovi 11:50
Žandár vo výslužbe 14:00 Báječná Angelika 16:15 Osobný strážca
19:00 Televízne noviny  20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30
RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční akčný kom., 22:50 Barbar
Conan

JOJ

7:10 Barbie Mariposa a Kvetinová princezná  8:50 Liga výni-
močných11:20 Pasca na rodičov 14:15 Divočina 16:10 Čivava z Beverly
Hills 2  17:55 Cena je správna 19:00 Veľké noviny  20:00 Šport 20:15
Najlepšie počasie 20:20 Česko Slovensko má talent 23:15 Stroj na za-
bíjanie

vaSárnaP, november 17
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai  10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.35 Angi jelenti 14.05 Tör-
ténetek a nagyvilágból 14.35 Család csak egy van  15.20 A múlt
fogságában  16.10 Jövő-időben 16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek
lángjai. Kolumbiai sor., 188. 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A követ-
kező! 19.30 Híradó 20.25 Legenda: Horváth Charlie 21.30 Életművész
Trokán Anna 22.25 Az ESTE

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.05 Csűrcsavarosdi, 14.
17.30 Blinky Bill kalandjai 18.55 Félix levelei 18.10 Esti mese 20.00 Hír-
adó 20.45 Jamie 30 perces kajái, 13. 21.10 Bosszú 21.55 A következő!
22.50 Ridikül. Női talkshow 23.35 MNASZ autó-motorsport magazin

DUNA

7.00 Kvartett 7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.35 Aka-
dálytalanul 9.05 Közbeszéd  9.30 Voyager 10.10 Angyali érintés
10.55 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.25 Építészet XXI 12.50 Agrár-
percek 13.15 Az utolsó remény Mélység és magasság 13.45 Szálka,
hal nélkül 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood, 89/59.
18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés
20.25 A Kennedy család  21.10 Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Holttest
az ágyban  23.00 Kultikon 23.20 Káosz 2/1.

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 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok,
49. 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények
19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 2235. 21.30 Sztárban sztár

8:08 - Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Refl
ektor 13.00 Gasztrotúra 13.35 Éjjel-nappal Budapest  14.50 Fókusz
15.20 Dél királynője 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyéká-
ban, 208. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt  21.35 CSI: Miami helyszínelők  22.35 Gyilkos
elmék  23.35 Kemény motorosok 

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt14.30 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! Az ügyvéd válaszol
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Két detektív, egy gyilkos-
ság. Am. krimi 16.00 Jim szerint a világ  16.55 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  18.00 NCIS I 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Co-
lumbo: Régimódi gyilkosság.  21.10 Párizsi helyszínelők  22.10 Hor-
rorra akadva 2. Am. vígjáték 23.50 EZO TV

VIASAT

7.25 TV SHOP 8.00 Monk – Flúgos nyomozó  8.55 Harmadik műszak
I. Am. sorozat, 10. 9.55 Gyilkos számok  10.50 Káoszháza 11.20 Fér-
jek gyöngye 11.50 10 év 10 nap alatt 12.55 Szívek szállodája  13.50
CSI: A helyszínelők 14.45 CSI: A helyszínelők  15.35 Nyomtalanul 16.30
Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszház  18.55 Férjek
gyöngye 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A tolmács
Ang. thriller 23.55 Mobil. Am.–ném. thriller

7:00 Corgoň liga Zlaté Moravce – Nitra 9:00 Brazil focimagazin 9:30
Mix zóna  10:00 Brazil ligameccs 12:00 Mix zóna 12:30 Férfi kézilabda
Bajnokok Ligája Minszk – Barcelona 14:00 Férfi kézilabda Bajnokok Li-
gája Neckar Loven-Croatia Zágráb 15:30 Olasz focimagazin 16:00 U-
21-es EB selejtező Szlovákia – Hollandia 18:00 Mix zóna 18:30 Brazil
focimeccs 20:30Mix zóna 20:55 Sólyomszem - teniszmagazin

STV :1
7.45 Hírek, sporthírek 8.55 Viharos szerelem  9.45 Asija választása.
10.45 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja
13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Gasztronómiai kalauz 15.10 Asija
választása Török sor., 88/54. 16.00 Hírek 16.20 India – A dzsungel kli-
nikája. Fr.–ném. útifilm 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20 Szlovákia
szeretlek! 21.40 Poplegendák. Olympic 23.40 Senki sem tökéletes

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Kockázatos műszaki műveletek 9.55 A termé-
szet ára 10.15 Romamagazin 10.50 Fókusz 11.35 A tudomány spekt-
ruma 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.15 Lámpa alatt 15.25 A
skizofrénia gyógyításának új módja 15.55 Szemtől szemben 16.25 Eu-
rovirtuál 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.45 Hírek magyarul 17.55 Nemze-
tiségi hírek 18.05 Hétvége 18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb
19.20 Talál ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 A Nagy-korallzátony 20.50
Família 21.20 Sport21.35 Kinorama 22.00 Cenzúrázatlanul – Háború
másképp Kanad.–am. filmdráma 23.30 Pozsonyi Dzsessznapok 2012

MARKÍZA

8.30 Forr a bor.  9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11. 11.45 Nyom-
talanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre 14.10 A farm.
15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Relex
17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 A professzor. Am. akciófilm

JOJ

7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.25 Bírósági akták 9.25
Panelházi történetek 10.50 A felszín alatt 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 20.20 Időjá-
rás-jelentés 20.30 Panelházi történetek 21.40 Életre szóló szerelem.
Szórakoztató show 23.15 A Bourne-rejtély Am.–ném.–cseh thriller.

PénteK, november 15
M1

6:55 Család-barát 9:00 Noé barátai 9:30 Zöld Tea 10:00 Vízitúra
10:30 Aranymetszés11:30 KorTárs 12:00 Hírek 12:05 Az élő örökség
12:25 Gyaloglás Gulágföldön 13:15 100 kép a XX. századból 13:30 Er-
zsébet-tábor 13:55 A világörökség kincsei 14:15 Találkozások  14:45
28. SPAR Budapest Maraton 15:15 Újrakezdők Ócsán 15:45 Egyszer
volt, hol nem volt 16:30 Gasztroangyal 17:25 Boxutca 18:00 Sze-
rencseSzombat 18:45 Forma-1 Amerikai Nagydíj - Időmérő 20:30
Híradó 21:20 Magyarország, szeretlek! 22:35 Transz-Szibéria krimi

M2

6:00 Rajzfilmsorozatok 17:00 Lolka és Bolka  17:10 Süsü, a sárkány ka-
landjai 18:05 Félix levelei  18:20 Magyar népmesék  18:25 Varjúdombi
mesék 18:35 Mumin-völgy  18:45 Lülü, a teknőc 19:05 Miss BG 19:15
Maja, a méhecske 19:30 Angelina, a balerina 19:45 Segítség kacsa-
szárnyakon 20:00 Top Gear 20:50 Híradó  21:25 Sporthírek 21:30
Időjárás 21:35 Forma-1 Amerikai Nagydíj - Időmérő edzésHD Közve-
títés Austinból, felvételről 23:20 4 összeesküvő és 1 temetés

DUNA

7:10 Virágzó Magyarország 7:35 A víz rejtélyes útjai  8:20 Élő egyház
8:50 Isten kezében 9:20 Nóvum 9:45 Határtalanul magyar 333. oldalán.
10:15 Akadálytalanul 10:45 Székely kapu11:15 Robbie, a fóka 12:00 Hír-
adó 12:05 Pannon expressz 12:30 Kapásjelző 13:00 Egy lyukas dollár
western 14:35 Hagyaték15:05 Sírjaik hol domborulnak... 15:35 Önök kér-
ték 16:30 Jaguár ff., magyar vígj., 18:00 Híradó  18:20 Dunasport18:25
Időjárás 18:30 Kisváros 19:10 Hogy volt!? 20:10 Futótűz tévéfilm sor.,
21:00 Zsarutörténet krimi 1975 22:45 Dunasport 23:05 MüpArt 

6:25 Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:45 Astro-Világ 11:50 Ka-
landjárat 12:20 Babavilág 12:50 Tűsarok 13:20 Stílusvadász 13:50
Xena 14:50 A férjem védelmében 15:50 Két testvér kalandf. 18:00
TényekHD 19:00 Aktív Extra 19:30 Zathura - Az űrfogócska 21:35
Az utolsó erőd akcióf. 

7:00 Kölyökklub 10:25 Míg a halál el nem választ 11:00 XXI. század
11:30 Házon kívül 12:00 a'la CAR 12:30 4ütem 13:05 Gossip girl - A
pletykafészek 14:00 Kőgazdagok 15:00 A hős legendája 15:55 Jó-
barátok 16:30 Nick Fury - Zűrös csodaügynök 18:30 Híradó 18:55
Fókusz Plusz 20:00 X-Faktor  21:50 Az esemény am.-indiai-francia
thriller 23:40 Penge akcióthriller

7:00 Az örökség  9:00 Minden lében négy kanál 9:55 Ezel - Bosszú
mindhalálig  11:00 Ezel - Bosszú mindhalálig12:05 Tökéletes cél-
pont13:00 Tru Calling14:00 Nyomtalanul 15:00 Glades 16:00 Gazdál-
kodj okosan! 17:00 Az első millióm története 18:00 CSI: Miami
helyszínelők 19:00 Forró nyomon 19:55 Az arany iránytű Kalandfilm
22:00 AFTER X 23:00 PokerStars 

STORY TV

8:00 Balu kapitány kalandjai  8:30 Anne  9:00 Televíziós vásárlás 9:55
Ezo Tv 10:30 Dallas 12:30 Danny Blue - A Tudatfeletti 13:00 Lagar-
dere lovag 15:10 Álomhajó 17:20 Talpig zűrben 19:00 Hír24 19:20
Agatha Christie 21:20 Veszélylesők am. akcióf., 23:10 Darrow am.
életr. drám.

VIASAT

8:35 Gordon Ramsay 10:35 Anna 12:30 Kertvárosba száműzve 13:05
Két pasi - meg egy kicsi 13:35 Szívek szállodája 14:35 Szívek szállo-
dája 15:30 Peren kívül 16:30 Peren kívül 17:25 Honey 19:20 Csupasz
pisztoly 33 1/3 21:00 Végső állomás 3. 22:50 Rémálom az Elm ut-
cában 5. am. thriller

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Brazil liga 9:30 Mix-zóna U-21-es EB se-
lejtező Szlovákia- Hollanadia 12:00 Mix-zóna 12:30 Francia focim-
agazin 13:35 European F3  14:40 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Hamburg – Flensburg- Handewitt élő közv 16:30 Olasz focimagazin
17:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája Mercator – Lipcse élő közv 18:55
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája La Rioja- Velenje élő közv 20:50 Bra-
zil focimagazin 21:20 Sólyomszem - teniszmagazin

STV :1
7:30 Včielka Maja 7:45 Bol raz jeden život 21 8:10 Fidlibumove rozp-
rávky  8:40 Výprava nádeje 9:30 Megamozog 10:00 Berlín, Berlín
11:00 Milujem Slovensko 12:20 On air 12:50 Pošta pre teba 13:50
Moje dcéry rom. kom., 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:25 Ne-
bíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly, body, sekundy 20:10
Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou
Brychtovou 21:55 Dych nebies hist. dr.

STV :2
8:30 Televíkend 8:55 Veľká koralová bariéra 9:50 Ambulancia 10:15
Cesta 10:45 Slováci vo svete 11:10 Piloti 11:40 5 minút po dvanástej
12:40 GYMPEL.TV 13:30 Magazín Ligy majstrov 14:00 Vždy s úsme-
vom 15:05 Kapura 15:45 Farmárska revue 16:10 Test magazín 16:25
Senior klub 17:00 Herecké legendy 17:05 Mojmír 18:15 Na ceste 18:45
Večerníček 18:50 Macko Uško 18:55 Bolek a Lolek  19:05 Doma chutí
najlepšie 19:20 Hádaj, kto nás pozval? 19:55 Správy 20:00 Berlínsky
múr 20:55 Anjeli strážni 21:20 A3UM  21:50 Tess Dráma

MARKÍZA

7:15 Kung Fu Panda 7:40 Tučniaky z Madagaskaru 8:05 Alf 8:35 Krok
za krokom 9:05 Tlsťoch z Beverly Hills 10:50 2 baby na mizine 11:15
Návštevníci 2 13:35 Stormbreaker 15:25 Hádaj, kto príde 17:35 Ura-
gán 18:20 Smotánka 19:00 Televízne noviny  20:00 Šport 20:15 Po-
časie 20:30 Farma 22:15 Pritiahni si šťastie rom. kom., USA,

JOJ

7:15 Legenda o Tarzanovi  8:30 Move up! 10:00 Panelák 11:25 Prí-
beh o hľadaní lásky rom. kom., USA, 13:25 Agent bez minulosti (tri-
ler, USA/Nemecko/Česko, 2002) 16:10 Česko Slovensko má talent
17:55 Cena je správna 19:00 Veľké noviny 20:05 Šport 20:20 Naj-
lepšie počasie 20:30 Piráti Karibiku: V neznámych vodách Premiéra
23:30 VyVolení - Dom snov

Novemberben a királyi család előtt lép fel az Attraction
„ARoyal Variety Performance a brit szórakoztató évad egyik

legpatinásabb rendezvénye, amelynek fellépői a brit királyi
család legmagasabb rangú tagjai előtt mutathatják be produkció-
jukat. Az előadást rendszeresen megtekinti II. Erzsébet királynő is.
Hihetetlenül nagy megtiszteltetés ez számunkra, ezért már hosszú
hetek óta gőzerővel készülünk a produkcióra, ami a tőlünk meg-
szokott egyedi, különleges előadás lesz. A jelenet tartalmáról a ti-

toktartási szerződések miatt nem nyilatkozhatunk” – nyilatkozta Szűcs Zoli, a csapat vezetője szűk-
szavúan. Információink szerint – akárcsak a tehetségkutató döntőjében – ezúttal is érzelemdús pro-
dukcióval járulnak a királyi család elé, így nem kizárt, hogy ahogy a Britain's Got Talent zsűrije, úgy
II. Erzsébet is a könnyeit törölgeti majd. A magyar táncszínház mellett többek között az egykori Take
That-tag, Gary Barlow is színpadra lép. A táncosok azonban nemcsak a novemberi show-ra készülnek
nagy erőkkel, hanem a Las Vegas-i karrier beindításán is fáradoznak. 

Tom Cruise végre bevallotta!
Mint ismert, Katie Holmes és Tom Cruise tavalyi válását követően, a színész

hosszú ideig nem látta közös lányukat, Surit, mert Angliában és Izlandon
forgatott. Amit anno az In Touch és a Life&Style magazinok úgy tettek címlapra,
hogy Tom rossz apa, és nem törődik a gyerekével. Ezt Cruise már akkoriban ki-
fogásolta, és most eljutott odáig, hogy beperelje a lapokat. A tárgyalás jövőre
indul, de a szupersztárt már meghallgatta a magazinokat kiadó Bauer Publis-
hing ügyvédje, Elizabeth McNamara, hogy tisztában legyen azzal, mi is a
gondja a színésznek. A meghallgatás során Cruise beismerte, hogy a válást kö-
vetően 110 napig nem találkozott Surival, vagyis a magazinok ezt helyesen ál-
lították. Sőt az év későbbi részében is csak összesen 10 napot töltöttek együtt.
Tom emellett arról is először beszélt, hogy a Szcientológia jelentős szerepet ját-
szott abban, hogy megromlott a házassága Katie-vel, de részletesen nem volt
hajlandó belemenni a témába. Illetve arra sem akart válaszolni, hogy az egyház
valóban ellenségként tekint-e a színésznőre, ahogyan a kilépett tagokra szok-
tak. Azt viszont magától közölte, hogy Suri már nem gyakorolja a vallást, nem vesz részt szciento-
lógiai rendezvényeken, és Tom nem is próbálja a tanokkal tömni a fejét.

Az M-Club ranch lovasversenyzője, Jar-
mila Urbanová még csak négy éve lova-

gol rendszeresen, de már így is sikert si-
kerre halmoz. Az idei felnőtt amatőr lovas-
versenysorozat mindkét versenyszámában
első helyezést ért el, ami eddig még egy
versenyzőnek sem sikerült.

A két gyorsasági versenyszámban (hordóke-
rülés és szlalom) öt fordulón keresztül verse-
nyeztek az amatőr lovasok. Jarmila Urbanová
így mindkét vándorkupát magáénak tudhatja
egy éven keresztül, ami nagy elismerés szá-
mára. Elmondása szerint csak hobbi szinten
kezdett el lovagolni, de mára már teljesen magáénak érzi ezt a sportot. Tervei közt szerepel, hogy
jövőre már szeretne a profik közé átlépni, hogy így már Szlovákiát is képviselhesse különböző ver-
senyeken. szt

Sikert sikerre halmoz
Hegyek

November 4-én Komáromba látogattak a
Piros Orr Polgári Társulás bohócdokto-

rai, hogy felvidítsák a gyermekosztályon
lévő kis betegeket.

„Az érkező bohócok vidámságot, mosolyt és
jókedvet teremtettek az osztályon tartózkodó ti-
zenkét gyerek számára. Rendkívül hálásak va-
gyunk a Piros Orr Polgári Társulás önfeláldozó
és felbecsülhetetlen munkájáért, mivel a jó ke-
dély és a nevetés nagymértékben hozzájárul a
beteg gyógyulásához“ - mondta PhDr. Mészáros
Eleonóra főnővér. A bohócdoktorok és az osz-
tály dolgozói ezen a napon is azon fáradoztak,
hogy a kórházi létre kényszerített gyermekek
számára elviselhetőbbé tegyék az itt eltöltött
napokat. -ga-

Bohócdoktorok rendeltek
a komáromi kórházban
Bohócdoktorok rendeltek
a komáromi kórházban



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.



Múlt pénteken több
mint 800 néző jött

össze a Komáromi városi
Sportcsarnokban, hogy
részese lehessen a bo-
xing One – euroliga
2013/2014-es idénynyitó
mérkőzésének. Akik eljöt-
tek, azok nem csalódtak,
hiszen a háromszoros
győztes Komáromi Cápák
sikeresen vették az első
akadályt. igaz, egy nagyon
szívós ellenféllel szem-
ben, de ez csak növeli
győzelmük igazi értékét. A
mérkőzésen megjelent
balogh Csaba, Magyaror-
szág pozsonyi nagykövete
is, aki nagy hódolója a
sportágnak.

A csarnokban remek han-
gulat uralkodott, és mivel a
tavalyihoz képest több válto-
zás is történt a két csapat-
ban, senki még csak nem is
sejtette, miként végződhet
ez az összecsapás. Ettől az
idénytől kezdődően néhány
változás is történt a szabá-
lyokban, de a bajnokság ver-
senykiírásában is egyaránt.
Ami újdonság, hogy már az
amatőr bunyósok sem visel-
nek fejvédő sisakot, kivéve
az ifjúságiakat és nőket, de a
sérült versenyzőnek sem kell
már beletörődnie veresé-
gébe további küzdelem nél-
kül. A pontozóbírák a sérülés
előtti küzdelmet rendesen le-
pontozzák, és ennek alapján
hirdetik ki a győztest. Elvileg
tehát a sérült ökölvívó is

győztesként hagyhatja el a
szorítót. Erre, egyébként volt
példa ezen az összecsapá-
son is, amikor a bírák dön-
tetlenre hozták ki a Nagy
Krisztián – Dimitrijevič Ne-
nad találkozót. 

Az ismert „nagyágyúk”
mellett, új kedvencük is van
a komáromi szurkolóknak,
Rajcsányi Patrik személyé-
ben. A fiatal egyetemi hall-
gatónak külön szurkolótá-
bora is volt, hiszen több mint
50 egyetemista buzdította
rendületlenül. Mérkőzés
után Dobay Beáta, a Selye
János Egyetem Testnevelési
Tanszékének vezetője,
szinte ragyogott a büszke-
ségtől és boldogságtól. „Pat-
rik nemcsak kiváló élspor-
toló, de meggyőződésem,
hogy közgazdásznak is ki-
váló lesz. Nagyon büszkék
vagyunk rá, és minden
szempontból támogatjuk a
sportolásban, hiszen nem-
csak Komáromot, de egye-
temünket is példásan képvi-
seli” – mondta el lapunknak. 

Komáromi Cápák –
Spartak Szabadka 15:6

60 kg – juniorok: Csonka
Márió – Osapkovski Milan
0:2

Az első menetben ugyan
Márió volt jobb, de hamar ki-
derült, hogy vannak erőnléti
hiányosságai, így a szerb ju-
nior bajnok győzelme telje-
sen megérdemelt.

69 kg – juniorok: Peller

Marek – Szabo Florian 0:4
Voltak szép ütésváltások

a mérkőzés folyamán, de
összességében Szabo volt
jobb, a bírák igazságos dön-
tést hoztak.

56 kg – felnőtt: Nagy
Krisztián – dimitrijevič Ne-
nad (döntetlen) 1:5

Bár Krisztián kezdett job-
ban, de a második menetben
olyan találat érte, amiért a
ringbíró a sarokba küldte, és
rászámolt. A harmadik me-
netben a szerb fiúnak egy
ütés következtében felsza-
kadt a bőr a fején, az orvos ja-
vaslatára vége lett a mérkő-
zésnek. A pontozóbírák dön-
tetlenre hozták ezt az ösz-
szecsapást, ami inkább Nagy
Krisztiánra nézve hízelgő.

60 kg – felnőtt: varga Mik-
lós – Bačič Vanja (Joker) 4:5

Jó színvonalat hozott a
szerb és a magyar bajnok
összecsapása, egy árnyalat-
tal Varga volt aktívabb, és ez
döntött.

64 kg – felnőtt: birkes
ádám – Zbučnovič Nikola
(döntetlen) 5:6

69 kg – felnőtt: rajcsányi
Patrik – Mitrovič Slobodan
7:6

Patrik magabiztosan verte
igencsak szívós ellenfelét.
Már az első menetben több
nagy ütést is bevitt, a mér-
kőzés további folyamán már
csak ellenőrizte a szorítóban
való történéseket. 

75 kg – felnőtt: Harcsa
Zoltán (Joker) – Memetovič
Denis 10:6

Harcsa Zoltán, már az első
menetben „lefektette“ ellen-
felét, de az két rászámolás
után is állta a pofonokat. Na-
gyon jó mérkőzés volt.

81 kg – felnőtt: Harcsa
Norbert – Veletič Dušan
12:6

Norbi végig űzte-hajtotta
Boszna-Hercegovina bajno-
kát, persze, kellő mennyi-
ségben meg is ütötte. Egy
pillanatig nem volt kétséges
a hazai bunyós győzelme. 

91 kg – felnőtt: Tlkanec
erik – Despotovič Goran
15:6

Nem sokáig tartott ez az
összecsapás. Erik már az
első menetben kiütötte el-
lenfelét, aki ugyan szerette

volna folytatni, de a bíró
döntő fölény címén a sa-
rokba küldte, saját egészsé-
gének védelme érdekében.
Mivel mindez az első menet-
ben történt, Erik hárompon-
tos győzelmet aratott, beál-
lítva ezzel a találkozó vég-
eredményét. 

Mérkőzés után mindkét
csapat legjobbja különdíjat
kapott, amelyet a mérkőzés
fő támogatója, a Com-Therm
vállalat ajándékozott. A ven-
dégeknél Szabo Florian, a
Cápáknál rajcsányi Patrik
vehették át Csonka  Lajos
igazgató kezéből a különdí-
jakat. 

Fotók: Török Mónika és
Tóth Attila (PROfoto)

Sporthírek röviden

SPORT
Ökölvívás

Jó kezdet az Euroligában

röPLAbdA: A hetedik forduló mérkőzéseivel folyta-
tódtak az extraligás küzdelmek. A VK Spartak férficsa-
pata ugyan vereséget szenvedett Trencsénben, de így is
egy újabb ponttal gazdagodott, és jelenleg a tabella 6.
helyét foglalja el. Trencsén – vK Spartak Komárom 3:2
(21:25, 25:12, 20:25, 25:19, 15:11)

A Selye János Egyetem női csapata ismét vereséget
szenvedett, és egyetlen ponttal a tabella utolsó helyén áll.
Selye János egyetem S.e. – Sp. N. ves 2:3 (20:25,
25:13, 18:25, 25:22, 10:15) 

KéZiLAbdA: A nők I. ligájában ugyan két mérkőzést
is játszottak régiónk csapatai az elmúlt hétvégén, de a
Naszvad/Ímely – Trencsén mérkőzésre lapzártánk után
került sor, így annak eredményéről csak jövő heti szá-
munkban tudunk beszámolni. Senica – Csallóközara-
nyos 28:23 (12:11) vendég góldobók: Szabó J, Svec-
Somogyi és Zakál 4-4, Gőgh és Kasznár 3-3, Szabó M.
és Cseh E. 2-2, Šebeňová 1.

Rajcsányi Patrik magabiztosan verte Slobodan Mitrovičot a
69 kg-os súlycsoportban
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1. Gabčíkovo 15 12 2 1 42:12 38
2. Komárno 15 12 1 2 32:15 37
3. v. Meder 15 12 0 3 37:11 36
4. Neded 15 9 3 3 27:14 30
5. V. Ludince 15 8 4 3 33:19 28
6. L. Rovne 15 7 4 4 27:17 25
7. Palárikovo 15 6 5 4 20:12 23
8. Domaniža 15 6 3 6 19:21 21
9. Beluša 15 7 0 8 26:31 21

10. Topoľníky 15 5 5 5 19:21 20
11. H. Nitra 15 6 1 8 25:22 19
12. J. Bohunice 15 5 2 8 17:26 17
13. Tr. Stankovce 15 3 3 9 13:24 12
14. Bánovce n/B. 15 2 0 13 13:33 6
15. Nitra jun. 15 1 2 12 16:37 5
16. Galanta 15 0 3 12 5:56 3

IV. LIGA
1. Šurany 15 11 4 0 37:7 37
2. Vrakúň 15 11 4 0 36:7 37
3. Vlčany 15 8 5 2 27:12 29
4. ČFK Nitra 15 9 1 5 39:20 28
5. ViOn "B" 15 8 2 5 31:23 26
6. Kolárovo 15 6 5 4 25:16 23
7. Štúrovo 15 6 4 5 25:28 22
8. V. Lovce 15 7 1 7 23:27 22
9. Váhovce 15 6 2 7 34:32 20

10. DAC "B" 15 6 2 7 17:16 20
11. Dvory n/Ž. 15 5 5 5 29:30 20
12. N. Život 15 4 4 7 18:25 16
13. Tvrdošovce 15 4 3 8 22:30 15
14. Želiezovce 15 2 4 9 26:39 10
15. imeľ 15 1 3 11 11:43 6
16. Močenok 15 1 1 13 9:54 4

V. Liga
1. Hurbanovo 15 10 2 3 35:14 32
2. Sv. Peter 15 10 2 3 38:20 32
3. Marcelová 15 9 2 4 28:16 29
4. Kozárovce 15 9 1 5 31:20 28
5. Kalná n/Hr. 15 8 3 4 35:15 27
6. H. Vrbica 15 9 0 6 29:16 27
7. Nesvady 15 8 2 5 26:16 26
8. Bánov 15 7 4 4 30:18 25
9. Komjatice 15 6 3 6 23:26 21

10. Podhájska 15 5 5 5 33:36 20
11. Bešeňov 15 5 2 8 25:44 17
12. Okoličná n/O. 15 5 1 9 19:23 16
13. D. Ohaj 15 4 2 9 10:25 14
14. V. Kýr 15 3 2 10 18:33 11
15. T. Lužany 15 3 1 11 14:36 10
16. Čaka 15 2 2 11 21:57 8

Területi Bajnokság
1. Perbete 14 9 2 3 31:15 29
2. Hetény 14 9 2 3 31:17 29
3. Bátorkeszi 14 8 3 3 25:18 27
4. Izsa 14 8 2 4 43:32 26
5. Keszegfalva 14 8 2 4 38:29 26
6. Lakszakállas 14 7 1 6 29:33 22
7. Gúta "B" 14 6 3 5 26:25 21
8. Búcs 14 6 3 5 24:25 21
9. FK Activ 14 6 2 6 29:21 20

10. Marcelháza "B" 14 6 2 6 27:30 20
11. Dulovce 14 5 4 5 29:32 19
12. Dunamocs 14 5 2 7 30:27 17
13. Nemesócsa 14 4 1 9 21:23 13
14. Cs.-aranyos 14 3 3 8 22:33 12
15. Šrobárová 14 2 4 8 15:30 10
16. Madar 14 2 0 12 15:45 6

Labdarúgás Kosárlabda

Az V. ligában régiónk csapatai foglalják el az őszi dobogót  

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – J. bohunice 1:2 (0:2), Pod-

lucký
Mintha a levegőben érződött volna,

hogy a KFC játékosok vállán nagy te-
her fekszik. A tét ugyanis az volt, hogy
győzelem esetén ők lesznek az őszi
bajnokok, ami ugyan szép címnek lát-
szik, bár különösebb jelentősége a
bajnokságot illetően nincs. Nem is
kezdtek rosszul, hiszen már az első
támadásukból gólt érhettek volna el,
viszont látni kellett azt is, hogy a ven-
dégek gyors ellentámadásai sok ve-
szélyt hordozgathatnak magukban.
És hordoztak is. Az első félidőben
kétszer is betaláltak úgy, hogy a ha-
zaiak már komolyabban nem is ve-
szélyeztették kapujukat. A második
félidőben kissé feljavult a komáromiak
játéka, negyedórával a vége előtt
Podlucký szépített is, ennek ellenére
nem úgy nézett ki, hogy a lilákban
lenne erő az állás megfordítására.
Pedig az utolsó negyedórában szinte
felbillent a pálya, a vendégek kapusa
a mérkőzés legfoglalkoztatottabb em-
bere lett. Sajnos, meg kell mondani,
hogy ezen a mérkőzésen a lelkesebb
és nagyobb becsvággyal küzdő csa-
pat vitte el a három bajnoki pontot.   

Nagymegyer – Tr. Stankovce 5:0
(3:0), Ferenczi 2, Rózsa, Mészáros,
Straka

A hazai zöld-fehérek elejétől neki-
mentek ellenfelüknek, de azok be-
csületére legyen mondva, ők is „nyílt
sisakkal” játszottak, így egyértelműen
a közönség volt a nyerő, amely végig
élvezte a magas színvonalú találko-
zót. A vendégek nyílt játéka azonban
teljesen megfelelt a gyors hazai csa-
tároknak, akik szebbnél szebb gólo-
kat ragasztottak vendégeik hálójába.
Az eredmény ugyan kissé túlzottnak
látszódhat a rokonszenves vendé-
gekre nézve, de a nagymegyeriek
mindenképpen ilyen arányban is
megérdemelték, hiszen becsülettel
megküzdöttek érte.  

További eredmények: Bánovce
n/B. – Gabčíkovo 1:4, H. Nitra – Do-
maniža 2:0, Palárikovo – Beluša 2:1,
Topoľníky – Galanta 3:0, Neded – V.
Ludince 2:2, Nitra jun. – L. Rovne 2:1.

IV. LIGA
Udvard – Ímely 4:1 (1:1), Hübsch
Nagyon sokáig tartották magukat

az ímelyiek Udvardon, és bizony, já-
tékukban benne volt egy szebb ered-
mény is. Egészen addig, amíg a ha-
zaiak nem lőttek be egy igencsak szi-

gorúan megítélt büntetőt. Ekkor még
ugyan ellentámadásba lendültek az
egyenlítésért, de az előretolt védők
nagy igyekezete két újabb hazai gólt
eredményezett a 85. és 89. percek-
ben. 

Nyékvárkony – Gúta 2:0 (2:0)
A vendégek kapusa sokáig fog em-

lékezni erre a mérkőzésre. Már az 1.
percben éppen az ő hibájának kö-
szönhetően szereztek gólt a hazaiak,
majd amikor egy beadásnál saját vé-
dőjével ütközött, a hazai játékosnak
ajtó-ablak nyitva volt a könnyű gól-
szerzésre. A második félidőben nagy
fölényt harcoltak ki a gútaiak, nyomták
is rendesen a hazaiakat, de a legjobb
helyzetekből sem sikerült gólt lőniük.  

További eredmények: Želiezovce
– V. Lovce 6:0, ČFK – DAC „B” 1:0,
Šurany – N. Život 3:0, ViOn „B” –
Tvrdošovce 5:2, Váhovce – Štúrovo
4:1, Močenok – Vlčany 1:2.  

V. LIGA
Komjatice – Ógyalla 1:1 (0:1),

Turza
Jó iramú mérkőzésen, Turza már a

találkozó 8. percében vezetést szer-
zett a vendégeknek, és nagyon úgy
látszott, hogy a listavezető most is
győztesként hagyja el a pályát. A má-
sodik félidőben azonban a hazaiak
egyenlítettek, egy „csak asszisztens
által látott” góllal. A felső lécről lepat-
tanó labda még érintette a kapufát, az
asszisztens felemelte zászlaját,
és…1:1. A vendégeknek, ennek elle-
nére még volt két ordító helyzetük a
mérkőzés utolsó percében, de Bog-
nernak még a gólvonalról sem sikerült
„bepasszíroznia” a labdát.  

Naszvad – d. Ohaj 3:0 (3:0), Di-
kan, Hengerics, öngól

A vendégek szétzilált állapotban
érkeztek Naszvadra, és amikor a 8.
percben már 2:0 volt az eredmény,
szinte minden szurkoló biztos volt a
hazai „tűzijátékban”. Nem ez történt.
A második félidőben ellaposodott a
játék, szinte alig történt valami a pá-
lyán. A hazaiak most nagy lehetősé-
get szalasztottak el, lényegesen ja-
víthattak volna gólarányukon.  

Nagysalló – Marcelháza 1:0 (1:0)
Egy szabálytalan góllal szereztek ve-

zetést a hazaiak, amikor a vendégek
kapusát gátolták a védésben. Tény
azonban az is, hogy a marcelháziak
nem a megszokott játékukat játszották.
A második félidőben ugyan beszorítot-
ták vendéglátóikat, lőttek két kapufát,
de egyenlíteni már nem tudtak.  

ekel – Kozárovce 1:2 (1:0), Hor-
váth

Nagyon jó ellenfelet fogtak ki az
ekeli zöldek, de ennek ellenére otthon
kellett volna tartaniuk a három baj-
noki pontot. Az első félidőben még
vezettek, de aztán nagyon sok hely-
zetet elpuskáztak, különösen a gól-
szerző Horváth és Erdei jeleskedtek a
helyzetek kihagyásában. Ellenben a
szemfüles vendégek három helyze-
tükből kettőt kihasználtak, így a végén
ők örülhettek. A döntetlen minden-
képpen jobban tükrözte volna a pá-
lyán történteket, de mivel ezt a játékot
nem helyzetekre játsszák… 

Szentpéter – Nagykér 4:0 (2:0),
Urbánek, Cséplő, Varga P., Lakatos
Gy.

Búcsúi hangulatban, sok néző
előtt, egy nagyon magas színvonalú
mérkőzést játszott a két csapat.
Mindezek ellenére, gólhelyzeteket
csak a hazaiak dolgoztak ki, és bi-
zony lényegesen többet, mint ameny-
nyi gól bekerült a mérkőzés jegyző-
könyvébe. A hazaiak ugyan kissé
csalódottak voltak, merthogy meg-
pályázták az őszi bajnoki címet, de
véleményünk szerint, második he-
lyük is szenzációs teljesítményre vall.
Majd tavasszal lehet bizonyítani. 

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Bánov 0:0, Čaka – H. Vrbica 1:0,
Bešeňov – Podhájska 3:3. 

TERüLETI BAjNOKSÁG 
dunamocs – Hetény 0:1 (0:0),

Szalai B.
A találkozó megkezdése előtt a két

csapat köszöntötte Mikes Lászlót, a
dunamocsi klub egykori elnökét, 70.
születésnapja alkalmából. Ez a kis
ünnepség pozitívan befolyásolta
mérkőzés menetét, hiszen mindkét
csapat nagyon barátságos közeg-
ben kezdett focizni, ami meg is lát-
szott annak színvonalán. Helyzetek
sora maradt ki mindkét oldalon, még
az sem változtatott ezen az állapo-
ton, hogy második sárga lapja után,
a hazai Mázsár a kiállítás sorsára
jutott.

Gúta „b” – Nemesócsa 2:1 (1:1),
Kis, Tóth – Csizmadia (11 m)

A hazaiak ugyan már az első perc-
ben vezetéshez jutottak, de igazából
nem ment a játékuk úgy, ahogy azt
szerették volna. Negyedórával a mér-
kőzés vége előtt lélegezhettek csak fel,
amikor Tóth szabadrúgása a vendé-
gek kapujában landolt. Tény, hogy na-
gyon izzadságszagú győzelmet arat-
tak a nemesócsai szomszédok felett. 

Šrobárová – Keszegfalva 2:4
(1:3), Gažo Vl. Pavlík – Budai 3, Né-
meth 

Maga a mérkőzés ugyan megér-
demli a jó színvonalú jelzőt, de ez a
hazai csapatot nem nagyon vigasz-
talja. A találkozó 20. percében
ugyanis már 0:3 volt az eredmény, és
ez bizony rányomta bélyegét a haza-
iak játékára. A második félidő elején
ugyan 2:3-ra szépítettek, de amikor
már a döntetlen közelébe kezdtek ke-

rülni, a vendégek elérték a mérkőzés
sorsát eldöntő negyedik találatukat. 

Perbete – dulovce 1:0 (1:0), La-
katos

A szomszédok rangadóján jó szín-
vonalon zajlott a találkozó, de saj-
nos, csak a két büntetőterület között.
Az, hogy helyenként szikrázott a fű
is, az természetes velejárója az ilyen
mérkőzéseknek. A két rivális jó kap-
csolatát az sem rontotta el, hogy
mindkét csapatból egy-egy játékos
idő előtt mehetett zuhanyozni. Aztán
Lakatos óriási szabadrúgás gólja fel-
tette a pontot a rangadóra. 

búcs – Lakszakállas 3:0 (0:0),
Szabó A., Kovács (11 m), Uzsák

Az első félidőben nagyon jól vé-
dekeztek a vendégek, így egyik ol-
dalon sem alakult ki komolyabb hely-
zet. Aztán a második félidő első ne-
gyedórájában a hazaiak döntésre vit-
ték a dolgot úgy, hogy a lakiak szinte
a kapujukig sem jutottak el. A múlt
heti, perbeteiek elleni magabiztos
győzelmük most nem őket igazolta. 

Marcelháza „b” – bátorkeszi 1:1
(1:0), Obložinský M. – Németh

A hazaiak eléggé szomorú szívvel
vették tudomásul ezt az eredményt.
Ahogy ők fogalmaztak, a „kihagyott
helyzetek fesztiváljának“ egyértel-
műen ők voltak a vesztesei. Igaz, a
vendégek is lőttek egy kapufát, de
ennek ellenére, most ők voltak jogo-
sultak ünnepelni a döntetlen ered-
ményt. Még akkor is, ha játékban
mindkét csapat jól teljesített.   

izsa – Csallóközaranyos 4:0
(2:0), Konc 2, Jakab, Zachar 

A hazaiak végig tetszetős játékkal
szórakoztatták szurkolóikat, a ven-
dégek sajnos, ebből nem nagyon
vették ki részüket. Úgy igazából, a
második félidőben mutatták meg az
izsaiak, miként is kell megküzdeni
egy klubért, egy községért. Szinte
már kezd közhellyé válni, de a ven-
dégeket ismét Győry Jenő kapus
mentette meg egy nagyobb arányú
vereségtől.

Madar – FK Activ 4:6 (3:2), Csi-
csó 2 (1 – 11 m), Bódis, Sebők –
Nagy J. 4, Sedlár, Jurčina (11 m)

Izgalmakban és drámai fordula-
tokban bővelkedő mérkőzés. A ta-
lálkozó 14. percében a hazaiak már
2:0 arányban vezettek, de nyolc perc
múlva már egyenlő volt az állás.
Amikor a vendégek igyekeztek meg-
szerezni a vezetést, újra a hazaiak
voltak sikeresek. Nem tudni miért, a
hazai csapat eléggé lehangoltan vo-
nult ki a második félidőre, amit a ven-
dégek ki is használtak, és zsinórban
lőttek három gólt. Ekkor újra rákap-
csoltak a hazaiak, 4:5-re szépítet-
tek, sőt, nem sokkal később a ven-
dégek a gólvonalon mentettek, így
egyenlítés helyett jött a büntetés. A
hazaiak kapusa szabálytalankodott,
és a megítélt büntetőt a vendégek
gólra váltották. Vajon hány mérkő-
zés csúszott így ki a hazaiak kezéből
ebben az őszi idényben?

TERüLETI BAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK
A 10. forduló eredményei:
Ímely – Perbete 3:1 (1:0) – góllövőket nem jelentettek 
Madar – dulovce 6:0 (3:0), Paló 2, Szemenyei, Sebők,

Répás, Csicsó 
FK Activ – Csicsó 1:5 (3:1), Farkas – Pálfi és Fábik

2-2, Beke 
A tabella állása:

1. Madar 9 9 0 0 57:5 27
2 Csicsó 8 6 0 2 28:14 18
3 Dulovce 9 5 0 4 22:22 15
4 Perbete 9 4 0 5 33:21 12
5 Ímely 9 1 1 7 12:41 4
6 FK Activ 10 1 1 8 13:62 4

TERüLETI BAjNOKSÁG – ELőKÉSZíTő
„A” csoport
A 10. forduló eredménye:
Hetény – bátorkeszi 1:5 (1:1), Ruhás – Csóka 4, Do-

monkos 

A tabella állása: 
1. bátorkeszi 8 7 0 1 63:26 21
2. Búcs 8 7 0 1 66:30 21
3. Marcelháza 8 4 0 4 40:28 12
4. Izsa 8 1 1 6 39:75 4
5. Hetény 8 0 1 7 10:59 1

„b” csoport 
A 10. forduló eredménye: 
Lakszakállas – Naszvad 3:2 – félidőt és góllövőket

nem jelentettek  

A tabella állása: 
1. Lakszakállas 10 8 0 2 120:42 24 .
2. Naszvad 9 8 0 1 75:28 24
3. Ímely 7 3 1 3 45:34 10
4. Ekel 7 3 0 4 38:56 9
5. Ógyalla 9 2 1 6 71:57 7
6. Nemesócsa 8 0 0 8 15:147 0

Ifjúsági labdarúgás

Hétvégi focimenü

Kezdik visszanyerni régi formájukat az
MbK rieker Com-therm játékosai az

extraligában. Most a keleti régióban bizo-
nyították František rón edző védencei,
hogy ott van a helyük a legjobbak között.

Bár a hazaiak kezdték jobban a találkozót,
alapjában véve elmondható, hogy kiegyensú-
lyozott első negyedet látott a hazai közönség.
A negyed végén a komáromi csapat örülhetett
egypontos előnyének, de nagyon messze volt
még a találkozó vége. A második negyedben a
komáromiak taktikát váltottak, átmentek zóna-
védelembe, amivel a hazaiak nem tudtak mit
kezdeni, így az első félidő végén, megnyugta-
tónak látszó 11 pontos előnnyel vonulhattak pi-
henőre a piros-fehérek. A harmadik negyedben
a hazaiak alkalmazkodtak a komáromi takti-
kához, akiknek ebben a játékrészben nem jött
be az előtte alkalmazott taktika, így a játék is-
mét kiegyenlítődött, sőt, egy rövid időre a ha-
zaiak átvették a vezetést is. Az utolsó, negye-
dik negyedben aztán teljes mértékben kidom-
borodott a vendégcsapat nagyobb tudása, és
biztos győzelmet aratott az egyébként nagy-
szerűen játszó hazaiakkal szemben. 

Sp. Nová ves – MbK rieker Com-therm
87:102 (28:29, 19:29, 24:21, 16:23)

Pontszerzők: Evans 19, Hovaňák 17 – Joy-
ner 21, Myles 20, Bilič 13, Kozlík 12, McElrath-
Hall 11, Kovačevič 10, Stojanov 9, Szabó 6.

A komáromi csapat a szombati forduló-
ban szabadnapos volt. Legközelebb szer-
dán lép pályára, 18 órai kezdettel a nagy ri-
vális Léva csapatát látja vendégül a Komá-
romi Városi Sportcsarnokban.    

Sajnos, a KFC-nek nem jött össze a hőn áhított őszi bajnoki cím, hi-
szen a lilák hazai pályán botlottak. A negyedik ligában a gútaiak

mentik a régió becsületét, Ímelyen bizony radikális lépésekre lesz
szükség a bennmaradáshoz. Legszebben az v. liga tabellája fest, ahol
Ógyalla és Szentpéter állnak az első két helyen, és mögöttük a dobogó
harmadik helyét a marcelháziak foglalták el. Tavasszal lesz miért szur-
kolnunk, hiszen ebből a pozícióból vélhetően csak régiónk jöhet ki
győztesen. A Területi bajnokságban még egy forduló hátravan, elvileg
még három csapat szólhat bele a végső őszi győzelem kérdésébe. Az
elmúlt fordulóban több jó színvonalú mérkőzésről is beszámoltak tu-
dósítóink, ezek közül talán a gólokban gazdag Madar – FK Activ, vala-
mint a Szilos – Keszegfalva és az izsa – Csallóközaranyos mérkőzé-
seket lehetne kiemelni. 

FeLNőTTeK
2013. november 16. (szombat) 13 órakor: Keszegfalva – Perbete, Hetény – Gúta „B” 2013. november 17.

(vasárnap) 10 órakor: FK Activ – Dunamocs, Csallóközaranyos – Madar, 13 órakor: Bátorkeszi – Izsa, Lak-
szakállas – Marcelháza „B”, Dulovce – Búcs, Nemesócsa – Šrobárová (Területi Bajnokság)

TerüLeTi bAJNOKSáG – iFJÚSáGiAK 
2013. november 17. (vasárnap) 10.30 órakor: Csicsó – Dulovce (a 8. fordulóból elmaradt)

Biztos komáromi győzelem Iglón

Fotó: Molnár Mónika
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A mellékletet szerkeszti: böröczky József

Birkózás

Trencsénteplic adott otthont annak a bensőséges ün-
nepségnek, amelyen a Szlovákiai edzők Uniója em-

lékserlegeket adott át azoknak az életjubileumukat ün-
neplő edzőknek, akik ezt több évtizedes munkájukkal ér-
demelték ki. A kitüntetett edzők között ott volt a komá-
romi Ibolya Lajos is, akit 60. születésnapja alkalmából,
és edzői tevékenykedésének 35. évfordulója alkalmából
ért ez a megtiszteltetés és magas rangú kitüntetés.

Ibolya Lajos, az „A” licenccel rendelkező edző, szinte ter-
mészetszerűen játékosként kezdte pályafutását, Őrsújfalun.
Ferčík Pál edző azonban idejekorán felfedezte benne a tehet-
séget, így rövid időn belül már a KFC I. ligás ifjúsági csapatá-
ban rúgta a labdát. Pozsonyban töltött egyetemi évei alatt egy
ideig a pozsonyi Slovan ifjúsági csapatában játszott, amellyel
az 1971/1972-es bajnoki idényben csehszlovák bajnoki címet
szerzett. Az egyetem elvégzése után, ahol edzői képesítést is
szerzett, visszatért Komáromba. Hogy miképp lehet ötvözni két
hobbit, arra Ibolya Lajos nagyon elegáns megoldást talált. Egy
ideig játékos-edzőként folytatta pályafutását, így egyik kedvenc
hobbijától sem kellett megválnia a másik rovására. Előbb a
KFC tartalékcsapatánál kezdett, majd Izsára hívták, ahol há-
rom és fél évet töltött el. Következett a minden szurkoló szá-
mára emlékezetes perbetei szereplés és további négy esz-
tendő az ógyallai ifjúsági csapatnál, amely a III. ligáig menetelt
Ibolya Lajos vezetése alatt. Az edzői teendőket még Szentpé-
teren, Lakszakállason, Nemesócsán, Karván, és a komáromi
ZDA csapatainál is ellátta több-kevesebb, de inkább több si-
kerrel. Mi sem természetesebb, a legtöbb évet a komáromi
KFC ifjúsági csapatánál töltötte el. A KFC ifjúsági csapatához
többször is visszahívták, egészen pontosan: négyszer, de
Gyurenka Istvánnal, a KFC felnőtt csapatának mai edzőjével
közösen, négy évig látták el az U17-es csapat körüli edzői te-
endőket. Egy szó mint száz, a mai edzők közül csak kevesen
tudnak maguk mögött ilyen gazdag edzői pályafutást, mint
Ibolya Lajos, a komáromi Ipari Szakközépiskola tanára. Mi
több, az iskola diákjait is nem egy, sem kettő szép országos si-
kerig vezérelte különböző sportágakban, persze, szívügye to-
vábbra is a labdarúgás maradt. Ez az Ibolya családban már ha-
gyomány, hiszen az idősebb szurkolók még nagyon jól emlé-
keznek Lajos nagybácsijára, Ibolya Lászlóra, aki egykoron a
KFC kiváló labdarúgója volt. Őrsújfalun ma is gyakran lehet vele
találkozni, és bár egészségi állapota kissé megromlott, a mo-
soly így sem tűnt el az arcáról. Talán megérdemelné ő is, hogy
a helyi tehetséges labdarúgók többet tudjanak meg „Laci bácsi”
pályafutásáról, ami akár például is szolgálhatna számukra…

Visszakanyarodva a trencsénteplici eseményhez, kellemes
megállapítás, hogy több olyan edző is kitüntetésben részesült
Ibolya Lajos mellett, akik korábban már a KFC csapatánál is
letették névjegyüket. Gondolunk itt a 60 éves Miloš Lintnerre
és a 70 éves Milan Nemecre. Valamennyiüknek gratulálunk
életjubileumukhoz és a megérdemelt kitüntetéshez. Termé-
szetesen, legjobban Ibolya Lajos edzői munkásságának elis-
merése tölt el bennünket örömmel, hiszen éppen az ő nevé-
hez fűződik a megannyi „csiszolatlan gyémánt“ megmunká-
lása.

ANaszvadi birkózó Klub első ízben
rendezte meg a nemzetközi duna

menti birkózó versenyt a legkisebb ver-
senyzők részére. A megmérettetésen há-
rom ország – Magyarország, Csehország
és Szlovákia – 12 klubjából érkezett 115
gyermek mérte össze erejét. A ragyo-
góan megszervezett verseny, nagy való-
színűséggel örökre megmarad a kis bir-
kózók emlékezetében, de az őket elkísérő
szülők emlékezetében is egyaránt. Mind-
ezért köszönet illeti a rendező klub elnö-
két Gál Jánost, és a körülötte kiépített
segítő csapat valamennyi tagját.

régiónk versenyzőinek eredményei:
Fiúk (2004-2005)
24 kg: 4. Ďumber Ármin (Slávia Komárom)
29 kg: 2. Príbelský Ármin (Slávia Komárom)
32 kg: 1. Lakatos Imre (Spartacus)

2. Polereczky Samuel (Naszvad) 
4. Petrécs Zsolt (Spartacus)

45 kg: 2. Domonkos Máté (Madar)

Fiúk (2006-2008)
18 kg: 1. Haris Ádám (Naszvad)

3. Forgács Patrik (Spartacus)
20 kg: 2. Sztakovics Máté (Naszvad)
21 kg: 1. Szabó Bence (Madar)

2. Turančík Arnold (Naszvad)
22 kg: 3. Karahuta Martin (Spartacus)
23 kg: 3. Gergő Csongor (Spartacus)
24 kg: 3. Kesan Szabolcs (Spartacus)
25 kg: 2. Remes Krisztián (Madar)

3. Bódis Mátyás (Naszvad)
28 kg: 3. Križan Attila (Slávia Komárom)

4. Gábor Balázs ((Madar)
5. Jelenčič Richárd (Naszvad)

32 kg: 2. Forgáč Samuel (Spartacus)
5. Egyed Dávid (Spartacus)

36 kg: 2. Lami Dominik (Madar)
3. Szi Mátyás (Spartacus)

Lányok (2001-2003)
46 kg: 1. Turančík Anett (Naszvad)
Lányok (2004-2005)
21 kg: 1. Haris Katalin (Naszvad)
Lányok (2004-2005)
20 kg: 1. Igrényi Viktória (Marcelháza)

Az egyre agilisabb nasz-
vadi klub versenyzői egy

másik fronton is megküzdöt-
tek klubjuk és községük hír-
nevéért. A csehországi Pros-
tějovba kaptak meghívást a
26. Gustav Frištenský em-
lékversenyre, amelyre több
ország is benevezte ver-
senyzőit, pontosan 97-et. 

A naszvadi küldöttségben
hét versenyző kapott helyet,
ami újdonságnak számított,
hogy a legfiatalabbak korcso-
portjában is indítottak verseny-
zőket. Sőt, a naszvadi csapat-
ban ők voltak többen, szám
szerint öten. A Haris Ádám, Je-
lenčič Richárd, Bódis Mátyás,
Dudák Zsolt és Turančík Arnold
összetételű „kiscsapat” nem-
csak nagy izgalommal lépett
szőnyegre, de lelkesen is küz-
dött nemcsak a maga, de
klubja nevéért is. Sőt, ketten
közülük a dobogóra is feláll-
hattak. Bódis Mátyás ezüst-,
míg Jelenčič Richárd bronzér-
met szerzett.

A diákok kategóriájában Gál
Bence bronzérmet szerzett az
50 kilogrammosok súlycso-
portjában, Kürti Mátyás pedig
megszerezte élete első arany-
érmét a 37 kilogrammosok ver-
senyében. A naszvadiak csa-
patversenyben mindössze egy
pont hátránnyal maradtak le a
dobogóról. A tizenkét csapatos
versenyben azonban a negye-
dik hely is szenzációs ered-
ménynek számít. 

Elismerték Ibolya Lajos
edzői munkásságát

Jaroslav  Jambor,  a  Szlovákiai  Edzők  Uniójának  elnöke
(jobbra) átadja az emlékserleget Ibolya Lajosnak  

Ragyogó verseny 
és szervezés Naszvadon

Kürti Mátyás első aranyérme 

A naszvadi különítmény a verseny névadójának fényképe
előtt Prostějovban 


