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ár pénteken nagy volt a sürgés-forgás a Vár melletti parkolóban. Vásárosok százai lepték el a nagy területet, és gombamód nőttek a standok, ínycsiklandó illatok kezdték bejárni a környéket. Szemmel láthatóan
jó volt a szervezés, hiszen különösebb gondok nélkül foglalhatta el minden vásáros a helyét és kezdhette kirakni portékáját. A nagy szín-kavalkádban a nyelvek is keveredtek, magyarul, szlovákul, románul és még ki
tudja milyen nyelveken folyt a társalgás, de ami a legfontosabb, mindenki
mindenkivel szót értett.
Folytatás az 5. oldalon

M

Bósza János indulni akar
az államfőválasztáson
Komárom
jabb jelölt indul el a köztársasági elnöki posztért. A komáromi autonómiaharcos, Bósza János is beleveti magát a küzdelmekbe.
Folytatás a 2. oldalon

Ú

Eltörölték a kötelező
chipbeültetést
áfáztak azok a kutya-,
macska- és görénytulajdonosok, akik szeptember 30-ig a törvényi
előírás szerint ültettek
mikrochipet
kedvencükbe, januártól ugyanis
már nem lesz kötelező az
állatok ilyen formájú azonosítása.
Folytatás az 5. oldalon
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Bósza János indulni akar Jövőre 3 százalékos béremeléssel
az államfőválasztáson számolnak a cégek
Komárom
Folytatás az 1. oldalról
Bósza János polgári jelöltként indul, ehhez 15 ezer aláírást kell összegyűjtenie.
„Úgy döntöttem újból kiállok a küzdőtérre,
ha kell arccal a porban heverve, ha kell az
emberi hibáim és tévedéseim tudatában”
– közölte az autonómiaharcos honlapján.
„Benevezek a szlovákiai (felvidéki) elnökválasztási küzdelembe, mint teljesen
független magyar jelölt, hogy így segítsem a szlovák-magyar megbékélést, minden polgár azonos alkotmányos jogainak
az érvényesülését és az egyes régiók saját ügyeinek az intézhetőségét, ha azok
kérni fogják az önrendelkezésüket” – írja a
közleményében.
„Nem az önfényezés, vagy a magamutogatás a célom” – szögezi le Bósza János, aki tudatában van annak, hogy eleve
vesztes versenyben indul. Többek között
a peredi népszavazás eredményeinek elutasítása motiválta. Emellett „...ahogyan
már 7 éve teszem, ugyanazt mondva a
szlovák-magyar megbékélést szeretném
népszerűsíteni, a magyarok és minden
más kisebbségben élő nép alkotmányos
jogaiért szeretnék tovább küzdeni és a
népek önrendelkezési jogát elfogadtatni
a többségi néppel” - írja.
Bósza János több, a szlovákiai magyar
autonómiát zászlajára tűző polgári társulást
alapított már. Emellett próbált már pártot
alapítani Jogegyenlőségért Magyar Polgári
Párt néven, szervezett békemenetet Komáromból Pozsonyba, és hivatalos komáromi polgármesterjelölt is volt (később viszszalépett). Több akciójával került be a sajtóba, többek között tévévitázott Anna Belousovovával, az SNS korábbi alelnökével,
meg akarta akadályozni Cirill és Metód komáromi szobrának áthelyezését (közben
dulakodott egy parlamenti képviselővel is),
és lefóliázta Ján Slota SNS-ének Trianonoszlopát, mely máig az egykori komáromi
határátkelőn áll.
(bumm)

Szlovákiában működő vállalatok az alapbérek átlagosan 3 százalékos emelésével
számolnak a jövő évben - derült ki a PwC tanácsadó társaság felméréséből, amelynek
eredményeit szerdán ismertették Pozsonyban. A PayWell
2013 című felmérésben 272
Szlovákiában működő cég vett
részt, összesen 17 vállalati
szektorból.

A

A legnagyobb arányú, éves szinten 4 százalékos béremelésre a
jövő évben a felmérés szerint az
üzlet és a forgalmazás szegmensében lehet számítani. A sorrendben a második legmagasabb arányú, 3,4 százalékos bérnövekedés
a felmérésben résztvevő vállalatok közlése szerint a tájékoztatás

és a kommunikációs technológiák
ágazatában várható. A gyógyszeriparban, valamint a gépkocsigyártás szegmensében ennél némileg
alacsonyabb, ám az átlagnál magasabb, egyaránt 3,3 százalékot
kitevő alkalmazotti bérnövekedést
jelez előre a tanácsadó társaság.
A legalacsonyabb bérnövekedésre, megközelítőleg 2 százalékosra a bankszektorban dolgozó
alkalmazottak számíthatnak a jövő
évben.
A PwC felmérése szerint az idén
ágazati lebontásban a gyógyszeriparban voltak a legmagasabbak
az alapbérek, 24 százalékkal haladták meg az országos átlagot. A
leggyengébb alkalmazotti viszonyokat kínáló szegmensnek Szlovákiában a gépipar, valamint a
gyártás mutatkozott az idén, az
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Alakítsuk együtt régiónkat
Spolu tvorme náš kraj

előbbi ágazat esetében 18, az
utóbbinál 12 százalékkal maradtak el az alapbérek az országos átlagtól.
A felmérés eredményei alapján
az alkalmazotti alapbérek régiónkénti összehasonlítása azt mutatta: Pozsonyban a legmagasabbak az alapbérek, ezek szintjétől
még a fővárost közvetlenül követő
nyugat-szlovákiai régió alapbérei
is mintegy 17 százalékkal maradnak el.
Az ország összes régióját öszszehasonlítva pedig kiderült: az
idén a közép-szlovákiai régió szerepelt a leggyengébben az alkalmazotti alapbérek szintjét tekintve,
az ottani bérek átlaga 22 százalékkal volt alacsonyabb a fővárosi
átlagnál.
(mti)

KOALÍCIÓNK KÉPVISELŐJELÖLTJEI
KOALIČNÍ KANDIDÁTI

A számlalottó kiszűri a csaló boltokat
számlalottó nem az úgynevezett „számla nélküli gazdaságban” elkövetett csalásokat segít
felderíteni, hanem az olyan boltokban, melyek automatikusan adnak számlát. A Pénzügyi Felügyeletet panaszok áradata lepi el. František Imrecze,
a Pénzügyi Felügyelet elnöke elmondta: míg annak idején félévente csupán háromszáz panasz érkezett a hamis számlák miatt, a számlalottó bevezetése óta már több mint kétezret kaptak.

A

Az ellenőrök egyébként az emberektől kapott tippek
nélkül is több problémát találtak, az ellenőrzések mintegy fele derít fényt hiányosságokra. A hibák többsége
nem komoly, ötezer esetben csupán 60 eurós büntetést szabtak ki. Az elcsípett vállalkozók hetede azonban súlyosabb szabálysértést követett el: rajtakapták,
hogy manipulál a pénztárgép ﬁskális moduljával.
A hibák nem csak a kis boltokban fordulnak elő. Az
ellenőrök például egy nagy textiláruház-láncban végzett 64 ellenőrzés során 23 üzletben bukkantak hibára. Az egyik ilyen boltot a Pénzügyi Felügyelet bezáratta. Bezártak emellett egy pozsonyi éttermet is,

ahol két nem legális pénztárgépet használtak. Emellett az étterem alkoholt és dohánytermékeket is árult,
ám a termékek beszerzési dokumentumait nem tudták felmutatni.
A Pénzügyi Felügyeletnek jövőre erősebb jogkörei
lesznek. Könnyebben zárathatják majd be a szabályszegő boltokat, és korlátozhatják a vállalkozásokat.
Sok helyet újra és újra meglátogatnak, és mindig
azonos hibákra bukkannak, ám a boltoknak jobban
megéri kiﬁzetni a büntetést, mivel a törvény elkerülésével nagyobb nyereségre tesznek szert.
Szlovákiában mintegy 250 ezer regisztrált elektronikus pénztárgép működik, becslések szerint ezek
mintegy ötöde lehetővé teszi a memóriával való manipulálást, csökkentve a bevételt, és esélyt adva az
adóelkerülésre. A biztonsági réseket a gyártók vagy
szervizek teszik elérhetővé. A Pénzügyi Felügyelet tavaly javasolta a nyitrai Fiscal Group vállalat által gyártott gépek tanúsítványának visszavonását, mert biztonsági rések voltak benne. Szoftveresen lehetett
manipulálni őket, minek révén 90 százalékkal is csökkenhettek a napi bevételek.
(b)

CSÓKA Lajos

ČERŇANSKÝ Rudolf

HORTAI Éva

JOBBÁGY József

49 éves mérnök, családközpontú,
tántoríthatatlan lokálpatrióta. A régiót kiválóan ismerő, az itt élő emberekért cselekedni akaró és tenni
tudó politikus. Emberség, tisztesség és pontosság önkormányzati,
közéleti és politikai munkájának legfőbb jellemzői. Választói elismerik
tevékenységét, így lett Nagykeszi
„örökzöld” polgármestere immáron
ötödik alkalommal.

Mnohí ma poznajú pod mojim
umeleckým menom ČEKU. Som
rodený Komárňan, momentálne
bývam s rodinou v Kolárove. Členom
strany SDKÚ-DS som od jej založenia.
Do volieb VÚC idem preto, aby som
pomohol môjmu mestu a okresu.
Ak budem aspoň taký úspešný vo
funkcii poslanca, ako som úspešný
hudobník, budem aj ja a moji voliči
s mojou prácou poslanca spokojní.

Ügyvéd, szakmai, közéleti és politikai tevékenységében a lelkiismeretes, kitartó és pontos munkavégzés
jellemzi. Így ismerte és fogadta el őt
Nyitra megye parlamentje, amelyben
két választási időszakban képviselte
járásunkat. Komárom alpolgármestereként, regionális politikusi minőségében és segítőkészségéért, embertiszteletéért, kedvességéért választották őt.

Élete maga az energia, a mozgás,
a tenni akarás. A fél ország ismeri őt,
ő az egész országot szereti. Hatalmas szívét, derűlátását, munkabírását nemcsak Szentpéteren, de a szélesebb régióban is tisztelik. Az önkormányzatnál és a közéletben szerzett
sokéves tapasztalatával, jó helyzetismeretével, széleskörű kapcsolatrendszerével új színt szeretne hozni a megyei parlament tevékenységébe.

KUCSERA István

SEBŐ Zsolt

SZALAY Gábor

VARGA Tamás

50 éves, gépész- közgazdász. Szorosan kötődik szülővárosához, Gútához,
de, munkája kapcsán a szélesebb régióban is jól ismerik őt. A tisztesség,
az egyenes beszéd, a kihívások embere. Alkotókedvét egyenes arányban növeli a megoldásra váró feladatok hordereje. A jövendő megyei parlamentben az úthálózat korszerűsítésének és a munkahelyteremtés kérdéskörének lesz a szószólója.

50 éves, komáromi lakos, a kórház
orvos-nőgyógyásza. Szakmája-hivatása megszállottja, lokálpatrióta. Hét
éve Komárom városának önkormányzatában védelmezi kitartóan és elkötelezetten a város lakóinak érdekeit.
Közéleti és politikai munkásságával a
megyei parlament jövendő tagjaként
az egészségügyet, a súlyos kórházi
problémák orvoslását vállalja fel.

61 éves, bátorkeszi lakos. Évtizedek
óta tevékeny közéleti személyiség,
különösen a sporttevékenység terén
ért el ﬁgyelemreméltó eredményeket.
Munkássága a Komáromi Vámhivatalhoz kötődik, ahol több éven keresztül az intézmény igazgatójaként működött. A megoldáskeresés és az együttműködés szellemében vállalja fel a választópolgárok érdekképviseletét.

A HÍD színeiben Komárom város önkormányzati képviselőjeként lépett a
regionális politizálásba. Szívvel, a komolyan vett szolgálat hitével végzi
küldetését. A munkára összpontosít,
észreveszi a komáromiak életbevágó
problémáit, de a mindennapi ügyesbajos dolgaikat is. Emberközpontú munkáját felelősségtudattal végző
városatya. Az együttműködés, a párbeszéd, a közös munka híve.

November 9-én megyeelnököt és képviselőket választunk
omáš Galbavýval, Nyitra
megye elnökjelöltjével, akit
a középjobboldali pártok
többsége - beleértve az MKPt és a Híd pártot is - támogat,
a megyéről, annak hatásköreiről és a gondokról beszélgetünk.

T

• Ön szerint milyen hiányosságok vannak Nyitra megyében?
- Sok van belőlük, a teljesség igénye nélkül megemlítenék
néhányat: megyénk az egyetlen, ahol a gazdaságban csökkent a jövedelem, az utaink olyan rossz állapotban vannak,
hogy 145 év kell a javításukra, az iskoláink csak olyan pénzeszközökből modernizálódnak és újulnak meg, amit az
igazgatók maguk teremtenek elő, a kórházainknak nincs
anyagi lehetőségük javításokat végezni, elérhetetlen a szociális ellátás, vannak vidékeink, ahol nincs megoldva a vízellátás és a csatornarendszer, és sok település egyre jobban elmarad a megye többi részéhez képest. És akkor
még nem esett szó arról, hogy megyénket látogatja országos átlagban a legkevesebb turista. Ez az eredménye a 12
éves ésszerű gazdaságpolitikának... Ésszerű gazdálkodásnak tűnik bankban tartani több millió eurót, miközben
semmire se jut pénz? Megyénk az elmúlt 12 évben majd 1,5
milliárd euróból gazdálkodott! Sok mindent tehettek volna...,
de nem történt semmi.

• A folyóparti városokban, településeken élőket minden évben árvíz veszélyezteti. Ez az idei évben sem
volt másképp. Segíthet a megye az érintett településeknek az árvízvédelemben?
- Megyénknek öt nagy folyója van. Minden évben kiöntenek és az embereknek, de a megyének is, hatalmas károkat okoznak. Idén tavasszal az árvíz teljesen tönkretette az
őrsújfalui nyugdíjasotthont is, ami megyei fenntartású intézmény. És tudják, hogy a megyei költségvetésből mennyi
pénz ment árvízvédelemre? Egy cent se! A megyének aktív részt kell vállalnia az árvízvédelemből, gondolok itt például a vízpartok erdősítésére, a folyók és patakok medreinek megtisztítására a szilárd hulladékoktól, folyómedrek
mélyítésére, gátak építésére és megerősítésére.
• A szociális és az egészségügyi ellátás is hagy kivetnivalót maga után megyénkben. Ön hogy látja ezt a
helyzetet?
- A szociális szolgáltatások megyénkben elérhetetlenek.
A kórházainknak nincs anyagi lehetőségük javításokat végezni és a rutinbeavatkozásokra hónapokig kell várni. A
legjobb hatásfokra kell törekedni a szociális otthonok és
egészségügyi intézmények rendszerében a lakosság követelményei alapján. Határozott lépéseket kell tenni a megyei
fenntartású kórházakban az ellátás minőségének javítására
és a jó gazdálkodás elérésére, méghozzá szakszerű menedzseléssel, a gyógyszerek és az egészségügyi segédeszközök központi vásárlásával, továbbá a dolgozók anyagi
motiválásával. A polgároknak stratégiai befektetők bevoná-

sával minőségi és elérhető egészségügyi ellátást kell biztosítani a kórházakban, megtartva a megye ellenőrző feladatát úgy, ahogy ez már más megyékben bevált.
• A megye pénzleosztási politikája követi a megosztó
politikát. Se kultúrára, se sportra nem jut a megye déli
részére. Önnek milyen tervei vannak a támogatások elosztására?
- A nemzetiségi kultúra a megye támogatási struktúrájában valóban az utolsó helyeken van, hiszen a projekteket
nem a minőségük, hanem a nemzetiségük alapján ítélik
meg, amivel a civil kezdeményezéseket teljesen elnyomják.
A kultúra mostani 0,1%-os támogatását a költségvetésből
0,5%-ra akarom növelni, és mindenképpen egy igazságos
támogatási rendszert akarok bevezetni. Biztosan tudom,
hogy semmi probléma megoldásánál nem az lesz az első
kérdés, hogy milyen nemzetiségű polgárok problémájáról
van szó, hanem a gyors és a hatékony megoldás lesz a cél.
Tudatában vagyok, hogy az eddigi megyét megosztó politika
következménye, hogy a megye déli része sokkal rosszabb
helyzetben van, elmaradottabb, éppen ezért a megye harmonikus vezetésére törekszem majd.
• Mit üzenne választóinknak két héttel a választások
előtt?
- Tizenkét év után váltanunk kell. Nem mindegy, hogy ki
és hogyan vezeti a megyét. Nem mindegy, hogy megyénkre
a következő négy évben is a fásultság és az elfogultság lesz
a jellemző, vagy az új ötletek és a bátorság győz. Az élet változás!
(x)
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Az Észak-Iowa-i Egyetem dékánja
Művészetek
már három helyszínen városunkban járt
városban már nemcsak a
helyi Művészeti Alapiskolában nyílnak meg a művészetek kapui kicsik és nagyok
előtt, hanem más helyszíneken is tanítnak zenét, képzőművészetet, színjátszást.

A

A Művészeti Alapiskola évtizedek óta magas színvonalon oktat
különböző művészeti ágazatokat
a gyermekek számára, bizonyítják ezt a sikeres fellépések, bemutatkozások, tárlatok, koncertek. Ezek a versenyek nemcsak
országos szintűek, bizony-bizony
az iskola növendékei európai
szinten is megállják a helyüket,
mi több, dobogós helyezéseket
érnek el. Tanítanak itt zenét: húros, ütős, fúvós és más hangszereken, továbbá képzőművészetet és táncot is.
Pár éve a helyi Városi Művelődési Központ is bővítette szolgáltatásait zeneoktatással. Ezen
a helyszínen az újdonság az,
hogy bármely korosztály jelentkezhet, aki szeretne zenét ta-

nulni, illetve már meglévő ismereteit bővíteni. A kínálat itt vonatkozik úgy a modern zenei
hangszerekre, mint a régi, hagyományos népi hangszerekre
is. A különbség a két iskola között az, hogy ez nem akkreditált
tanfolyam, azaz a tanulmányok
végén nem kapnak bizonyítványt
az elsajátított ismeretekről. Ez a
tanulás a lelkes amatőrök zenéléséről szól, akik ha úgy alakul
zenekarokká állnak össze saját
illetve mások szórakoztatására.
A legújabb szolgáltatás a művészetek palettáján a Czafrangó
Sylvia által nyitott Magán Művészeti Alapiskola, ahol a képzőművészet és zeneoktatás mellett megjelenik a színjátszás is.
Ez akkreditált tanfolyam, a minisztérium jóváhagyásával működik. Nagy előny, hogy nem kell
évente ﬁzetni a tanfolyam látogatásáért, hanem csupán egyszer, a beiratkozáskor. Ezt az iskolát az érdeklődők a Győr utcán
találják meg.
csóka

Dwight C. Watson dékán látogatott el
a Selye János Egyetem Tanárképző
Karára.
A testnevelés Tanszék vezetőjének,
Dobay Beátának és nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a dékán úr előadást is tartott. A karon Szőköl István, a
fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes fogadta őt. A Tanárképző Kar, Óvó- és Tanítóképző szakos
hallgatók számára tartott érdekes előadást. Bemutatta saját egyetemét, az ott
folytatott tanulmányi lehetőségeket. Az
olvasás és írás tanulásával foglalkozó
szakember a jelenlevő hallgatóinkat is
bekapcsolva tartotta meg előadását.
Csoportos beszélgetésre invitálta a hallgatókat, kik az előadás alatt kérdéseket
is tehettek fel. Jó hangulatú beszélgetés
alakult ki a jelenlevők között. Az előadás
előtt és után magas szintű szakmai beszélgetést folytattunk, mely egy új fejezet
kezdetét jelentheti a hallgatók és oktatók
számára - gondolva itt az együttműködés lehetőségére. Ezután ellátogattunk
az Egyetem Sportközpontjába, melyet
megtekintett és egy kicsit sportolt is.
Megnézte az Egyetem Könyvtárát, mely-

nek látogatása komoly eredménnyel zárult. Dékán úr felajánlotta a könyvtár számára az ő általa írt szakmai könyveit.
Héder Ágnes, a könyvtár igazgatónője
nagyon örült a felajánlásnak. A Gazdaságtudományi Karról Macho Renáta dékánhelyettes fogadta az amerikai dékán
urat, aki mindjárt bekapcsolódott a közös
munka lehetőségének kialakításába. A
Testnevelés Tanszéken megismerkedett
a hallgatók különböző projektjeivel, mind
a mozgásos társasjáték, mind a turisztikai tanfolyamon készült projektekkel.
A belváros és az erőd látogatásával fejeztük be ezt a szép nyárias őszi napot,
amely mind a hallgatók, mind az oktatók
számára is igen hasznosnak bizonyult.
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Kincskeresés Gútán
gútai II. Rákóczi Ferenc
Alapiskolában első alkalommal került megrendezésre
a Kincskeresés helytörténeti és
regionális ismeretekre vonatkozó vetélkedő. A megmérettetésen 12 település – Negyed,
Szalka, Vágsellye, Nagymegyer, Nyárasd, Ógyalla, Bakonyszombathely (HU), Érsekújvár, Felsőszeli, Dunaszerdahely, Búcs és Gúta – alapiskolái vettek részt. A háromtagú
csapatoknak
négy
témakörből (Gúta városa, Komáromi Erőd, Duna, I. világháború) voltak összeállítva a
kérdések.

A

Képarchívum

Gúta

A feladatok befejezését követően összeszámolták a pontokat, s ennek alapján a
népes mezőnyben a megosztott 1. helyet szerezte meg a gútai Corvin Mátyás
Alapiskola csapata (Kantár Máté, Murányi Attila, Takács Gergő) és a búcsi Katona
Mihály Alapiskola csapata (Kara Mátyás, Henzel Dávid, Záborszky János). Második lett a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola csapata, míg a harmadik helyen
a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanulói végeztek.
(miriák)

Olvasói levél

A nyelvek európai napja
komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola is bekapcsolódott a nyelvek európai napjának ünnepségsorozatába. Ezt a napot
2001-ben az Európai Tanács kezdeményezésére az európai nyelvek ünnepévé
nevezték ki, azzal a szándékkal, hogy
felhívják a ﬁgyelmet a nyelvi bőségre.

A

Iskolánk e kivételes napot az angol és
német nyelv rendhagyó játékos oktatásával, érdekes és szórakoztató feladatokkal
ünnepelte meg. A diákok különösen örültek ennek, hiszen a kreativitás, játékosság

és a tudás utáni vágy egyesülhetett a tanórákon. A diákok meggyőződhettek arról,
hogy a tanulás egyben szórakozás is lehet, s így Comenius elképzelése, miszerint „az iskola, mint játék” valóra válhatott.
A tanárokra szintén inspirálóan hatott,
hogy újszerű nyelvi játékokkal, izgalmas
vagy épp szórakoztató képekkel tehették
az óráikat még színesebbé és igazán
rendhagyóvá. A tanárok rövid videófelvételeket készítettek ezen rendhagyó angol
és német tanórák legérdekesebb pillanatairól, melyek megtekinthetőek az iskola
weboldalán.
Mgr. Melinda Mikolai

Folytatás az 1. oldalról
A hagyományos vásár fő
szervezőjével, Majer Tiborral jártuk be a területet, miközben tájékoztatott bennünket a rendezvény legfontosabb részleteiről. „Már
most, pénteken délelőtt, közel ötszáz vásáros, és több
mint száz kézműves foglalta
el a helyét. Örömmel mondhatom el, hogy az utóbbi
évek legnagyobb méretű vásárát sikerült megrendeznünk. Már most kijelenthetem, hogy az idei vásár 7-8
ezer €-val nagyobb bevételt
hoz a városnak a tavalyihoz
mérten. Mindenre fel vagyunk készülve, és ahogy
látják, semmiben nincs
fennakadás” – mondta el lapunknak Majer Tibor.
A közvélemény csodálkozva vette tudomásul a
tényt, hogy a hagyományos
vásárt nem András napjához (november 30.) időzítették. Sőt, olyan hangok is
voltak, miszerint a közelgő
megyei választások és az
azt kísérő kampány befolyásolták az időpont megválasztását, hiszen soha
jobb alkalom a jelöltek
ilyen-olyan önfényezésére.
A városi hivatal szóvivője,
Králik Róbert, kérdésünkre
válaszolva a következő nyilatkozatot küldte el szerkesztőségünkbe,
Anton
Marek polgármester aláírásával: „Az idei vásár - az
előző évfolyamok dátumához képest - korábbi megrendezésének az egyik oka
a megyei választások időpontja volt és a választásokkal összefüggő hivatali
teendők végzésének szükségessége, ami gátolta
volna a vásár előkészületeit, szervezési és felügyeleti teendői megvalósítását
is. Az időpontot befolyásolta a környező városokban megrendezett és megrendezendő vásárok időpontja is. Igyekeztünk elke-

rülni az időpontegyezést,
hogy maximalizálható legyen az árusok, vásárosok
és a látogatók száma.
Az időpont előrehozása
olyan szempontból sem tűnik rossznak, hogy az október végi időjárás általában
enyhébb, mint a novemberi.
Az előző vásárok idején
meglehetősen hideg, télies
idő volt. A kellemesebb idő
nemcsak a vásárosoknak
kedvez az előkészületi munkák során, a nézők is nagyobb kedvvel látogatják a
vásári sokadalmat. Természetesen ez ügyben mindig
is ki leszünk szolgáltatva az
időjárás szeszélyeinek, de
októberben mindenképp nagyobb az esély a jobb időre.
Ami viszont ennél sokkal
fontosabb, szeretnénk viszszatérni a korábbi hagyományhoz, mégpedig a Szent
András-templom felszentelésének, valamint az 1848as tűzvész által elpusztított
teplom újraszentelésének
időpontjához (1860. október
28.) közelíteni a vásár idejét!
A templom újraszentelésének megünneplését Scitovszky János bíboros, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása rendelte el. Amint az általa szignált okiratban írva van:
„Ezennel elrendeljük, miszerint ezen templomszentelésnek évfordulati napja évenkint a minden szentek ünne-

pét megelőző vasárnapon
ünnepeltessék meg.“
Ehhez a rendelkezéshez,
hagyományhoz szeretnénk
tehát igazítani a komáromi
vásár jövőbeni időpontját,
nem pedig az András-naphoz. Ennek szellemében a
jövő évtől a vásár nevéből is
vélhetően elhagyjuk a „napi“
toldalékot és a vásár neve
Szent András vásár vagy röviden András vásár lesz“.
Nos, ez lenne a magyarázat. A Szent András templom újraszentelése és a vásár megrendezésének időpontja közti magyarázatnak
van logikája, ezért, minden
bizonnyal ez el is fogadható.
A megyei választásokkal
való összefüggés viszont
már kevésbé, hiszen azok
november 9-én kerülnek lebonyolításra, így, egy november végi vásár semmiképpen nem hozható összefüggésbe a közel egy hónappal korábbi választások
körüli teendőkkel, mint ahogy
arra a szóvivő hivatkozik.
Úgy látszik, hogy a különböző színezetű politikai pártok, legalább ebben a kérdésben szót értettek. A lényeg azonban az, hogy az
emberek többsége jól érezte
magát, és minden bizonnyal,
nem ezen a vásáron döntötte
el, kinek adja majd egy héttel
később a voksát.
Böröczky József
A szerző felvételei

Folytatás az 1. oldalról
A vonatkozó törvénymódosítást múlt keddi ülésén
hagyta jóvá a szlovák parlament, három kormánypárti képviselő javaslatára
(Marián Záhumenský, Tibor Lebocký, Ľuboš Martinák). Eszerint 2014. január
elsejétől önkéntes alapon lehet majd elektronikus azonosítót beültetni a háziállatokba, csupán külföldre utazó állatok
számára lesz kötelező. Az Állami Állategészségügyi Felügyelet viszont mostanáig arra ﬁgyelmeztette a kutya-,
macska- és görénytulajdonosokat, hogy akár 300 euróra is
megbüntethetik őket, ha nem hajtják végre a chip beültetését. Egyes állatorvosok állítólag jó üzletet csináltak a „csipeztetésből".
A kutyák, macskák és görények megjelöléséről szóló törvénymódosítást egy nagyobb törvénycsomag részeként fogadta el kedden a szlovák parlament. Eszerint a jövőben csupán azokat az állatokat lesz kötelező mikrochippel ellátni,
amelyek elhagyják az országot. Erre az Európai Uniós szabályozás kötelezi Szlovákiát.
A döntés időzítése azért különös, mert szeptember 30-án
járt le az a határidő, ameddig jelenleg érvényben lévő törvény kötelezte a kutya-, macska- és görénytulajdonosokat
arra, hogy ellássák mikrochippel kedvencüket, ennek elmaradása esetén 300 eurós büntetéssel fenyegetett az állategészségügy. A törvénymódosítás egyik beterjesztője, Záhumenský azzal magyarázta a módosítást, hogy az EU sem
írja elő a kötelező mikrochipet, csak abban az esetben, ha
az állat elhagyja az országot. Elmondása szerint ráadásul
sokan a határidő ellenére sem tettek eleget az eddigi szabályozásnak, viszont egyes állatorvosok jó üzletté változtatták a kötelezettséget.
(b)

Könyvajánlatunk
Lepje meg szeretteit
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!
Régi ár

Megrendelését
elküldheti vagy
a köteteket
személyesen
megvásárolhatja
címünkön:
Ul. Františkánov 22,
945 01 Komárno,
Tel.: 0905 213 967.
E-mail:
deltakn@gmail.com

Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 €
Felvidéki Árpád-kori
6,31 €
templomok lexikona
Új komáromi Olympos
6,97 €
KFC 111
16 €
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 €
Nagy János album
15 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 €
Hagyományőrző
és változó települések
9,29 €

Új ár

10 €
4€
5,€
13 €
7€
10 €
3€
7€

Autófestőket,
autólakkozókat
felveszünk
állandó
munkaviszonyba.
Jelentkezni lehet
a 0917 833 128-as telefonszámon.
PoďAKoVANIE
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy v Komárne
touto cestou ďakuje všetkým, ktorí venovali 2% z daní
v prospech školy.
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HÁZUNK TÁJA - HIRDETÉS
RÉGIÓ - POLITIKAI HIRDETÉS
6
Novemberi kerti teendők A tövises csodabogyó Kedvenceiket rajzolták le Állásajánlatok járásunkban
óllehet ez a hónap nedves és hideg, nem szabad elcsüggednünk,
talán nyílik még egy pár őszirózsa és liliom, talán lesz még néhány díszcserje és díszbabér bogyó az ágakon, amik felvidítják a
zord napokat. Ebben a hónapban értékeljük a legjobban az örökzöld
növényeket, amelyeket ültettünk. Ha az időjárás nem volt túl zord, talán még van időnk bemenni az ősz színeiben pompázó kertünkbe.
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• A hónap vége felé metsszük meg
a lombhullató fákat és cserjéket,
beleértve ebbe a gyümölcsfákat
és bokrokat is. A fás dugványokat,
amiket tavaly ősszel vágtunk,
most ki lehet ültetni az állandó helyükre. Hagyományosan, ebben a
hónapban kell elültetni a fákat és
a cserjéket.
• Ősszel elkezdhetjük betakarítani a zellert, de igazából tavaszig folyamatosan áshatjuk őket a földből.
• Osszuk szét a rebarbara gyökereket. November elején pedig a fokhagymát is kiültethetjük.
• Itt az ideje a póréhagyma begyűjtésének, mielőtt még megfagyna a
föld. Gondoskodjunk róla, hogy karácsony idején is ehessünk endíviát.
• Ha tettünk el zöldségeket vagy gyümölcsöket, ﬁgyeljünk rájuk, hogy ne
rothadjanak meg, illetve, hogy ne fertőzzék meg egymást. Kezdjük el
begyűjteni az olyan zöldségeket, amelyeket egész nyáron át neveltünk,
például a paszternákot és a kelbimbót.
• Még mindig van idő elvetni a disznóbabot és a borsót, de üvegbúra
alatt tegyük, vagy valamilyen hasonló védőszerkezet alatt.
• Ha termesztünk káposztaféléket, fedjük le őket. A hideg idő beálltával
a madarak sorban állnak majd, hogy belekóstoljanak, különösen a
törpe káposztafajtákba.
• A metélőhagymát akár be is lehet vinni a házba télen, és ott nevelni.
• Vessünk télire salátát melegházba vagy hidegágyba.
A KERT GoNDozáSA
Az őszi munkálatok sorából ne
hagyjuk ki a gyepünkkel való foglalatosságot. Még mindig van idő a
kemény fagyok beállta előtt, hogy
gyepesítsük az előkészített talajt.
Ha enyhe az idő, talán még egyszer le kell vágni a füvet. Vigyázzunk, hogy ne sétáljunk a pázsiton,
amikor meg van fagyva a föld, mert nagy barna lábnyomokat hagyunk
magunk után ott, ahol letapostuk a füvet. Tisztítsuk ki a madáretetőt, és
tegyünk ki nekik eledelt, például diót, magvakat, gyümölcsöket és barna
kenyeret. A hiedelmekkel ellentétben, a fehér kenyér nem ajánlott a madaraknak. Amikor novemberben takarítjuk a kertet, hagyjunk egy kis rakás fát vagy levelet a kert egyik sarkában, hogy a rovarok és a kis állatok ott telelhessenek.
Forrás: net

ó néhány éve már mi is tudjuk
azt, amit a tibetiek ezer esztendeje: ez a lehetetlen kinézetű, 3-5
méter magas, sűrűn ágas-bogas,
tövises cserje csodaerejű bogyókat rejt. Azóta egészen másként tekintünk a homoktövisre, s ma már
nemcsak megtűrt, de fölkarolt, sőt
jelentős arányban telepített növényünkké is vált.
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Termesztési szempontból ideális növény: a rossz szerkezetű, száraz, sós
talajon éppúgy megél, mint az agyagos kőmálladékon. Kiváló téltűrő, a fagyok nem károsítják. A növény bogyóinak van a legmagasabb E-vitamin és
karotin tartalma és a cserjéket nem
kell kapálni, metszeni, csak szüretelni.
Hazánkban is egyre többen kezdik termeszteni. Így a Karván élő és növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozó,
Varga Géza is.
Valóban ennyire igénytelen a
homoktövis?
- Rendkívüli az alkalmazkodóképessége, a talaj iránt pedig egyáltalán
nem igényes, leginkább a homokot
kedveli. Bírja a szélsőségeket, a nyári
napfényt szereti, és elviseli a kemény
fagyokat is.
Mit csinálnak a bogyókkal?
- Nagy részüket eladjuk, de mi magunk a család többi tagjával és a rokonokkal sokat fogyasztunk belőle.
Amit nem eszünk meg, abból ivólevet
készítünk. Egyébként étrend-kiegészítő termékeket, gyümölcslevet, dzsemet, de még bort is készítenek belőle.
Savanykás, fanyarkás íze hatalmas
C-vitamin tartalmukat támasztja alá,
önmagukban a bogyók fogyasztása is
ajánlott, de mézzel édesítve az ízhatás
még tovább fokozható.
Valóban csodaszer?
- Tapasztalatunk szerint igen. A
gyulladások kiváló ellenszere, de erősíti a központi idegrendszert is, tehát jó
a depresszió ellen. Erősíti az immun-
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rendszert, késlelteti az öregedési folyamatot, megtámogatja a legyengült
szervezetet, illetve általánosan javítja
az egészségügyi állapotot. Kiemelkedően nagy C-vitamin-tartalmának köszönhetően óv a megfázás ellen, fokozza az anyagcserét, csökkenti a vércukorszintet, védi a májat. Növeli a
légúti fertőzésekkel szembeni ellenállást. Reumás panaszok kiegészítő kezelésénél jótékony hatású. Javíthatja a
szemidegek működését is. Külsőleg
használva jó hatása van égési sebek,
bőrfekélyek, szájgyulladás esetén. Jó
fájdalomcsillapító, javítja a szívműködést, gátolja bizonyos tumorok növekedését, enyhíti a rákos betegek sugárterápiája által kiváltott sugárkárosodásokat. A homoktövisnek kozmetikai hatásai is ismertek: gátolja a hajhullást és lassítja a ráncok
megjelenését, csökkenti a narancsbőr
kialakulását, kedvezően befolyásolja
a pigmentációs folyamatokat, tartóssá
teszi a barnaságot. De jó tudni azt is,
hogy például a homoktövis mag-olajat
nem ajánlatos használni akut epehólyag-gyulladásnál és a hasnyálmirigy
akut megbetegedéseinél sem.
Kép és szöveg: miriák
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JÓ HíREK A lAKáSHITElRől
A kereskedelmi bankok által kínált hiteleket általában
a lakásainkkal kapcsolatos feladatok megoldására
használjuk. A megfelelő hitel kiválasztásakor leginkább a hitelkamatok és a kezesség módjai a mérvadók számunkra, valamint az a tény, hogy a konkrét
bank milyen összegű hitelt nyújt. Az aktuális kínálatról, amely reagál ezekre a változásokra, az Első
Építkezési Takarékpénztár (PSS) járási igazgatójával,
ladislav Pollákkal beszélgettünk.
Miben különböznek az aktuális hitelek a klasszikus kínálattól?
Reagálunk ügyfeleink kívánságaira, akik gyorsabban megvalósuló és
emellett olcsóbb lakhatást akarnak. Ezért is kínálunk számukra 40 ezer
euróig hiteleket, mégpedig az ingatlan beterhelése nélkül. A hitel elintézéséhez elég egy kezes, házaspárok esetében még erre sincs szükség.
A mi hiteleinkkel időt és pénzt takaríthatnak meg, elmarad a felesleges papírmunka és a hivatalok közti jövés-menés. További pozitív lépés a hitelkamatok csökkenő szintje, némely hitelfajta esetében ez eléri az évi
0,8%-ot is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a hitelkamatok a hiteltérítés
egész ideje alatt változatlanok maradnak.
A takarékoskodás is ugyanolyan attraktív, mint az építkezési hitelek?
Természetesen. Azok számára is, akik pillanatnyilag nem, esetleg soha-

sem vettek részt a takarékoskodásban, egész sor kedvezményt adunk. Ha
október 31-ig aláírják a szerződést az építkezési takarékoskodásról, a betett pénzükre évi 3 százalékos kamatot kapnak, s mindezt a takarékoskodás egész ideje alatt. Ehhez járulhat még a betét magasságától függően, 66,39 € is, ebben az évben és a jövő évben, mint állami prémium.
S a betétek a törvény értelmében védve vannak egészen 100 ezer euróig.
Az Első Építkezési Takarékpénztárban (PSS) már több tisztséget is
betöltött, a tanácsadói poszttól egészen a járási igazgató posztjáig.
Mi annyira bámulatos ebben a munkában?
Úgy érzem, az én munkám egyidejűleg alkotómunka és hasznos tevékenység. Ennek köszönhetően sok embert, sok különféle esetet és sorsot ismertem meg. Higgyék el, jó érzés találkozni azokkal, akik építkezési
takarékoskodás útján laknak ott és úgy, ahol és ahogyan szerettek volna.
S nem csak az ügyfelek, hanem egész sor munkatársunk is. Továbbá: a
magam ura vagyok. Úgy szervezem meg a munkaidőmet és a munkán
kívüli tevékenységemet, ahogyan az nekem megfelel. S amit még fontosnak tartok: a jövedelem tükrözi az erőfeszítésemet, szorgalmamat. Ha
többet szeretnének tudni, ha baráti és összehangolt csapatban szeretnének dolgozni, szívesen segítek és adok tanácsot.
Több információt kaphatnak a 0918 919 870-es telefonszámon,
esetleg írjanak a következő mail-re: ladislav.pollak@fopss.sk

Nagymegyer
z állatok világnapja alkalmából rendezett rajzpályázatot a városi könyvtár, az
október 4-re eső emléknap
egyben az állatok szeretetéről
ismert Assisi Szent Ferenc
ünnepe. Ennek apropóján a
kulturális intézmény olyan
gyerekeknek hirdette meg A
legkedvesebb állatom című
rajzpályázatát, akik szeretik
az állatokat és szívesen is rajzolnak.

A

„A felhívásra óvodákból, alapiskolákból, a helyi művészeti iskolából és számos egyéni nevezőtől megközelítően kétszáz
pályamunka érkezett. Összesen
három kategóriában 54 óvodás,
95 alsó tagozatos és 42 felső
tagozatos gyerek munkáiból választotta ki a zsűri a nyertes műveket. Rengeteg színvonalas alkotás érkezett, az értékelési
szempontok között szerepelt a
térkitöltés, a képi egyensúly, a
színezési technika, a kidolgozottság, a részletezés, de a
zsűri nem hagyta ﬁgyelmen kívül az egyéni, már-már művészi
kifejezési módokat sem. Fontos
szempont volt az életkorra jellemző és elvárható rajztudás is.

Az óvodások nemcsak mennyiségben, hanem színvonalban is
nagyon magasan teljesítettek. A
zsűrinek ebben a kategóriában
volt a legnehezebb dolga” –
mondta a megjelenteknek a
rajzpályázat október 16-án lezajlott kiértékelésén Fitzel Jolán
könyvtáros. Aki még arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a gyerekek bizony nemcsak szeretik, de
megﬁgyelik és ismerik a körülöttük élő állatokat. A könyvtár
munkatársai az esemény támogatóinak köszönhetően negyven
gyereket tudtak egyéni díjjal jutalmazni.
Az egyes kategóriák legjobbjai a következők voltak: a 4-5

éves ovisoknál Both Anna, a 6
éveseknél pedig Bors Gyula
(mindketten a Vasút utcai óvodából) lett az első, az alsó tagozatos alapiskolások között Raftik Emma (Bartók Béla Alapiskola), míg a felső tagozatosoknál Németh Orsolya (Janiga József Művészeti Alapiskola)
végzett az első helyen. A rajzpályázatba az ekecsi óvoda, a
Lakszakállasi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, az Apácaszakállasi Egyesített Iskola tanulói is bekapcsolódtak. A gyerekek alkotásait a könyvtár előcsarnokában lehet megtekinteni.
Kovács zoltán
(fotók: Kovács Zoltán)

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz.

Elérhetőség

Autószerelő, T-TRANS,
Takács Ladislav Bátorkeszi

1

0908 152 278

Elektroműszerész, villanyszerelő,
INOTAJ s.r.o. Komárom.
Pályakezdők részére alkalmas !

4

0915 714 711
miroslav.bednar@gmail.com

Szakácsmester/nő, SOŠ obchodu a slu1
žieb Komárom

Életrajz: zssoskn
@centrum.sk
035/77 400 53-55

Szaktanácsadó – konzultáns,
PRELINE-SK s.r.o. Komárom
1 hely a komáromi járásban,
1 hely Pozsonyban

2

Életrajz: info@
dermoconsultant.
sk

Mezőgazdasági segédmunkaerő,
Tibor Paulis – Záhradkárske služby,
Marcelháza. Munkatevékenységről
szóló szerződés !

személyesen
20 a Marcelová,
Lipový rad

Kiviteli előadó (referens),
OLYMPS-DOOR spol.s r.o. Komárom

1

Életrajz:
sabina@olympsdoor.net

Táncosnő – hosztesz,
Jozef Szeder – CICERO Komárom

10

0905 793 912,
0904 687 027

Építészmérnök – architektus, Ing.
Szabó Attila – CHIP Komárom

1 szaboovai@spskn.sk

Jelentkezni
48/A címen

Életrajz:

Nyelvtanár – nyelvoktató –szlovák,
orosz, angol, német, francia és olasz
nyelv, Inštitút pre odborné vzdeláva- 6
nie a vzdelávanie dospelých, pracovisko Komárom
Tehergépjármű vezető (nemzetközi), ALFA TIR s.r.o. Bátorkeszi

Tehergépjármű vezető (nemzetközi),
BIANCO TRANS s.r.o. Gúta,
EÚ és Szlovákia
Tehergépjármű vezető
(nemzetközi), EUROMAX-TRADE s.r.o.
Komárom-Gadóc

1

0908 103 124
Életrajz:
petheob@szaki.sk
Jelentkezni személyesen a Komárno,
Petőﬁho 2 címen,
303-as ajtó, minden
hétfőn 15,30 és
16,00 óra között
0905 689 755
Életrajz: biancot-

1 rans3@gmail.com
0908 539 646

3

0915 690 891
euromaxtrans
@centrum.sk

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Több mint 18 tonna papírt gyűjtöttek
Nagymegyer
májusban felállított mintegy huszonhárom
tonnás, kivételes rekordot ugyan nem sikerült túlszárnyalniuk a Bartók Béla Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak legutóbbi
papírgyűjtésük során, de teljesítményük így is
dicséretes.

A

A tanintézmény már hagyományosan évente kétszer rendez papírgyűjtést, az egyiket tavasszal,
míg a másikat ősszel. Most éppen október 9-11-én
délutánonként lehetett a külön-külön csomagolt, a
nyáron összegyűjtött újság- és kartonpapírt az iskola hátsó bejáratánál felállított konténerekbe hozni
akár a felnőttek segítségével is. „Az őszi papír-

gyűjtésbe iskolánk 503 tanulójából 216-an kapcsolódtak be, rajtuk keresztül szüleik, nagyszüleik és
az ő munkahelyi kollégáik, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni a papírgyűjtésben való részvételüket. Összesen 18 359 kg papírt gyűjtöttünk,
melyben kollégáink irányításával 74 tanuló és 3
műszaki alkalmazott is segített. A kiértékelést október utolsó napjaira tervezzük, mivel iskolánk felé
addigra történik meg az elszámolás, ezért a győztes osztály és tanulók nevét még nem árulhatjuk el.
A legeredményesebb alsó, illetve felső tagozatos
osztályt a diákok kérésére pizzával jutalmazzuk,
míg a 100 kg feletti papírt gyűjtőket egyénileg is díjazzuk. Nem feledkezünk meg a gyűjtést segítőkről sem, hiszen a legaktívabbak az osztályfőnöki di-

cséretek mellett szintén tárgyi ajándékokban részesülnek. A papírgyűjtésből befolyó fennmaradt
összeget különféle iskolai rendezvények szervezésére és versenyek díjazásaira fordítjuk” – mondta sikeres akciójukról Árvai Ildikó igazgatóhelyettes. Aki
abban is bízik, hogy az október végén esedékes
gesztenyegyűjtésben is ilyen lelkesen vesznek majd
részt a tanulók.
Kz (fotók: Kovács Zoltán)

A kultúra és sporttámogatások megyei rendszere és gyakorlata nem rossz, de…
Az elmúlt négyéves választási időszakban nyomon követhettem és képviselőtársaimmal együtt több esetben véleményeztem Nyitra megye költségvetéséből megítélt kulturális és sporttámogatások odaítélését. Elsősorban természetesen a Komáromi járást érintő pályázatokat véleményeztük, amelyek valójában a megyei hivatal által előkészített támogatási javaslatok voltak. Úgy gondolom, hogy
az elmúlt négyéves időszakban a testület által véglegesített elosztások ﬁgyelembe vették a megye területén lévő járások nagyságát, értem ez alatt a lakosság létszámát,
nemzetiségi összetételét és természetesen a beadott pályázatok minőségét. Ezen felül fontos szempont volt, hogy
ezek a pályázatok, divatos kifejezéssel élve „projektek“ minél többet nyújtsanak
(akár sport- vagy kulturális élményt), minél szélesebb társadalmi rétegnek. A gondot
nem itt látom. Sajnos az elmúlt években valahogy az elosztási rendszer elaprózta a
megítélt összegeket. Igaz, hogy járásunk területén is nagyon sok nyertes pályázat volt
– akár a sport akár a kultúra területén (több mint 150 nyertes pályázat) –, a megítélt
összegek azonban alig haladták meg a 250 - 300 € -t. Valljuk meg őszintén, ez bizony egy szerényebb költségvetésű rendezvény esetén is csekély támogatásnak szá-

mít. Az elszámolásokat pedig, személyesen a pályázat képviselőjének Nyitrán kellett leadnia, nem kis időkiesést és útiköltséget hárítva a pályázóra.
Itt az ideje a támogatási rendszer átfogó reformjának, várhatóan többségi döntéssel…
Mivel ezt a támogatási rendszert a szlovák képviselők közül is többen kritizálták,
úgy látom, megérett a változtatásra.
Megválasztásom esetén egy olyan képviselői javaslattal állnék elő, amely hathatósabbá tenné a kultúra és sport támogatásának lehetőségét megyei szinten. Azt szeretném elérni, hogy egy-egy arra érdemes pályázat akár 800 – 1000 € nagyságban
is kaphasson támogatást. Az önrészek magassága szabályozható lenne 50 – 50 %
magasságban. Lehet, hogy évente mondjuk a Komáromi járásban 50 kulturális és 50
sportszervezet kapna komolyabb összegű támogatást, a rákövetkező évben viszont
teret kapnának újabb és újabb társadalmi szervezetek, hogy nagyobb eséllyel pályázzanak. Így szeretném elérni, hogy ebben az ínséges gazdasági helyzetben hathatósabb támogatáshoz jussanak a nonproﬁt vagy önkéntes alapon működő szervezetek.
Hiszen mindenki tudja, hogy a szellemi és mozgáskultúra bizony pénzbe kerül, de
annak a hiánya vagy hiányossága sokkal többe.
Horváth árpád

DELTA

RÉGIÓ - HIRDETÉS

A Vízimalom és környékéért
végzett munkád emlékére!
Mi Gútánkért Polgári Társulás szeretett volna valamiképpen tisztelegni Šáli Ivan emléke előtt, mivel ő
jelentősen hozzájárult Gúta hírnevének öregbítéséhez.
Tette mindezt a Vízimalom és térsége megőrzéséért,
szépítgetéséért, kiépítéséért, megannyi rendezvény
megvalósításáért.

A

Gúta

A polgári társulás egyeztetett az Alsócsallóközi Természetvédők Egyesületének elnökével, melynek gondnoksága alá
tartozik, Ľubomír Augustínnal, és ismertették, mit szeretnének
itt elhelyezni. Az egyesület üdvözölte az ötletet és megegyeztek a további szoros együttműködésben – hozzáteszem, a Mi Gútánkért Polgári Társulás tagjai ezt megelőzően
már rendszeresen jártak a Vízimalom brigádjaira, melyet a környék kitakarításáért szerveztek.
Az eseményre szeptember 29-én délután került sor. Elöljáróban Ľubomír Augustín mondott beszédet, melyben méltatta Šáli Ivan érdemeit – a Vízimalom Gútára való juttatásának szorgalma, a hagyományos kocsma kiépítése a malom területén, a színpad kiépíttetése, a kemence felépíttetése, az állatok elhelyezése és gondozása.
A Vízimalom külső falán került elhelyezésre az emléktábla,
melyet Kürti Mónika, az MGT polgári társulás elnöke és alelnöke: Marosi Tivadar lepleztek le. Beszédet mondott még a társulás nevében Kucsera István is. A délután további részében
koncertek hangzottak el Iván emlékére. A többségében country
zenék egész estébe nyúlóan szóltak a Vízimalomnál.
csr

XVII. Hetényi János Napok 50 éves az alapiskola Az Opera Trió ismét
öbb esemény is lezajlott egy nap alatt
Ekelen. Előbb hagyományosan megemlékeztek a község egyik nagy szülöttjéről, Hetényi János bölcsészről, a neves tudósról, akinek a református parókia
előtt a Magyar Tudományos Akadémia állíttatott emlékművet még 1912-ben. A
községben immár 17. alkalommal rendezték meg a Hetényi János Napokat,
megemlékezve a neves szülöttről, akinek
nevét a helyi alapiskola és óvoda is viseli.

T

Az ünnepi megemlékezés ezen a napon kiterjedt egy másik nagy szülöttre, Komjáthy
Istvánra is, a neves íróra, akinek művei közül,
talán a 15 kiadást megért „Mondák könyve” a
legismertebb. A helyi önkormányzat úgy döntött, hogy Komjáthy István szülőházának falán emléktáblát helyez el, mintegy emléket állítva az írónak, akire a község lakossága a
mai napig a legnagyobb büszkeséggel emlékezik. Az ünnepségen részt vett az író két
gyermeke, ifj. Komjáthy István és Procházka
Ottokárné, de több családtagja is. A Hetényi
János Alapiskola és Óvoda diákjai vezették
fel szép kultúrműsorral a megemlékezést,
melynek részeként részleteket is hallhattunk
a már említett Mondák könyvéből. Kedves
gesztus volt, amikor a Hetényi János Alapiskola egykori diákja, ma ismert karikaturista,
Potháczky Angéla, az író gyermekeinek átadta az általa készített portrét, amelyet édesapjukról készített. Ifj. Komjáthy István ünnepi
beszédében többek közt elmondta: „Szülőföldjéhez való erős kötődése nemcsak a
nemzeti értékek megmentésében és a páratlanul gazdag, már kiveszőben lévő magyar fogalom- és szókincshasználatában merül ki, hanem gyönyörű és méltó emléket állít a Csallóköz eredeti hagyományos Aranykert elnevezésnek is”, majd így zárta ünnepi
beszédét: „Családunk nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy a közakarattal egybeeső nemes szándék, íme, most megtestesül és a
községházán Komjáthy István író születési
helyén, halálának 50. évében az ekeli Polgármesteri Hivatal és családunk nevében egy
Emléktáblát avathatunk ma fel. Ezennel kívánok a XVII. Hetényi János Napok alkalmá-

Ekel

bizonyított

Csallóközaranyos
tven évvel ezelőtt, 1963. szeptember
elsején adták át rendeltetésének a
község iskoláját. Az épület akkor több
mint 2 millió csehszlovák koronába került, két emelet magasan 14 tanterem és
egy szakterem várta a diákokat, akik
örömmel vették birtokukba az új létesítményt.

Ö

Az író gyermekei, Komjáthy István és Procházka Ottokárné is elhelyezték a megemlékezés koszorúját édesapjuk Emléktáblájánál

Azonban az öröm nem tartott sokáig,
ugyanis 1965-ben az árvíz elöntötte a települést. S ez a katasztrófa az iskolát is érintette. Olyannyira, hogy az iskolát rekonstruálni kellett, s ezt a folyamatot 1968 tavaszán
fejezték be. Az intézmény 1978-ban új épülettel bővült. Elkészült a napközi, amelyben
helyet kapott a tanműhely és az étkezde is.
Ma ez az épület ad otthont az óvodának.
2002-ben ismét nagy változáson ment át
az iskolaépület. Ekkor történt ugyanis, hogy
az aranyosi iskola megszerezte önrendelkezési jogát, és az iskola fenntartója az állam helyett a helyi önkormányzat lett. 2005.
október elsején az iskola felvette annak a
Kóczán Mórnak a nevét, aki segédlelkész
volt Csallóközaranyoson 1907-től és aki
1912-ben a stockholmi olimpián bronzérmes lett gerelyhajításban. 2009-ben a falu
önerőből a nyári szünet alatt felújíttatta az
épületet. Kicserélték a nyílászárókat, a fűtésrendszert, sátortető készült a lapos tető
helyére, az épületet leszigetelték, megújult

Ekecs-Apácaszakállas

Már Gútán is

a villanyvezeték, megszépültek a szociális
helyiségek, megfiatalodott a zöldövezet, az
udvar.
Napjainkban az iskolában 16 pedagógus
és két nevelőnő vezetésével 179 diák tanul
11 osztályban. Négy szakteremmel, az alsó
tagozatos osztályok interaktív táblákkal rendelkeznek. Teljesen megújult a berendezés, a padok, a szekrények és a módszertani segédeszközök is korszerűek. 2007 óta
összevont intézményként működik, mivel
egy igazgatóság alá tartozik az iskola és az
óvoda, ahol jelenleg négy pedagógus tevékenykedik 45 gyermekkel.
Kép és szöveg: -pint-

Multi-kulti fesztivál
Lakszakállas
ból minden résztvevőnek és érdeklődőnek a
további programokban tartalmas és magyarságtudatot fejlesztő nemes szórakozást”.
Az emléktábla leleplezése után, amelyet ifj.
Komjáthy István és Fekete Iveta polgármester hajtottak végre, az egyes helyi szervezetek jelenlévő képviselői koszorúkat helyeztek
el a neves író emléktáblája mellett.
-böröczky-

HiRDetésFelvétel HétFőtől péNteKiG.
Köszöntők, köszönetnyilvánítások,
megemlékezések, ingatlanok eladása
fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2
Tel.: 0905 928 195

www.jag-tech.sk

Duna menti településen
az elmúlt hétvégén a község önkormányzata mellett
működő kulturális bizottság
és a Pro Cultura–Művelt Faluért Kincses Műhely közös
szervezésében megrendezte
a boszorkányok estéjét és a
tökfaragást.

dén negyedik alkalommal rendezték meg a
lakszakállasi kultúrházban a Csemadok
Komáromi Területi Választmánya Multi-kulti
fesztiválját. A rendezvény célja, hogy a magyar kulturális egyesület megmutassa, a régióban élő nemzetiségek és a magyarság
kultúrája jól megférnek egymás mellett. A
találkozó kezdetére teljesen megtelt a helyi
kultúrház, úgy 200-an lehettek.

I

Dunaradvány

A

A kreatív műhelydélutánon a megjelent gyerekek és a
felnőttek nemcsak a tökfaragás és a madárijesztők készítésével ismerkedhettek meg, de több kézműves foglalkozással is. A meleg tea mellé pedig tökből készült ételeket
is volt alkalmuk kóstolni. A családias, remek hangulatú
délutánon Tarr Nóra, a társulás elnöke elmondta: egykor a
legények készítettek hasonló töklámpásokat, sötétedés
után ezekkel riogatták a járókelőket. Az est töklámpás felvonulással ért véget.
Kép és szöveg: miriák

I
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0907 33 00 10

Klimatizácie • bleskozvody • alarmy
kamery • elektroinštalácie.

helyi művelődési otthonban az
Opera Trió előadásában
egy lélekmelengető műsorra
került sor. Az, hogy az ekecsiek vevők az ehhez hasonló, igényesebb szórakozásra, annak bizonyítéka a teltházas nézőtér volt. A rendezvényen a legismertebb
opera- és operett-dallamok csendültek fel
Keviczky Tünde – mezzoszoprán, Kollár Katalin - szoprán és Nagy
Andrea - szoprán előadásában, melyet a közönség szűnni nem akaró
tapssal jutalmazott. Ez a műsor is feltárta, hogy igenis érdemes kimozdulni az otthon kényelméből és a televízió fogságából, nem beszélve az élő műsor
nyújtotta élményről. Az ekecsiek jól szórakoztak az egyébként színvonalas produkciók alatt. Bebizonyosodott az is,
hogy a környékünkön kevésbé popularizált műfaj is lehet értékes, azon emberek számára, akik az igényesebb zenének
adnak elsőbbséget.
-pint-, Fotó: KH

A

Tökfaragás és madárijesztő készítés
Templom tér 32 alatt. (A munkahivatal épülete)
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A rendezvény ideje alatt három műfaj ötvöződött, a népzene, a musical és a rock.
Ezenkívül még a tánc is fontos szerepet
kapott a fesztiválon. A műsort Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának az elnöke nyitotta meg. A
színes programban fellépett a helyi Jácint
népdalkör, a lakszakállasi alapiskola diákjai, a VaLAKik tánccsoport, a Lakiiﬁk
csapata az Árnyjátékkal, valamint az érsekújvári Rockszínpad, és a gútai Duna
Menti Rockszínház társulata. Az igényes
lakszakállasi közönség vevő volt minden
egyes produkcióra. A fesztivál láthatóan
összehozza a különböző műfajokat és
nemzeteket. Az est fénypontja mindenképpen Krnčan Milan és a Jácint népdalkör közös produkciója volt, mely idő alatt
a publikum együtt énekelt a fellépőkkel, és
a végén felállva tapsolta meg a kivételes
teljesítményt.
-pint-



NyERJEN 50 €-t

€
0
3
1,

Név:

A legolcsóbb taxi Komáromban
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....................................................................

Tel.:.......................................................................
A kitöltött szelvényt (a taxi igénybevétele
után) adja át a taxisofőrnek!
Sorsolás október 31-én.
A nyertes nevét a november 4-én megjelenő számunkban közöljük.
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Nyugdíjasok köszöntése

RÉGIÓ - HIRDETÉS

2013. október 28.

Városi sportnap

fotópályázat!

Gúta

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

dén októberben ismét megrendezésre
került a városi sportnap, amelyet a helyi alapiskolások számára szerveztek. Jó
alkalom ez a sportklubok vezetői számára is, hiszen újabb tehetséges sportolókat fedezhetnek fel egy-egy sportág
számára.

I

Szöveg: böröczky, miriák, fotók: Kovács Zsuzsanna és a szerzők felvételei

BAJCS
A község önkormányzata minden esztendőben
köszönti nyugdíjasait az idősek napi rendezvénynyel. Először Bahorecz Rozália köszöntötte a megjelenteket és rövid tájékoztatást nyújtott a község
életéből. Ezek alapján az 1265 lakosú községben
264 a hatvan év felettiek száma. Virág Ottó polgármester bevezetőjében megköszönte az idős
korosztály települést építő munkáját, sok erőt és
egészséget kívánt a résztvevőknek. „Ezen a napon
szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják
maguk mögött. Minden évben köszöntjük önöket,
de szeretetüket, bölcsességüket és segíteni akarásukat az év minden napján érezzük” – mondta a
község polgármestere. A kultúrműsorban a helyi
óvoda és alapiskola tanulói mutatkoztak be. A hangulat tovább fokozódott, amikor az érsekújvári Operett-kvintett lépett a közönség elé.

CSICSÓ
Október 18-án került megrendezésre Csicsón a
hagyományos nyugdíjas találkozó. Az ünnepséget
Földes Csaba, Csicsó község polgármesterének
köszöntője nyitotta meg, majd a csicsói Gáspár
Sámuel Alapiskola és Óvoda tanulóinak műsora
következett. Ezt követően a helyi zeneiskola növendékei adták elő műsorukat. A kultúrműsort követően a község önkormányzata ebéddel kedveskedett a nyugdíjasoknak, ajándékba pedig vásárlási utalványt kaptak, amit a helyi üzletekben használhatnak fel.

IzSA
A helyi Nyugdíjas Klub, a Rokkantak Szervezete és a Matica slovenská közös szervezésében
a Faluház kultúrtermében rendezték a nyugdíjas
találkozót. A helyi óvodások rövid műsora után Bulajcsík Júlia, a találkozó megálmodója és főszervezője köszöntötte a megjelenteket, köztük Domin
István polgármestert, Sámson Ferenc alpolgármestert, Dittel Tibor hivatalvezetőt. Kinczer Teréz,
Kajtár Katalin, Helena Vicianová további szép gondolatokkal köszöntötték a nyugdíjasokat, Dudás
Kinczer Kornélia pedig az „Úgy szeretném meghálálni“ c. dallal. A Matica slovenská népdalkör
műsora után közös ebéd és kötetlen szórakozás
zárta a találkozót, amely támogatók nélkül nem valósulhatott volna meg. A felszolgálást a Csemadok
Izsai Ifjúsági Szervezete tagjai végezték.

EKEl
Ekel Községben is hagyományosan megtisztelték az idősebb polgárokat, akik jelenleg a település lakosságának egyötödét teszik ki. A helyi kultúrházban Fekete Iveta polgármesterasszony köszöntötte a megjelent nyugdíjasokat, és mielőtt
elkezdődött volna az ünnepi műsor, egy nagyon
kedves aktusra is sort kerítettek. Az életjubileumát
ünneplő Kulcsár Szabó Sándort Polgármesteri Díjjal tüntette ki a község polgármestere. A 70 éves
ünnepeltről tudni kell, hogy életének közel felét
önkormányzati képviselőként töltötte el, sokat téve
Ekel Község felvirágoztatásáért. A jó hangulatú
összejövetelen Lelkes Szimona előadóművész
adta meg az alaphangot, aki slágerekkel és operettrészletekkel szórakoztatta hálás közönségét.
Az önkormányzat most is vásárlási utalványokkal
kedveskedett a település nyugdíjasainak.

SzENTPÉTER
Az „Idősek iránti tisztelet hónapja” alkalmából a
község önkormányzata és a Nyugdíjas Klub közös
szervezésében került sor a szépkorúak köszöntésére a kultúrház nagytermében. Ünnepi köszöntőjében a község polgármestere, Jobbágy József elmondta: a világ összes anyagai között a szeretetnek
van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb
teherbíró ereje. Mindennapi munkánkhoz az elődök
példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Ők
építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja
meg. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Az
ünnepi köszöntő után következett a köszönő levelek átadása. Ebben az évben Havran Erzsébet, Hegedűs Mária, Terézia Žiláková és Helena Lesková több éves munkájukért vehették át a kitüntetést. Külön köszöntötték a 90 éves Mária Krnáčovát. A kultúrműsorban fellépett a Konvalinka énekkar és az Őszirózsa hagyományőrző csoport, akik ízelítőt adtak a Szentpéteri lakodalmasból. A bemutatót követően
a délutánt nosztalgiával, igazai szentpéteri lakodalmi hangulatban töltötték a megjelentek.

A gútai városi sportnapra a Sportcsarnokban és annak térségében került sor, ahol
futballmérkőzések zajlottak ﬁatalabb és idősebb diákok számára, döngetőt is játszottak
szintén a ﬁatalabb és idősebb diákok. A
grundbirkózáson az első és második osztályosok, valamint a harmadik és negyedik
osztályosok mérkőztek. Atlétikai öttusát szintén a ﬁatalabb diákoknak rendeztek, amíg a
többi érdeklődő megmérettethette magát
ügyességi gyakorlatokban, hasizomerősítő
gyakorlatokban, izomnyújtó gyakorlatokban

és így tovább. Volt még lövészet is légpuskával, valamint kenuverseny, amit a Szabadidőközpont szervezett a Kis-Duna holtágán. Versenyeztek az Egyházi Alapiskola és
Óvoda diákjai, a Corvin Mátyás Alapiskola
diákjai, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola diákjai, a szlovák tannyelvű J. A. Komenský Alapiskola diákjai, a Speciális Magyar Tannyelvű
és a Speciális Szlovák Tannyelvű Alapiskola
diákjai. Minden dobogós versenyző oklevelet kapott, valamint a legsikeresebb, ezúttal
a Corvin Mátyás Alapiskola átvehette a vándorserleget is.
csóka

A kutyavilág sztárjai Dél-Komáromban

Monostori Erőd impozáns udvara immár 8. alkalommal adott teret Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi kutyakiállításának. A mindig népszerű kiállítás mellett idén még nagyobb
hangsúlyt fektettek a szervezők a látogatók szórakoztatására, így kísérő programokkal tették izgalmassá a rendezvényt.

A

A kutyavilág elitje is jelen volt ezen az eseményen. Voltak itt lengyelek, csehek, ukránok,
oroszok, németek és természetesen legnagyobb számban magyar kutyatenyésztők. Idén
is volt Fajtaváros, ahol bemutatkoztak a fajtaklubok, akiktől sok érdekességet tudhattak
meg az érdeklődők. Nagy közönségsikert aratott az állatsimogató, ahol őshonos magyar
háztáji állatokkal találkozhattak az állatok kedvelői. Ezenkívül kutyaiskola, frizbi, súlyhúzó
bajnokság, valamint kutya- és egyéb hobbiállat felszerelést árusító cégek termékei is várták
a vendégeket.
A Komáromban megrendezett nemzetközi
kiállítás, verseny volt a javából, mégpedig szigorú szabályokkal. Kategóriánként 26 különböző körbe folyt a pontozás, ahol 195 fajta eb
mutogatta bájait. Mint utólag megtudtuk, a seregszemlén közel 3000 kutyus került elbírálásra, de ennél jóval több volt azok száma,
akik valamilyen formában részt vettek ezen a
versenyen.
Kép és szöveg: -pint-

A kisállatoké volt a főszerep
Komárom

Olvasói levél

Áldottak az öregek barátai
z ENSz által világnappá nyilvánított Idősek
Világnapját ünnepeltük Ekecsen az Egyesített Iskolában 2013. október 9-én.
Most is, mint minden évben meghívtuk nyugdíjasainkat, hogy családias hangulatban, vidáman
nosztalgiázva töltsünk el együtt egy közös délutánt.
A tanulók kedves kultúrműsorral, a felnőttek pedig
gazdag svédasztallal és kis ajándékkal készültek az
alkalomra.
Jó volt újra látni a régi, ismerős arcokat, vidámszomorú emlékeket felidézni és köszönetet mondani az előttünk járóknak. Hálásak vagyunk, hiszen verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas és áldozatos munkájukkal megteremtették és biztosították nekünk, ﬁatalabbaknak, hogy dolgozhassunk, tanulhassunk, gyarapodhassunk és
nyomdokukba léphessünk.
Iskolánk pedagógusai és tanulói nem feledkeztek
meg a faluban élő idősekről sem. Másnap, október
10-én a helyi kultúrházban köszöntötték őket. -ks-

A

Nyugdíjas kultúrcsoportok találkozója
Ímely
Jednota Nyugdíjas Szövetség Komáromi Járási
Szervezete, az ímelyi Nyugdíjas Klub és ímely
Község Önkormányzata a kultúrház mozitermében
tizenharmadik alkalommal szervezte meg a nyugdíjas kultúrcsoportok járási bemutatkozását az Idősek Hónapja alkalmából.

A

A közel kétszázötven résztvevőt Kravec
Mária, a komáromi Nyugdíjas Szervezet elnöknője köszöntötte, majd Eva Kmeťová, a
Kerületi Jednota Nyugdíjas Szövetség titkára,
Tyukos Ferenc Ímely község és Jobbágy József Szentpéter község polgármestere szólt
a jelenlévőkhöz. Az ünnepi köszöntőket követte a köszönő oklevelek átadása. Az elvégzett szorgos munkájukért kitüntetésben
részesültek: Alžbeta Mankovická (Ógyalla),
Nagy Zsóﬁa (Gúta), Viliam Gáspár (Nemesócsa), Helena Palová (Perbete), Valentina
Naňová (Szilos), Ružena Molnárová (Keszegfalva), Tanka Borbála (Megyercs).
Ugyancsak kitüntetésben részesült a gútai
Városi Hivatal vezetője Németh Ivetta, valamint Szentpéter, Izsa és Ímely polgármesterei a nyugdíjas találkozók támogatásáért.
A találkozó második részében került sor a
megjelent 15 nyugdíjas hagyományőrző csoport fellépésére.
Kép és szöveg: miriák
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z elmúlt hét végén újra randevút adtak egymásnak a szlovákiai kisállattenyésztők szövetségének tagjai, hogy bemutassák egész évi „termésüket”. Idén közel 300 állat került bírálatra. Ezek
közül számszerint: 176 galamb, 50 nyúl, 61 baromﬁ, valamint kacsa és lúd.

A

Számos tájainkon népszerű fajta képviseltette magát
ezen a seregszemlén. A galambok versenyében, mint
mindig most is a komáromi bukó-tenyésztők vitték a prímet. Tóth Lajosnak például két galambja is tiszteletdíjat kapott. A hatvan kiállított egyed közül további 20 tiszteletdíj talált gazdára. A nyulak bemutatójában már
évek óta az új-zélandi fehér „uralja” a piacot. A tíz bemutatott példány magas színvonalról tanúskodott, főleg
a gútai Fűri István és a virti Varga Annamária jóvoltából. A baromﬁak közül a sárga orpingtonok, a törpe
wyandott tyúkok, és az arakuanák keltettek feltűnést.
Köszönet illeti a kiállítás szervezőit: Both György elnököt, Nagy László titkárt és Kamocsai Károly, Máriási János, valamint Hamran Štefan szervezőket, akik mindent
megtettek azért, hogy a látogatók és a tenyésztők a kiállításról kedves emlékekkel és gazdag tapasztalatokkal távozzanak.
Kép és szöveg: -pint- Zsibrita Pál díjnyertes nyulával

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
legyenek (1600 x 1200), és felirat nem helyezhető el rajtuk. A fotókat elektronikus formában a deltakn@gmail.com címre várjuk
vagy személyesen szerkesztőségünkbe (Ferencesek utcája 22,
Komárom).
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TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

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

Fájó szívvel emlékezünk halálának
5. évfordulóján
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TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

2013. október 28.
Első fotóm

Všetko pre Vaše dieťa

Nový jesenný tovar zn.

Sebőkné
szül. Szalai Irénre

A SZERETET SOHA EL NEM FOGY...
Megemlékezés
„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Sok emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk október 29-én, halálának 5. évfordulóján
a szerető férjre, édesapára, nagyapára

Paradi Lajosra Madaron.
Emlékét örökké őrző családja:
felesége, lányai, ﬁai, veje, menyei, és kilenc unokája.
Megemlékezés
„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.”
Halálának 5. évfordulóján, október 26-án
fájó szívvel emlékeztünk

id. Ferenczi Gézáné
szül. Koczkás Ilonkára
Csallóközaranyoson.
Emlékét örökké őrző:
ﬁai Géza, Karcsi és az egész család.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De Ő nekünk sohasem lesz halott,
Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.“

Zakál Lajos
egy éve eltávozott szeretettei köréből.
Nyugodj békében!
Feleséged, gyermekeid családjukkal.
Megemlékezés
„Meggyötört lelkem csupa könny és bánat,
A virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél,
Csillagok közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog rám többé.
De te a szívemben élsz mindörökké.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján
id. Csongrád Andrásra Martoson.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a
szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrzi: felesége
Kati, ﬁai Bandika és Pityuka, menye Zsuzsika, unokája Mark.
„Lement a Nap, a maga járásán…”
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik október 22-én elkísérték
utolsó útjára

• 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, iskolásoknak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Mentse meg régi emlékeit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
Készpénkölcsön a létező
legalacsonyabb kamattal 24
órán belül, de akár megvárásra. 1.000 €-tól 25.000 €-ig
ingatlanfedezet és kezes
nem szükséges. Ingatlanfedezettel magasabb összeg,
szétírható hosszabb időre,
de visszaﬁzethető hamarabb
is. Alacsony havi törlesztő.
„Určitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződésekre. Régi kölcsönök öszszevonása kisebb törlesztőre, mellé készpénz. Külföldi munkaviszonyra is. Fiatalok most előnyösebben.
Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, invalidra. Tel.: 0949 664 167.
• Cserépkályha építése, karbantartása! Tel: 0036/70
235 7703
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Házi csirke eladó tisztítva.
Gépi csirketisztítást vállalunk. Érdeklődni a 0919 22
13 68-as telefonszámon lehet.
• Eladók pulykák élve 2,75
€/kg, bontva + 2 €/db. Tel.:
0940 337 277, 0904 167 760.

Bakulár Sándort
a marcelházi katolikus temetőbe.
Köszönjük a virágokat, részvétnyilvánításokat,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. Tel.: 0903 429 427.

zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a Penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor
• A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó 4Fruit,
spol. s.r.o. csomagolónőket
keres csallóközaranyosi raktárába, meghallgatás minden
pénteken 9-11 óra között. Érdeklődni a 0918/956 573 és a
0918/185 810 telefonszámokon lehet hétköznapokon 816 óra között.
• Élőzene minden alkalomra,
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231.
• Garzon kiadó a Damjanich
utcán (Ister mögött). Tel.:
0905 912 553.
• Prerobená garzónka do
prenájmu, cena dohodou.
Kiadó átépített garzon, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 539 625.
• Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk 7,5 t, valamint 7,5 t tandemtempós
zserelvényre, szükséges
C+E kateg. jogosítvány. Tel.:
0036/20 9123 556.
• Idős- vagy gyermekgondozást vállalok. Tel.: 0907 487
695.
• Érett trágya eladó nagy és
kis mennyiségben, fuvar biztosítva. Tel.: 0908 089 360.
• Ha gond van a kútjával, segítek! Fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.

tel.: 0918 727 431.
• Felveszünk 15 munkatársat piackutatás (Anketa) készítésére. Tel.: 0917 874 583.
• Eladók hízók Lakszakállason 1,70 eur/kg.Tel.: 0908
306 554.
• Sofőrt keresünk nemzetközi fuvarozásra C-típusú jogosítványal, 2 év gyakorlattal. Tel.: 0905 620 242.

• Na predaj dvojizbový
kompletne prerobený tehlový
byt v centre mesta 1 min. od.
kúpaliska, 3 min. od radnice,
bojler na teplú vodu, 2 pivnice. Volajte po 18.00 hod.
Tel.: 0905 658 360.
• Eladó a belváros központjában kétszobás felújított
téglalakás 1 percre a termálfürdőtől, 3 percre a városházától, bojler, 2 pince. Érdeklődni 18.00 órától. Tel.: 0905
658 360.
Gyorskölcsönök,
cím:
Župná 14., Komárno (Allianz) épülete 1. emelet
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

Fotó: Böröczky József

Ne várjon,
kölcsönözzön
most!

(Hetény).
A gyászoló édesanyja és testvérei családjaikkal.

Beke Peter
Keszegfalva
(3420/51)
• Kőművesmunkát, csempézést, festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Predám kvalitné odrodové
víno, biele, červené. Tel.:
0905 628 069.
Budapest-városnézés Csókos asszony – Operett.
2013.november 23. Ár: 47
€/fő. Busz, belépő, vacsora
az árban. Infó.: 0918 697
959. Bővebb infó.: utazvelem.5mp.eu.
Advent Steyr, Mariazell és
az ördögök felvonulása.
2013. november 30.- 2013.
december 1. Ár: 119 € tartalmazza: busz, szállás,
belépők, félpanzió. Infó.:
0918 697 959. Bővebb
infó.: utazvelem.5mp.eu.
• Predám hydraulický lis s
vrchnou pružinou 60-70 li.
Tel.: 0915 132 947.
• Eladó 8 kalapácsos gabonadaráló villanymotorral.
Tel.: 0908 380 821.
• Kúpim ojazdené auto
Škoda Octavia Combi 1.9
Tdi od roku 2005. Prihlásenia záujemcov na tel. č.
0905 861 341.
• Eladó családi ház borospincével Dunamocson.
Tel.: 0915 398 617.
• Nagyobb családi ház Keszegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
Külsőszigetelés, színhúzás, külsőszín, csempézés, parkettázás és egyéb
munkák. Tel.: 0908 751
987.
• AKCIÓ! 30%-os árkedvezmény lapostetők szigetelésére. www.xolarinfo.sk.
0908 209 655.
• Kiadó 17 m2 irodahelyiség
Komáromban, Vasút u.6.
szám alatt, parkolási lehetőséggel. Tel.: 0905 268 435.
• Dám do prenájmu kancelársku miestnosť vo výmere
17 m2 v Komárne, Železničná č.6 s možnosťou parkovania. Tel.: 0905 268 435.
• Mosonmagyaróvár környéki autóipari beszállító

Nagy Edina Imola
Vágfüzes
(2700/45)

obuchová zoé
Komárom
(3350/50)

ÚJSzülÖTTEK:
Bedecs Dóra (Komárom); Jakabová Jázmin (Szentpéter); Peroli Gréta (Komárom); Soldanová Mia (Keszegfalva); Tóth
Andrea (Bátorkeszi); Pintér Ádám (Komárom); Murcinová
Lilien (Ógyalla); Mangulová Kamilla (Búcs); Synovcová Andrea (Marcelháza); Csóková Anastázia (Gúta); Csillagová Rebeka (Muzsla); Nagy Annamária (Komárom); Halász Roland (Komárom); Lucia Hu Sy (Komárom)
ElHUNyTAK:
Švagerko Jozef (69) Komárom; Molnár Béla (Csallóközaranyos);
Szabó Norbert (37) Komárom; Lévaiová Helena (89) Gúta; Szegi
Gizella (81) Bátorkeszi; Bottyán Sarolta (91) Bátorkeszi; Bakulár
Sándor (82) Marcelháza; Catana Margit (82) Komárom; Macsanszky Béla (93) Ógyalla; Tóth Béla (81) Madar; Poláková Mária (87) Komárom; Szalaiová Alžbeta (71) Komárom; Bakulár Edit
(50) Marcelháza; Botlíková Mária (54) Komárom; Kimleová Judita (94) Őrsújfalu; Szabó Mikuláš (87) Gúta
HázASSáGoT KÖTÖTTEK:
Szabó Róbert és Janovská Monika (Komárom); Jurčina Branislav és Holczheiová Viktória (Komárom); Vankó Peter és
Mészárosová Noémi (Komárom);
partnercégünk részére keresünk összeszerelő munkatársakat (operátor), targoncavezetőket (érvényes
targoncavezetői jogosítványnyal) és gyakorlattal rendelkező varrónőket, 3 műszakos munkarendbe. Ingyenes
céges buszjáratot biztosítunk
Révkomáromból. Elvárások:
8 általános iskolai végzettség, összeszerelői gyakorlat,
magyar nyelvismeret. Tel.:
0944 531 383 (munkaidőben) Dekra Kft. Eng. szám:
12452-8/2006-318.
• Eladó etetőszék, járóka,
gyerekülés biciklire, autóba
Gútán. Tel.: 0905 183 622.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan
0948 997 166
Azonnali
hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

• Eladó Brabant tuja 1,50 m/
1,50 €/db. Smaragd tuja
3 €-tól – 80 cm. Tel.: 0908
301 461.

LABTECH s.r.o. se sídlem
v Brně přijme maďarsky
mluvícího odborného prodejce přístrojů a zařízení
pro práci na maďarském
trhu. Požadujeme VŠ technického směru. Nutná
velmi dobrá znalost AJ (komunikativní úroveň, technická znalost). Praxe výhodou. Kontakt: info@labtech.eu,
tel:
00420511110724.
Labtech Kft. Brno magyar
nyelvű értékesítőket vesz
fel, készülékeik és berendezéseik értékesítésére a
magyar piacra. Elvárások:
technikai főiskolai végzettség. Jó angol nyelvtudás
szükséges (kommunikációs szint és technikai tudás). A tapasztalat előnyt
jelent.
Elérhetőség:
info@labtech.eu,
tel:
00420-511110724.

Kojenecký
tovar,
postielky,
ohrádky,
autosedačky,
kočíky.
Ul. Bisk. Királya 10, Komárno
Tel.: 0905 860 203,
e-mail: babyshop@gmail.com
• Eladók törpe kakasok, vennék törpe tojót vagy csere
Gútán. Tel.: 0908 547 153.
• Komáromfüssön 3 szobás
községi bérlakás kiadó
azonnali beköltözéssel. A
feltételekről érdeklődni lehet
személyesen a községi hivatalban, vagy a 035 77 95
110-es telefonszámon.

• Körmös szalon Gútán: „Hajnailka”. Tel.: 0915 484 527.
• Kutyakozmetika Gútán, új
szalon, proﬁ kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.

HAsZNÁlt és ÖReG
AUtÓK liKviDÁlÁsA

• Eladó térkő, fűkocka, betonkerítés, betonkalapok.
Tel.: 0908 042 655.
• Hosszútávra kiadó félig berendezett 1-szobás lakás
Komárnóban, a városközponthoz közel! Érdeklődni lehet telefonon: 0905 82 60
63.
• Favágást, tűzifa összevágását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
Redőny – Ablak
Servis
okná – Rolety
0908 581 797.

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásához szükséges igazolásokat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es renszámú gépkocsik rendőrségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel ﬁzetünk! Tel.: 0908 188 115.
• Eladó régebbi férﬁ kerékpár
és gyerekülés biciklire. Tel.:
00908 589 398.
• legolcsóbb autóbiztosítás a 2014-es évre. Tel.:
0907 235 125.
• Kiadó 2-szobás lakás, KN
a Kis ér soron (Malá Jarková). Tel.: 0915 880 861.
• Választott kismalacok eladók. Tel.: 0908 598 493.
• Hľadám prácu ako maliarnatierač v KN alebo zahraničie. Tel.: 0919 317 813.
• Szobafestést, glettelést vállalok KN-ben. Tel.: 0919 317 813.
• Villanysparhelt eladó, ára
25 €, kerekes kuka 25 €.
Tel.: 0905 847 531.

Zetor traktorral közép- vagy
mélyszántást vállalok Hetényen és környékén, valamint egyéb talajművelési
munkálatokat: tárcsázás,
kombinátor, vetés. Fuvarozás pótkocsival Komáromtól
Karváig. Tel.: 0908 813 636.

Kartonozás, parkettázás,
szobafestés, fürdőszobafelújítás, csempézés és
egyéb belső munkák. Tel.:
0908 751 987.

• Eladó 35 kg bárány, ár
megegyezés szerint. Tel.:
035/7796 520.
• Eladó cirkula, háromféle
gyári női bicikli, kitűnő állapotban. Tel.: 0907 130 972.
• Eladó kolbásztöltő, 4 db
gyári, komplett Škoda gumik.
Tel.: 0907 130 972.
• Eladó jó állapotban villanymotor 1,5 kW, 1500 fordulat.
Tel.: 0907 130 972.
• Eladó 3-kombinációs babakocsi, zöld-szürke, megkímélt. Tel.: 0908 840 930.
• Proﬁ teniszedző tenisz iránt
érdeklődőket felvesz. Tel.:
0908 714 253.
• Családi ház eladó Paton,
dupla telekkel, de lehet külön
is. Tel.: 0915 284 439.
• Gyerekfelügyelet+angol
óvodásoknak + iskola. Csákvári Bc.Tel.: 0944 320 489.
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HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy
Švajčiarsky dom 12

Vodičský
preukaz už
za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu "B"
www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

Zvýšená opatrnosť na cestách
ríchod jesenného počasia prináša so sebou faktory zvyšujúce riziko pre nemotorových účastníkov cestnej premávky z dôvodu zníženia ich viditeľnosti a rozpoznateľnosti na ceste a to hlavne z dôvodu častejších hmiel, sychravého počasia,
resp. skracovania dňa. Práve preto nemôžeme zostať v pasivite a je potrebné vo vlastnom záujme urobiť niečo pre zvýšenie našej viditeľnosti a tým pádom aj bezpečnosti.
Štatistické výstupy hovoria o tom, že práve nemotoroví účastníci cestnej premávky,
teda chodci a cyklisti, sú najzraniteľnejšou skupinou z pohľadu ublíženia na zdraví.
z tohto dôvodu je nevyhnutné zo strany cyklistov a chodcov vykonať zopár nenáročných opatrení na predchádzanie ich účasti pri dopravných nehodách.

P

Vidieť a hlavne byť videný je kľúčovou zásadou bezpečného pohybu
chodcov a cyklistov v dopravnom
prostredí. Pre nemotorových
účastníkov cestnej premávky
ponúkame tri rady:
- používajte reﬂexné a ﬂuorescenčné materiály a kombinujte ich, aby ste boli dobre
viditeľný cez deň aj za tmy
- reﬂexné predmety umiestnite najlepšie na konce rukávov, blízko ku kolenám, alebo
do úrovne pásu
- deťom zadovažujte oblečenie,
školské tašky a doplnky s reﬂexnými a
ﬂuorescenčnými bezpečnostnými prvkami
Fluorescenčné materiály zvyšujú viditeľnosť za denného svetla a za súmraku, v tme
však svoju funkciu strácajú. Reﬂexné materiály odrážajú svetlo v úzkom kužele späť k
zdroju a to až na vzdialenosť okolo 200 metrov a preto výrazne zvyšujú viditeľnosť za
tmy a za zníženej viditeľnosti. Reﬂexný materiál môžeme v noci vidieť na 3 x väčšiu
vzdialenosť ako biele oblečenie a až na 10 x
väčšiu vzdialenosť ako modré oblečenie. Pri
75 km/h potrebuje vodič najmenej 31 metrov
(1,5 sekundy) na to, aby si uvedomil nebezpečie a reagoval na podnet. Iba s reﬂexnými
materiálmi používanými chodcami a cyklistami má vodič dostatok času na bezpečnú
reakciu.
Podľa celosvetových štatistík, je takmer
40 % chodcov, ktorí mali účasť na dopravnej
nehode, starších ako 65 rokov. Odborníci
tento jav pripisujú špeciﬁkám staršieho veku,

teda oslabením zmyslových orgánov, poruchám zorného
poľa, zlého videnia do
diaľky, prípadne znížením
pohotovosti pohybu. Z
tohto dôvodu osobitne
doporučujem používanie
bezpečnostných prvkov
práve starším spoluobčanom.
Súčasne pripomíname
zákonnú povinnosť pre
cyklistu, ktorý je povinný pri
jazde mimo obce chrániť si
hlavu riadne upevnenou
ochrannou prilbou a ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosť sa na ňu vzťahuje aj na jazdu v
obci. Povinná výbava bicykla je zákonným
spôsobom upravená vo vyhláške MDPT č.
464/2009, kde je okrem iného uvedené, že
povinná výbava bicykla za zníženej viditeľnosti musí obsahovať aj svetlomet svietiaci
bielym svetlom. Svetlo musí byť na bicykli
pevne uchytené, aby samovoľne nemenilo
svoju polohu. Jeho svietivosť musí byť najviac 20 metrov. Svietiť musí súčasne so zadným červeným obrysovým svetlom minimálne 90 minút bez prerušovania.
Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne sa v
záujme predchádzania dopravných nehôd s
účasťou nemotorového účastníka cestnej
premávky rozhodlo, že v mesiaci október až
december budú vykonávané zvýšené kontroly na dodržiavanie povinností chodcov a
cyklistov.
kpt. Mgr. Dušan Dragúň, riaditeľ

Predpoveď počasia 28. 10. 2013 - 3. 11. 2013

vörös Attila
geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk

V pondelok 28. 10. predpokladám v našom regióne
veľmi príjemne, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 11
̊ , denná teplota od + 20
do + 13 C
̊ . Čerstvý JV vietor do
do + 22 C
8 - 12 m/s. (od 29 – 43 km/h.)
V utorok 29. 10. predpokladám v našom regióne už premenlivo, oblačno a možnosť slabých prehánok.
Nemerateľné množstvo vlahy. Nočná teplota
od + 11 do + 13 ̊ C, denná teplota od + 16
̊ . Slabý Z, SZ vietor do 2 - 4 m/s.
do + 18 C
(od 7 – 14 km/h.)
V stredu 30. 10. predpokladám v našom
regióne prechod studeného frontu, oblačno
so slabými zrážkami. Množstvo vlahy do
1 mm. Nočná teplota od + 10 do + 12 ̊ C,
̊ , postupne
cez deň ešte od + 16 do + 18 C
ochladzovanie. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
Vo štvrtok 31. 10. predpokladám v našom regióne ochladenie, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 1 do + 3 ̊ C, cez
̊ . Mierny SZ vietor do
deň od + 11 do + 13 C
6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)

V piatok 1. 11. predpokladám v našom regióne celkom príjemne,
jasno až polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 4 do + 6 ̊ C,
̊ .
denná teplota od + 13 do + 15 C
Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.)
V sobotu 2. 11. predpokladám
v našom regióne premenlivo, oblačno a
možnosť slabých prehánok. Množstvo vlahy
̊ ,
do 1 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11 C
̊ . Mierny SV,
denná teplota od + 13 do + 15 C
V vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)
V nedeľu 3. 11. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne ale dosť chladno,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 5 do + 7 ̊C, cez deň od + 11 do + 13 ̊C.
Mierny V vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29
km/h.)
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam primerané jesenné počasie s rannými mrazíkmi.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

28. októbra 2013
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Hovorme o jedle

Na priecestí sa zrazil traktor
s vlakom, zasahoval vrtuľník

a základnej škole v Bátorových Kosihách v období
od 14.10. do 18.10.2013 organizovali týždeň zdravia
pod názvom „Hovorme o jedle". Hlavným cieľom bola
výchova k zdravému životnému štýlu a rozvoju zdravého
kultúrneho prostredia. Žiakom predstavili také aktivity,
ktoré im budú slúžiť na zachovanie a ochranu zdravia.
„Naši žiaci si počas piatich pre malých ako aj veľkých
vyučovacích dní v škole i sme organizovali kvízy o
mimo nej v pružných časo- zdraví. Všetci sa mohli zúvých intervaloch osvojovali častňovať súťaží v šikovzdravý spôsob života. Do nosti, medzitriednych futbaprojektu sa zapojili všetci lových, basketbalových či
žiaci aj učitelia školy. Tento bedmintonových zápasov,
týždeň sme zahrnuli tema- ale aj kooperatívnych hier.
V záujme rozvíjania estetické okruhy zdravého životného štýlu aj do vyučova- tického cítenia sme vyhlásili
súťaže medzi triedami: „Obcieho procesu.
Žiaci na jednotlivých vy- raz v obraze“, „Jesenné zátiučovacích hodinách sa šie“ a „Desiata zdravého
podľa ročníkov zúčastňovali školáka“.
Každý si svoju triedu prina zdravotných fórach a informatívnych prednáškach. spôsobil k tomuto cieľu.
Prvý stupeň si vypočul pred- Triedy si mohli návštevníci
nášku o zdravom stravovaní, školy pozrieť počas celého
starostlivosti o zuby a inﬂu- týždňa, lebo tam bola výenzovom víruse a žiaci dru- stava ponechaná. Ani o pohého stupňa o závislosti, nuku kreatívnej tvorby nedrogovej prevencii, starostli- bola núdza. Žiaci si mohli vyvosti o oči, vlasy, o stravo- brať z množstva aktivít ako
vaní a vírusových ochore- napríklad maľovanie plagátu
niach.
Na zdravý telesný pohyb
a jeho význam sme upozorňovali každé ráno desaťminútovým ﬁtnes cvičením.
Nielen učitelia a žiaci, ale aj
rodičia sa s radosťou zapájali do všetkých aktivít.
Medzi žiakmi bol populárny ovocný jarmok a ochutnávka džúsov a čajov počas
prestávok. S nadšením navštevovali aj školskú knižnicu, kde sme tento týždeň
usporiadali špeciálnu výstavu kníh z tematického zdravia, príprava šalátov, zeokruhu „zdravie“. Premietli leninových sôch, využívanie
sme ﬁlm o správnom stravo- prírodných materiálov na
vaní a starostlivosti o zuby. zhotovenie jesennej dekoráÚspešná bola aj vyhlásená cie. Tieto aktivity u nich rozsúťaž o najkrajší úsmev víjali nielen manuálne zručškoly. Žiaci si vo svojom voľ- nosti, ale aj fantáziu, tvorinom čase (počas prestávok, vosť a výdrž.
Posledný deň tematického
po vyučovaní) bez námahy a
obmedzenia mohli osvojiť týždňa (piatok) sa pred celou
nové poznatky z rôznych ob- školou konalo slávnostné vylastí zdravého životného hodnotenie zdravého týždňa
štýlu. Aj mimo vyučovania „Hovorme o jedle". Pozvali
sme ponúkali žiakom podľa sme naň aj rodičov a redakzáujmu alternatívne re- tora časopisu Delta. Tu sme
kreačné programy. Rovnako vyhodnotili Týždeň zdravej

ehoda sa stala pri obci zemianska olča, 40-ročného
muža s poranením hlavy transportovali do nemocnice.

N

výživy, vyhlásili víťazov vyhlásených súťaží, rozdali
diplomy najaktívnejším účastníkom tematického týždňa. Z
výrobkov, kresieb, malieb,
plagátov a sôch žiakov sme
vytvorili výstavu, ktorú sme
na slávnostnom vyhodnotení
otvorili. Viactýždňová namáhavá práca priniesla svoje
ovocie. Do realizácie projektu „Hovorme o jedle" sa
zapojili všetci žiaci a zamestnanci školy. Do bohatých, pestrých programov sa
žiaci zapájali s veľkou radosťou a oduševnením. Môžeme povedať, že naša
škola sa stala na týždeň „Vežou zdravia“. Ak deti budú
vedieť túto vežu naďalej
ustrážiť, preventívne metódy
podať ďalej a ďalej ich rozvíjať, môžeme povedať, že sa
nám celá akcia a námaha
oplatila.
Programom mimo vyučovania bola Výchova k zdraviu – súťaž pre 5. – 9. roč.a
Desiata zdravého školáka.

N

Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE z
nitrianskeho strediska minulú sobotu zasahovala pri obci
Zemianska Olča. Na železničnom priecestí pri obci sa zrazil traktor s vlakom. Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa vrtuľníkových záchranárov Zuzana Turočeková, k
zranenému vodičovi traktora privolali leteckých záchranárov
z Nitry. Tí 40-ročného muža s poranením hlavy transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.
sita
Centrum voľného času, Rozmarínová 2, Komárno

Pozýva
všetkých malých aj veľkých
28. októbra 2013 (pondelok)
o 16,00 hod.
na rodinné podujatie

Čas duchov
strašidiel a bosoriek

Hodnotené boli najlepšie tri
družstvá: ovocie, balený čaj,
müsli tyčinka” – informovala
Deltu Alena Bazsóová, vedúca projektu.
„V projekte ide o to, aby
sme dostali základné vedomosti o potravinách na základné školy, počnúc prvým
ročníkom a končiac ôsmym
respektíve deviatym ročníkom základnej školy," priblížila. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy
pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch
ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín
pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu
životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Projekt „Hovorme o
jedle" má na škole u žiakov a
učiteľov obrovský úspech.
Za čo im, samozrejme, ďakujeme – vysvetlila riaditeľka
ZŠ Tímea Szegiová.
Text a fotky: miriák

PRoGRAM:
Veľa známych a menej známych tvárí.
zábavné strašidelné hádanky a hry.
Tvorivé čarodejnícke zručnosti.
Diskotéka strašidiel, duchov
a čarodejníc.
 Úspechom dobrej strašidelnej nálady bude ak prídete v maskách
alebo v kostýme.
Info: 035/7730 396

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

Burzu práce a informácií,
ktorá sa uskutoční dňa 29. októbra 2013
v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod.
v priestoroch Športovej haly v Komárne.
Burza práce a informácií je zameraná na poskytovanie informácií o
možnostiach regionálneho, prihraničného a zahraničného trhu práce,
informácií o sieti Eures, prezentáciu zamestnávateľov, personálnych
agentúr, stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno.
PODUJATIE JE FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE
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DELTA

SZÓRAKOZÁS

Programajánló
ÉSzAK-KoMáRoM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: Az álmok kertje, Laco
Struhár művész fotói.
zichy-palota: Míg a halál el nem választ. A házasságkötés
szépsége és különlegessége, november 1-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: Október 31-ig Üvegfestmények – Simon
Anikó. Fából született (Nagy Sándor szobrászművész tiszteletére) című kiállítás, amelyen 19 magyar szobrászművész állít ki közösen, november 3-ig tekinthető meg.

Nevet keres vöröspandakölykének
a pozsonyi állatkert

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domovina
13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak egy van
15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.35 Híradó 16.50 A
szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az
Este 22.50 Aranyfeszt 2013 23.50 Híradó
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Babar s Badou kalandjai 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ 21.10 Bosszú. Am. tévésor., 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Borvacsora
DUNA
7.00 P´amende – Roma kultúra 7.30 Híradó 7.35 Az iszlám Európában, 9/7.: Svédország 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05
Közbeszéd9.35 Isten kezében 10.00 Élő egyház 10.30 Rome Reports
11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés
20.25 Vivát Benyovszky! 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.35 Oly sokáig szerettelek. Fr.–ném. film 23.35 Kultikon 23.50 Sportaréna

GÚTA:

BáToRKESzI
VIII. Bátorkeszi István Napok
Október 20-31. között nyolcadik alkalommal rendezi meg
a Bátorkeszi Református Egyházközség és az aLap Polgári
Társulás a Bátorkeszi István gályarab prédikátorról elnevezett ünnepségsorozatot, melyen az ünnepi megemlékezések
és koszorúzások mellett koncertek, előadások, evangelizáció és konﬁrmandus találkozó is várja az érdeklődőket.
Program: 2013. október 29. (kedd) 11.00 Néptáncbemutató
és koncert a helyi kultúrházban - Tájegységeken áttáncolva.
Fellép: Kisbojtár Néptáncegyüttes. Népdalzsoltárok - előadók: Danczi Mónika, Puskás Gábor, a Hajnalvándor együttes tagjai - Kürt.
2013. október 31. (csütörtök) 18.00 Ünnepi istentisztelet és
koncert a reformáció alkalmából. Igét hirdet: Czinke Zsolt lelkipásztor, fellép a madari református énekkar, vezényel: Turányi Anikó karnagy. A Kálvin János dombormű koszorúzása.

egyetlen ma élő faj. A vadászat miatt mára
nagyon megritkult szabadon élő állománya a
Himalájában él, a fajt néhány éve a súlyosan
veszélyeztetett kategóriába sorolták. (mti)

Fénnyel rajzolt emlékek

Humor

Horoszkóp

  
Két szöszi beszélget.
-Szia! Te ﬁgyelj már, neked milyen neted van?
-Háát… szerintem inter.
  
Józsi vadul vágtat bringájával lefelé a lejtőn. Elé ugrik egy rendőr.
-Állj meg Józsi! Nincs lámpád!
-Ugorj rendőr! Fékem sincs!
  
Két kisﬁú arról beszélget, melyikük apja a gyávább.
- Az én apukám annyira félős,
hogy amikor villámlik, bebújik az ágy
alá - mondja az első.
- Az semmi - kontráz a második. Az apukám olyan gyáva, hogy mindig a szomszéd néninél alszik, ha
anyu éjszakás a munkahelyén!
  

KOs - III. 21. - IV. 19
Jön valaki, aki életed fontos szereplője már, vagy hamarosan az lesz. Ő
nem korlátoz, pedig úgy tűnhet. Sokat tanulhatsz tőle, ha kinyitod a szemedet és a füledet.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Akkor jársz a legjobban, ha nem veszed önmagadat és az életet túlságosan komolyan. A hét közepén egy
idősebb embertől kapsz jó leckét.
IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Nem indul rosszul a heted. Csupa
kedves, kellemes emberrel lesz dolgod. Lesz, aki udvarolni fog, lesz,
aki érzékelteti, hogy sokra tart téged.
rÁK - VI. 22. - VII. 22
Valamelyik idős rokonod fogja próbára tenni a türelmedet. Ne feledd,
hogy nemcsak tiszteletből kell elnézőnek lenned, hanem szeretetből is!

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, október 28

nternetes szavazást indított honlapján a
pozsonyi állatkert, amely így kíván nevet választani a nyáron született nőstény
vöröspandakölyöknek.

I

A kis vöröspanda, más néven vörös macskamedve, még júniusban látta meg a napvilágot, de mivel anyja eddig nem engedte
VMK Színházterem:
megközelíteni, nemét csak a napokban siGergely Theáter Budakerült kideríteni. A születése óta eltelt időpest: Marc Camoletti:
szakban a pandalány, amely fajának első itt
Francia négyes avagy
született példánya, a pozsonyi állatkert látonégyen a kanapén. Fergatóinak kedvencévé vált.
geteges pikáns koméAz állatkert honlapján (www.zoobratisdia. Rendező: Gergely
lava.sk) hozzáférhető szavazólapon nyolc
Róbert. Szereplők: Harpotencionális név valamelyikére lehet voksányi Gábor, Szabó
solni. A szavazás október végéig tart, és
Zsóﬁ, Németh Kristóf,
utána derül ki, hogy a kis pandalány a Kioko
Szabó Máté, Gregor
(boldog), a Keiko (áldott), az Aiko (szeretett
Bernadett/Szölöskei Tímea. Belépődíj: 7 €.
Október 30 - november 8, „Életatlasz – ismert irodalmi tör- kicsi), a Bao (kincs), a Dawei (tökéletes), a
ténetek jelenetei Gútán" - fotókiállítás. Megnyitó: 2013. ok- Ting Ting (varázslatos), a Žužu vagy a Koby
nevek melyikét viseli majd.
tóber 30., 19 ó.
A pozsonyi állatkertben két éve tartanak
vörös pandákat. A nyáron született kölyökNAGyMEGyER:
panda anyját, Cocót a zágrábi állatkertből,
XXI. Nagymegyeri Besnyei György Kulturális Napok
November 2. (szombat) 15.30 ó. - Hősök tere: Koszorúzási apját, Pungot pedig a belgiumi Cambron állatkertjéből kapták 2011-ben. A vöröspanda
ünnepség az 1. és 2. világháború hőseinek emlékére.
a macskamedvefélék családjába tartozó

TVműsor

A MOlAJ fotostúdió 60 éves
jubileumi fotókiállítása
fotokiállítása
limes Galéria, Komárom

2013. november 8 – november 30
Kiállítók névsora: Balogh istván, Bognár Balázs,
Bognár Csaba, Halász Gizka, Javier Aguilar,
Kaposvári János, Molnár viktória, Németh János,
Neuvirth lajos, Oroszlámos György,
petzke János, tóth péter, török tamás,
vígh tibor, Wurczell Zoltán, Zuber péter

OrOszLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Ingatlanügyekben új lehetőséget kaphatsz. Nem kell sietned a döntéssel.
Gondold át! Ebben is és más témákban is hallgass az első ötletedre!
szűz - VIII. 23. - IX. 22
A pénzeddel kapcsolatosan kell
megfontoltnak lenned. Megint kiderül, hogy elkölteni ezerszer könynyebb, mint megkeresni.
MérLEg - IX. 23. - X. 22
Érdemes több türelemmel kezelni a
dolgokat, hogy ne szalaszd el a kínálkozó lehetőségeket. Főleg munkahelyeden érdemes passzívan,
visszafogottan viselkedni
sKOrpIó - X. 23. - XI. 21.
Fergetegesen jó passzban leszel.
Egyszerűen nem lesz „vetélytársad”.
Mindenkit le fogsz nyűgözni, ezáltal
számtalan támogatót szerezhetsz.

NyILAs - XI. 22. - XII. 21.
Az egész heted eredményessége
azon múlik, hogy végre képes leszele megfogadni a tanácsot, hogy „egy
fenékkel több lovat nem lehet megülni.“
BAK - XII. 22. - I. 19.
Érdeklődésed most is sokoldalú, ami
munkádban előnyös lehet, magánéletedben már kevésbé. Kisebb-nagyobb veszekedés is várható otthon.
VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Magánéleted romantikusan fog alakulni, párod meglephet egy wellness
hétvégével. Élvezzétek ki a romantikus együttlétet.
HALAK - II. 19. - III. 20.
Eljött az idő a változtatásra és ahol
szükséges, ott jó intuícióval meg is
teszed. Hibád lehet, hogy mindent
egyedül szeretnél megcsinálni.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01 Komárno. ügyvezető igazgató - Konateľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea.
Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Mgr. Szénássy Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József. Munkatársak - Spolupracovníci: Kovács Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sándor. Grafikus
- Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a príjem inzercie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967.
E-mail: deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért
nem vállalunk felelősséget. za obsah inzercií nezodpovedáme. „Realizované s ﬁnančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013“. A Bethlen Gábor Alap támogatásával.

október 28 - november 3

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15
Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 NCIS VIII., 22.40 NCIS: Los Angeles
23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 Én is menyasszony vagyok
8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztro-Show 12.45 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal
Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont
22.35 CSI: A helyszínelők 23.35 A Tudorok

Kedd, október 29
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó
12.25 Srpski Ekran 13.25 Pecatúra 13.55 Hacktion 14.55 Család csak egy
van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sport
20.10 Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők 21.10 King 22.00 ESTE 22.35 Gyilkosság I23.20 Híradó 23.35 Szomszédaink, a magyarok 3/1.: Szlovákia
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Csúrcsavarosdi 17.35
Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.10 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
7.30 Híradó 7.35 Az iszlám Európában 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Hazajáró 9.00 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 20.30 Itt járt Mátyás király..., 3/2.. ...és
álruhát öltött 21.30 Hírek 21.35 Dunasport 21.45 Doc Martin olajra
lép. Angol tévéfilm 23.05 Kultikon 23.20 Ladislav Ballek–Ondrej Šulaj:
A hentessegéd. A Komáromi Jókai Színház előadása, felv.
6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15
Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Amerikai pite 3. 23.45 Fogyj Rékával és Norbival 23.50 Zsaruvér
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.45 Reflektor 13.05 Brandmánia 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A
bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század

Szerda, október 30
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai, 22. 10.10 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló
13.50 Gasztroangyal 14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20
Retró kabaré 21.20 Bábel – Hesnával a világ 22.20 Az ESTE 22.50
Summa 23.20 Angi jelenti 23.50 Híradó11.40 Hunyormajor
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi,
41/2. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess, 52/52. 18.15 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.10 Bosszú. 21.55
A következő! 22.45 Ridikül 23.30 Noé barátai – Minden, ami áll
DUNA
7.35 Az iszlám Európában 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd 9.35 Sportaréna 10.05 Angyali érintés 10.55 Itt járt
Mátyás király..., 12.00 Híradó 12.20 Múzeumtúra 12.50 Pannóniától
a csillagokig 13.20 Francia tanya. dok. film 14.30 Kívánságkosár 16.30
Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés 20.30 Linda 21.30 Hírek, sport 21.45 Karácsonyi fények. Am.–kanad. film (ff .) 23.25 Kultikon 23.40 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 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15
Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.40 A bura alatt 22.45 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Fogyj Rékával és Norbival 23.55 Ringer – A vér kötelez
8:08 Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztro-Show 12.45 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjelnappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú
angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
22.45 Házon kívül 23.15 Refl ektor 23.35 Vundersőn és Zuperszexi

9.00 CSI: Miami helyszínelők 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 hullámain 16.30 A vihar 17.30 Heti Hetes 18.30
Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 Híradó
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Besegít a halál 16.00 Jim
szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00
Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Columbo: Kettős vágás 21.10 Murdoch
nyomozó rejtélye 22.10 Más világ. Sp.-fr.-am. thriller
VIASAT
8.05 Monk 9.00 Bilko főtörzs 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Szeretem
a testem 12.30 Szívek szállodája 13.30 CSI: A helyszínelők 15.25
Nyomtalanul 16.25 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.20 Káoszház 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Hannibal thriller

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol, 1. 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30
Gazdálkodj okosan! 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata
20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Kettős vágás 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24
19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: A döntő játszma.
Am. krimi 21.10 Lagzi-randi. Am. vígjáték 23.45 Rózsák harca I.
VIASAT
7.15 TV SHOP 7.35 Monk – Flúgos nyomozó 8.30 Harmadik műszak
9.30 Gyilkos számok 10.25 Káoszháza 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Szeretem a testem 12.30 Szívek szállodája 13.30 CSI: A helyszínelők 15.25
Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.20 Káoszház 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Az indíték.
20.20 Veszélyes vizeken Am. akciófilm

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában, 114. 13.55 Barátok közt
14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 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 23.30 Forró nyomon
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: A döntő játszma 16.00
Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS II., 10.
19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Kettős
ütés krimi 21.10 A Vatikán ügyirat 22.05 Miss Fisher rejtélyes esetei
VIASAT
7.35 Monk 8.30 Harmadik műszak 9.30 Gyilkos számok 10.25 Káoszház
10.55 Férjek gyöngye 11.25 Szeretem a testem 12.30 Szívek szállodája
13.30 CSI: A helyszínelők 15.25 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.20
Káoszház 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Legenda vagyok thriller 23.20 Harmadik műszak

7:00 Corgoň liga Myjava- Slovan 9:00 Adrenalin sportok 10:00 Francia foci Bastia – Nice 12:00 Olasz foci Inter – Hellas Verona 14:00
Brazil foci 16:00 Corgoň liga Trenčín – Senica 18:00 Mix-zóna 18:25
Lóverseny 18:40 Brazil focimagazin 19:15 Francia focimagazin 20:15
Mix-zóna 20:40 Leshelyzet 20:55 Olasz foci Juventus- Genova
STV :1
7.45 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj11.15 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
16.25 Úticél. Kanada 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Kedves Frankie Ang. film 22.00 Rossella – Egy tiszta szívű asszony 23.55 A profik
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Gömöri pásztorok nyomában 10.00 Szemtől
szemben 10.35 Fókusz 11.40 Folklórműsor 12.15 Élő körkép 13.15
BL-magazin 13.45 Lefújva 14.35 Sportvisszhang 15.00 FIFA-magazin 15.30 Autószalon 15.55 Német magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek
a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Ahogy önök látják 18.25 A
tudomány Európban 18.35 Kassa 18.45 Esti mese 19.10 Én és a családom 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Híradó 20.00 Különleges
nők 20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek 21.55 Időjárás 22.00
Sporthíradó 22.05 Kölyök. Ang. film
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra
11.11.40 A mentalista 12.30 A farm 13.45 A farm 15.30 Két pasi –
meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk
nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor
21.40 A farm 23.00 NCIS
JOJ
7.45 Shopping királynők 8.00 Bírósági akták 9.05 Bírósági akták 10.05
Álomház 12.00 Híradó 12.35 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 21.50 Örökség 23.15 A szállító 3.

7:00 Brazil focimagazin 7:30 FIM-magazin 8:00 Francia focimagazin
9:00 Lóverseny 9:30 Mix-zóna 10:00 Olasz foci Lazio – Cagliari 12:00
Mix-zóna 12:25 Brazil foci 14:25 Francia focimagazin 15:25 Brazil focimagazin 16:00 Francia foci St. Etienne –PSG 18:00 Mix-zóna 18:25
Leshelyzet 18:40 Lóverseny 18:55 Jégkorong Lulea HF- Skelleftea AIK
élő közv. 21:25 Mix-zóna
STV :1
7.05 A profik 7.55 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
14.00 Építs házat, ültess fát 14.30 Irány a kert! 15.10 Asija választása
16.00 Híradó 16.25 Úti cél: Mongólia 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes
21.30 A mentőautó 22.30 Szlovákia elhíresült bűnügyei
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Különleges nők 9.50 Ahogy önök látják10.15
Német magazin 10.45 Fókusz 11.30 Sportvisszhang 12.00 Élő körkép
12.40 Tánckompizíciók 13.20 Eljárás. Tévéfilm 14.30 Tudomány 15.05
Família 15.35 Egyházi magazin 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 18.30 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05
Én és a családom 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Rózsák háborúja dok. film 20.45 Rendelő 21.30 Hírek 22.05 Fehér gárda
Orosz film 23.05 Művészet
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 12.45 Doktor
House 13.45 Egyről a kettőre 14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy
kicsi I 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak
19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.40 A farm. 23.00 NCIS
JOJ
7.10 Bírósági akták 8.20 Shopping királynők 8.35 Bírósági akták 9.40
Panelházi történetek 11.00 Álomház 12.00 Híradó 12.35 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 történetek – új részekkel 21.50 A Geiss család 22.45 ValóVilág

7:00 Brazil foci 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00 Olasz
foci Udinese –AS Róma 12:00 Mix-zóna 12:25 Brazil focimagazin
13:00 Copa del Rey 15:05 Jégkorong Lulea HF – Skelleftea AIK 17:05
Francia focimagazin 18:00 Mix-zóna 18:25 Brazil focimagazin 19:00
FIM- magazin 19:30 Olasz focimagazin 20:15 Mix-zóna 20:40 Olasz
foci AC Milánó – Lazio élő közv
STV :1
6.30 Csalók akcióban 6.55 A profik 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem
9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.25 Igaz történetek. 15.10 Asija választása 16.00 Híradó 16.25 Úticél: Chile dok. sor.
17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 A tehetséges Mr. Ripley. thriller 22.30 Zsarutörténet Fr. krimi
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Rózsák háborúja 9.45 A világ lovasai 10.10
Ukrán magazin 10.45 Fókusz 11.30 Rendelő 11.55 Élő körkép 12.45
Folklórműsor 13.10 Vivaldi harmóniája 14.20 Fehér gárda. 15.30
Kvartett 15.55 Magyar magazin 16.25 Energetika 16.45 Fókusz 17.30
Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 Lakáskultúra
18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki hívott meg
19.55 Hírek 20.00 Juraj Kubánka koreográfus portréja 20.50 Szlovákok Piavénál 21.30 Hírek 22.05 Tréfa. 23.25 Rendőrségi magazin
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11. 11.45 A mentalista 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre
14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Teljesítjük
a legtitkosabb álmát 22.30 NCIS 23.30 Cobra 11.
JOJ
8.20 Shopping királynők 8.35 Bírósági akták 9.40 Panelházi történetek 11.00 Álomház 12.00 Híradó 12.35 Dr. Csont 14.35 Castle
15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági
akták 19.00 Híradó 20.30 Panelházi történetek. 21.50 CSI: Miami
helyszínelők 22.50 Castle.

CSütörtöK, október 31
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai. Dél-koreai sor., 60/23. 10.05
Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Rondó 13.20 Átjáró 13.50
Britannia várai madártávlatból 14.40 Család csak egy van15.30 A
múlt fogságában 16.20 Híradó 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20
Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30
Híradó, sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán 21.30 Munkaügyek – IrReality show III., 5. 22.00 Az
ESTE 22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05 Rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.50 Szomszédaink, a magyarok, 3/2.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi
17.30 Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei 18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó 21.10 Bosszú tévéfilmsor. 21.55 A következő! 22.50 Ridikül. Női talkshow
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Az emlékezet helyszínei 8.05 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Nyelvőrző 9.05 Közbeszéd 9.30 Csellengők 10.00 Kultúra a
nagyvilágból. Oroszország – Bolsoj Balett 10.15 Angyali érintés 11.05
Linda, 17. 12.00 Híradó 12.25 Közlekedés 12.55 Rökk Marica grófnő
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó,
sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés 20.30
Angyalbőrben 21.25 Hírek, sport 21.40 Csillag a máglyán Magy. film
23.20 Kultikon 23.35 MüpArt classic

PénteK, november 1

Szombat, november 2

M1
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Erzsébet-tábor 9.30 Britannia várai
madártávlatból. Ang. ism. terj. film 10.25 Hacsi – A leghűségesebb
barát Am.–ang. film 12.01 Híradó 12.05 Esély 12.35 100 kép a XX.
századról 12.45 Mária út 13.40 Copperfi eld Dávid Ol. film 17.15 Allegro Barbaro 17.45 A modern Robinson család. 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.25 II. János Pál - A fehér ruhás vándor.
Lengy. dok. film 22.00 Befogad és kitaszít a világ. Magy. dok. film
22.55 Forma-1. Abu Dhabi Nagydíj
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi,
41/4. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei, 26/2. 18.15 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Hacsi – A leghűségesebb barát Am.–ang.
film 22.15 Árvácska. Magy. film 23.40 Kodály mozaik Magy. zenés film
DUNA
7.35 Az emlékezet helyszínei, 19/2.: Yaros 8.10 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Akadálytalanul 9.05 Közbeszéd 9.30 Kisbaconi elégia Magyar
dok. film 10.10 Angyali érintés 10.55 Univerzum. Hallstatt 12.00 Híradó 12.25 Liliom. Fr. film 14.30 Kívánságkosár 16.30 Az öreg halász
és a tenger. Am. film 18.00 Híradó 18.30 Elégia Huszárik Zoltánról
19.00 Pápa–Kecskemét OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 21.05
Hírek 21.10 Dunasport 21.20 A kőszívű ember fiai. Magy. film,

M1
6:55 Család-barát 9:00 Noé barátai 9:30 Zöld Tea 10:00 Vágtass
velem! 10:30 Aranymetszés 11:30 KorTárs 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek. 12:05 Az élő örökség 12:25 Mária út 13:15 Verssor az
utcazajban 13:25 A világörökség kincsei - A Loire völgye 13:45
Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj - Időmérő 15:20 A Nagy Versmondás Berzsenyi Dániel: 15:50 Erkel, mert kell! 16:20 Újrakezdők Ócsán
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó 20:05 Sport 20:15 Időjárás 20:20 Holt költők társasága (am. filmdráma, 1989) 22:30 Dvorak: Requiem
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17:25 Lolka és Bolka 17:35 Vakáción a Mézga
család 18:05 Félix levelei 18:20 Magyar népmesék 18:25 Kiváncsi Fáncsi 18:35 Mumin-völgy 18:50 Lülü, a teknőc 19:00 Miss BG 19:15 Maja,
a méhecske 19:30 Angelina, a balerina 19:45 Segítség kacsaszárnyakon 20:00 Híradó 20:35 Sport 20:40 Időjárá 20:45 Top Gear 21:35
Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj 23:10 4 összeesküvő és 1 temetés
DUNA
6:50 Világ-nézet 7:45 Pecatúra 8:15 Élő egyház 8:40 Isten kezében
9:10 Nóvum 9:40 Határtalanul magyar 10:10 Akadálytalanul 10:40
Székely kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:10 Pannon expressz 12:35 A világörökség kincsei 12:55 Hagyaték 13:25 Sírjaik hol
domborulnak... 14:00 Labdarúgó-mérkőzés - OTP Bank Liga DVTK Ferencvárosi TC 16:00 Magyarország - Spanyolország kézilabdamérkőzés 17:40 A nap vendége 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25
Időjárás 18:30 Kisváros 19:10 Hogy volt!? 20:05 A halhatatlan primadonna 20:35 Futótűz 21:20 A szibériai borbély rom. film

6.00 TV2-matiné 8.50 Hattyúhercegnő 2. 10.00 Stuart Little kisegér 3. Am. anim. vígjáték 11.25 My Girl – Az első szerelem. Am. víg6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop játék 13.25 Ghost. Am. film 15.55 Shopping királynők 16.55 Hal a
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knigth Rider 14.00 tortán 18.00 Tények 19.00 Shrek. Am. anim. film 20.45 Édesek és
Tények 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré- mostohák. Am. filmdráma 23.15 Frankenstein Am. horror
kával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet.
Avatar • 18.55 rTL • KLUB
Realitysorozat 20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Mr. és Mrs.
Egy deréktól lefelé megbénult háSzórakoztató játék-show 23.20 Fogyj Rékával és Norbival
borús veterán a távoli Pandorára
utazik. A bolygó lakói az emberhez
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 hasonló faj, de nyelvük és kultúrTop Shop 11.40 Asztro-show 12.45 Refl ektor 13.05 EgészségKalauz
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat ájuk felfoghatatlanul különbözik a
16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó miénktől. James Cameron ﬁlmje.
19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35
Született pusztító Am. akciófilm.
7.00 Kölyökklub 10.30 Míg a halál el nem választ 11.00 Jack és Jill.
Am.– kanad. vígjáték 12.40 Pandakaland Kínában. Am. kalandfilm
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj- 14.15 Szabadítsátok ki Willyt! 16.25 Huncutka. Am. vígjáték 18.30
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba- RTL híradó 18.55 Avatar. Am.-ang. kalandfilm 19.45 Éjjel-nappal Burátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar dapest 21.55 A bakancslista 23.50 Négy pasi meg egy seprű
17.30 Forró nyomon, 44. 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában, 2. 21.30 Segítség, bajban vagyok!
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!
ban vagyok!13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
STORY TV
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Péntektől pénte12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Kettős ütés. Am. krimi kig, 36. 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 Hon16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS nan tudod? Am. vígjáték 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig
II., 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Matt
STORY TV
két lépésben. Am. krimi 21.10 Pillangó. Am. életrajzi filmdráma
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Matt két lépésben 16.00
VIASAT
Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 18.00 NCIS 19.00 Hír24
9.30 Gyilkos számok 10.25 Káoszháza 10.55 Férjek gyöngye 11.25 19.25 Napi sztori 19.30 Columbo: Képek keret nélkül. Am. krimi 21.05
Szeretem a testem 12.30 Szívek szállodája 13.30 CSI: A helyszínelők Párizsi helyszínelők 22.05 Psycho 2. Am. thriller
14.30 CSI: A helyszínelők 15.25 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok
VIASAT
18.20 Káoszház 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: New York-i helyszínelők 22.15 Legenda 6.20 Óriásláb esete Hendersonékkal vígjáték 8.45 Őslények országa
10.20 Bajkeverő majom Am. anim. film 11.55 Ebadta tolvajok 14.15
vagyok Am. thriller
Óvóbácsi. Am. akcióvígjáték 15.55 Ikrek Am. vígjáték 18.05 Harry
7:00 Copa del Rey 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00 Jég- Potter és a Tűz Serlege 21.00 Visszajárók. Fr. thriller, 3/1-3.
korong 12:00 Mix-zóna 12:25 Brazil focimagazin 13:00 Copa del Rey
15:00 Adrenalin sportok 15:30 Olasz foci AC Milan – Lazio 17:30 Olasz
focimagazin 18:00 Mix-zóna 18:25 Olasz foci Verona – Sampdoria 7:00 Olasz foci Verona- Sampdoria 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mixzóna 10:00 Copa Del Rey 12:00 Mix-zóna 12:30 FIM- magazin 13:30
20:20 Mix-zóna 20:40 Olasz foci AS Róma – Chievo élő közv
Olasz foci AS Róma – Chievo 15:30 Olasz focimagazin 16:00 Francia
STV :1
Liga kupa Stade de Reims – AS Monaco 18:00 Mix-zóna 18:25 Olasz
8.10 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj focimagazin 18:55 Brazil focimagazin 19:30 Francia focimagazin
11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs 20:00 Mix-zóna 20:25 Francia foci PSG – Lorient élő közv
házat, ültess fát! 14.20 Konyhatitkaim 15.10 Asija választása, 44. 16.00
Híradó 16.25 Úti cél: Portugália – Spanyolország 17.10 Csalók akcióban
STV :1
17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Óvárosi hely- 7.55 Csalók akcióban 8.30 Hírek, sport 9.35 Kis bibliai történetek. Pál
Korintusban 9.45 Kis bibliai történetek 9.50 Gasztronómiai kalauz
színelők 21.15 Wallender. krimisor. 22.45 Riporterek 23.15 A profik
10.25 Asija választása 11.10 Családi vetélkedő 11.50 Borsószem kiSTV :2
rálykisasszony. Mesefilm 12.50 Lassie. Am. film 14.25 A szerelem cso8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.00 Juraj Kubánka koreográfus dája Ném. film 16.00 Mózes. Am. filmdráma, 2/1–2. 19.00 Híradó,
portréja 9.50 Lakáskultúra 10.15 Magyar magazin 10.50 Fókusz – sport 20.20 Az angol beteg Am. filmdráma 22.55 Poplegendák
fogyasztók 11.30 Lakásfelújítás 11.45 Átrium 12.15 Élő körkép 12.50
STV :2
Kulturális körkép 12.55 Juraj Kubánka koreográfus jubileumára 13.50
Idősebbek klubja 14.20 Hallássérültek tévéklubja 15.45 Roma maga- 8.25 Gyerekeknek 9.00 Kockázatos műszaki műveletek 9.50 Az öreg
méhész
Tévéfilm
10.55
Katolikus
szentmise Mindenszentek ünnepén
zin 15.15 Fókusz 16.00 Sola scriptura 17.00 Evangélikus istentisztelet
18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Koc- 12.05 Élő körkép 12.40 A magas sziklán. A szépséges Ľudmila 14.00
kázatos műszaki műveletek 20.50 A tudomány spektruma 21.30 Lámpa alatt 16.10 Üzlet a korzón Csehszlov. film 18.15 Cipelni a keresztet 18.40 Ünnepi elmélkedés 18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki
Hírek 21.55 Időjárás 22.00 Sporthírek 22.05 Lámpa alatt
hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Kiállítások avagy egy kastély története
MARKÍZA
21.10 Mozimagazin 21.35 Sporthíradó 21.40 Időjárás 21.50 Főpálya8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fiúk nem sírnak 11.35 udvar Brazil road movie 23.40 G. Verdi: Messa da Requem.
Cobra 11 12.35 A mentalista 13.35 Doktor House 15.30 Két pasi –
MARKÍZA
meg egy kicsi 16.00 NCIS VIII. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk
nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 6.50 Scooby Doo és a tavi szörny átka. 8.30 Malac a pácban Am.–
ném. film 10.20 Esőtündér. Mesefilm 12.30 Rém rom. Anim film 14.10
20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS VIII.,
Zathura – Az űrfogócska. Am. film 16.10 Lány seprűnyélen Cseh filmJOJ
vígjáték 17.50 A fi úk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00
7.10 Bírósági akták 8.15 Shopping királynők 8.30 Bírósági akták 9.30 Sporthírek 20.30 Ghost. Am. film 23.00 Visszavágó. Am. akciófilm.
Panelházi történetek 11.00 Álomház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont III.
JOJ
Am. krimisor., 15/1. 13.30 Dr. Csont V., 10. 14.30 Castle III. Am. sor., 8.
6.
1
0
Panelházi
történetek
7.40
King Kong. Új-zél.– am. kalandfilm
15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági
akták 19.00 Híradó 20.20 Időjárás-jelentés 20.30 Panelházi történe- 11.40 Robin Hood, a rablók fejedelme. Am. kalandfilm 14.45 Wild
tek. Tévésorozat 21.50 A Geiss család – A milliomosok nehéz élete IV. Child. Am.– ang.–fr. vígjáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00
Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. 21.50 Életre szóló
Realityshow, 4. 22.45 ValóVilág – Az álomház
szerelem. Show 23.15 Next – A holnap a múlté. Am. sci-fi thriller

6:25 Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:30 Astro-Világ 11:35 Kalandjárat 12:05 Babavilág 12:35 Fogyótúra 13:05 Tűsarok 13:35 Stílusvadász 14:05 Xena 15:05 A férjem védelmében 16:05 Lassie 18:00
Tények 19:00 Aktív Extra19:30 Lovagregény am. kalandf. 22:05 Az
árnyékember am. akcióf., 2006
7:00 Kölyökklub 10:30 Míg a halál el nem választ 10:55 XXI. század
11:25 Házon kívül 12:00 a'la CAR 12:25 4ütem 13:00 Gossip girl 14:05
A hős legendája 16:00 Jóbarátok am. vígj. sor., 16:55 Nagypályás
kiskutyák am. vígj., 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz Plusz 20:00
X-Faktor 22:00 Szerelem és más drogok am. rom. vígj.,
7:00 Honnan tudod? Romantikus vígjáték 9:00 Minden lében négy
kanál 9:55 Ezel - Bosszú mindhalálig 12:05 Tökéletes célpont 13:00
Tru Calling 14:00 Nyomtalanul 15:00 Glades16:00 Gazdálkodj okosan
17:00 Az első millióm története 18:00 CSI: Miami helyszínelők 19:00
Forró nyomon 20:00 Tucatjával olcsóbb Vígjáték 22:00 AFTER X
STORY TV
7:35 Balu kapitány kalandjai 8:30 Anne 9:00 Televíziós vásárlás 9:55
Ezo Tv 10:30 Dallas 12:30 Túrakommandó 13:00 Csodás álmok jönnek am. filmdráma 15:15 Álomhajó 17:15 A bűvös körhinta 19:00
Hír24 19:20 Miss Marple történetei - Könnyű gyilkosság 21:20 Cápa
3. am. thriller, 23:20 Veszélyeztetett faj am. horror
VIASAT
7:45 Bajkeverő majom 9:25 Mr. Óvóbácsi am. akció-vígj., 11:10 Ikrek
13:20 Szívek szállodája 14:15 Szívek szállodája 15:15 Doktor House
16:15 Doktor House 17:10 Wimbledon - Szerva itt, szerelem ott angolfrancia rom. vígj., 19:15 Csupasz pisztoly am. vígj., 21:00 Visszajárók
7:00 Francia focimagazin 7:30 Jégkorong Örebro Hockey – Lulea HF
9:30 Mix-zóna 10:00 Olasz foci AS Róma – Chievo 12:00 Mix-zóna
12:25 Porsche Super Cup 13:20 Francia focimagazin 13:55 Corgoň
liga Senica – Myjava élő közv 16:00 Olasz foci AS Róma – Chievo
17:55 Olasz foci Parma – Juventus élő közv 20:00 Olasz focimagazin
20:40 Olasz foci SSC Napoli – Catania élő közv
STV :1
7:55 Včielka Maja 8:10 Bol raz jeden život 17 8:40 Fidlibumove rozprávky 9:10 Výprava nádeje 10:00 Megamozog 10:30 Berlín, Berlín
11:30 Rozprávky H.Ch.Andersena 12:30 On air 13:00 Pošta pre teba
14:00 Moje dcéry 15:40 Láska hory prenáša 17:15 Postav dom, zasaď
strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy 19:50
Góly, body, sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Včera sme si boli cudzí
dráma 23:25 Láska hory prenáša roman.,
STV :2
8:55 Exponáty alebo príbehy z kaštieľa10:05 Ambulancia 10:35 Cesta
11:00 Národnostné správy 11:10 Kvarteto 11:35 Slováci vo svete
2012 12:05 5 minút po dvanástej 13:05 GYMPEL.TV 8 13:55 Dráma
14:40 Magazín Ligy majstrov 15:05 Kapura 15:55 Farmárska revue
16:15 Test magazín 16:25 Senior klub17:00 Herecké legendy17:05
Lucrezia Borgia TV film, ČS, 18:45 Večerníček 19:10 Doma chutí najlepšie Reymol en lude 19:20 Hádaj, kto nás pozval 19:55 Správy 20:00
Vynálezy, ktoré zmenili svet 20:45 Anjeli strážni 21:15 Len rieka nestarne 21:40 Jar, leto, jeseň, zima... a jar dráma 23:20 Umenie 2013
MARKÍZA
7:35 Kung Fu panda 8:00 Tučniaky z Madagaskaru 8:20 Alf(12) (seriál, USA, 1986) Epizóda 15, IV. 8:50 Olsen Twins: Mesačný kameň
10:45 Parťáci 11:15 Rodina Addamsovcov 13:15 Duch roman., 15:55
Madagaskar 2: Útek do Afriky 17:35 Uragán 18:20 Smotánka 19:00
Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30
Farma21:40 Ostreľovač akčný triler
JOJ
7:35 Legenda o Tarzanovi 8:00 Move up! 9:25 Hókus pókus 11:40
Chodiaca katastrofa (rom. kom., USA, 2008) HD 13:50 Next (sci-fi
akčný f., 16:10 Česko Slovensko má talent 17:55 Cena je správna
19:00 Veľké noviny 20:05 Šport 20:20 Najlepšie počasie 20:30 Nejako
sa to komplikuje rom. kom.,23:10 VyVolení - Dom snov
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M1
6:55 Család-barát Hétvége 9:00 A sokszínű vallás 9:20 Metodista magazin 9:45 Református ifjúsági műsor 9:50 Az
evangélikus Sopron 10:10 Úton-útfélen 10:20 Katolikus krónika 11:00 Görög katolikus liturgia 12:15 Hírek 12:20 Hétköznapi kifutó 12:45 100 kép a XX. századból 13:00
Telesport 13:30 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj - Futam 16:20
Újpest FC - DVSC-TEVA Labdarúgó-mérkőzés 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:20 Magyarország, szeretlek! 21:40 Várandósok - Az a bizonyos kilenc hónap rom. vígj., 23:30
Semmit magamról ír-holland 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 18:25 Magyar népmesék 18:30 Kiváncsi Fáncsi 18:40
Mumin-völgy 18:50 Lülü, a teknőc 19:05 Miss BG 19:15 Maja,
a méhecske 19:30 Angelina, a balerina 19:45 Segítség kacsaszárnyakon 20:00 Híradó 20:35 Sport 20:40 Időjárás 20:45
Mad Men - Reklámőrültek 21:30 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj
DUNA
7:45 WTCC 2013 9:45 Élő világegyház 10:20 Római katolikus
szentmise közvetítése 12:00 Híradó 12:15 Magyar klasszikusok új köntösben 12:45 A világörökség kincsei 13:05 Kísértetek vonata magy. kalandf., 1933 14:15 Hazajáró 14:45
Szerelmes földrajz 15:10 Hogy volt!? 16:10 Két emelet boldogság 18:00 Híradó 18:30 Kisváros 19:05 A világörökség
kincsei 19:25 Önök kérték! 20:20 Régimódi történet 21:15
Megáll az idő 22:55 Heti Hírmondó 23:20 Klubszoba
6:25 Tv2 matiné 10:20 Astro-Világ 11:25 EgészségMánia11:55 Stahl konyhája 12:25 Több mint TestŐr 12:55 Kalandjárat 13:25 Falforgatók 13:55 A kiválasztott 14:55
Békétlen békítő 15:55 Top Gun 18:00 Tények 19:00 Napló
20:00 Godzilla 22:35 Halálfutam am. akcióf.,
7:00 Kölyökklub 10:00 EgészségKalauz 10:30 Teleshop 11:25
Gasztrotúra 11:55 A Muzsika TV bemutatja 12:30 Tuti gimi
13:30 X-Faktor 15:25 Jóbarátok 16:05 Nyomás utána! olaszam. akció-vígj., 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 A szállító 20:00
X-Faktor 21:05 Vundersőn és Zuperszexi 22:45 Showder Klub
11.00 Aranyoskám. Am. vígjáték 13.15 Glades – Tengerparti
gyilkosságok I., 2. 14.10 CSI: Miami helyszínelők 15.05 Nyomtalanul II., 15. 16.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00 After X.
22.00 Heti hetes 23.00 Érintés, 4.
STORY TV
10.30 Dallas. 13.30 A bűvös körhinta. Fr.-ang. anim. film

15.10 Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés. 17.05 A Vatikán ügynöke 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24
19.20 Columbo: Gyönyörű gyilkos. Am. krimi 21.01 Downton Abbey 22.05 Holdfényév. Am. fi lmdráma
VIASAT
8.10 Doktor House 9.10 A nagy házalakítás 10.10 Trendközelben 10.40 A nagy házalakítás 11.35 Harry Potter és a Tűz Serlege. 14.30 Csupasz pisztoly Am. filmvígjáték 16.25 A múmia.
Am. kalandfi lm 18.55 Pimasz úr 20.00 CSI: helyszínelők 21.00
Visszajáról Fr. thriller 23.15 Fakó lovas Am. western

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal Rád kacsint,
Így adja át üzenetünket:
Boldog szülinapot kívánunk Neked!“
Október 22-én
ünnepelte
1. születésnapját

Vasi Kristóf
7:00 Olasz focimagazin 7:30 Corgoň liga Senica – Myjava
9:30 Francia foci PSG – Lorient 11:35 Porsche Super Cup
12:30 Olasz foci Livorno – Atalanta élő közv 14:30 Olasz focimagazin 15:00 Olasz foci Lazio – Genova élő közv 17:05
Alpari Match Cup Kórea 18:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája
Sävehof –Lipcse élő közv 19:55 FIM- magazin 21:00 Francia
foci Lille – AS Monaco élő közv
STV :1
7.45 Volt egyszer egy élet 8.15 A kis muzsikusok 9.10 60 állati dolgom 9.40 Autószalon 10.15 Földünk varázslatos helyei 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55
Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban
13.35 Poirot 15.10 Nemesi becsület Szlovák film 16.25 Senki
sem tökéletes 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00
Hírek 20.20 Sólyom és galamb 23.45 Maigret felügyelő
STV :2
8.35 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin
9.50 Csibe. Tévéjáték 10.45 Világot rengető találmányok
11.30 Csak a folyó nem öregszik 12.00 Kísértetek. Mesejáték 13.45 Egyházi magazin 14.15 A szó 14.25 Őrangyalok
14.55 Sztárok a jégen Ünnepi gála 15.50 Kassai aranykincs
2013 16.20 Jégkorong Extraliga, élő 19.10 Esti mese 19.25
Lolka és Bolka 19.55 Hírek 20.00 Az Alfa-terv. Thriller 21.20
Lefújva 22.00 Választanak a cigányok. 22.55 Éjszaka az archívumban 23.55 Évekkel ezelőtt…
MARKÍZA
7.30 Madagaszkár pingvinei 7.50 Rém rom. Am. anim. vígjáték 9.30 Zathura – Az űrfogócska 11.25 A csendőr New
Yorkban. Fr.-ol. fi lmvígjáték 13.30 Forma–1. Abu-dabi Nagydíj a futam 16.40 Csontdaráló Am. vígjáték 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 A farm – párbaj 22.15
Bölcsőd lesz a koporsód. Am. fi lm
JOJ
7.00 Hófehérke 2. 8.30 Rajzfilm 9.55 A Geiss család 11.50
Kisanyám – avagy mostantól minden más 14.30 Egyszerűen
bonyolult 17.15 Lakáskultúra 17.55 A valós ár. 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.15 A Skorpiókirály. akciófi lm

Újjászületett Melinda

Nemesócsán.
Sok-sok puszival köszönti őt:
anya, apa, a keresztszülők,
nagyszülők és az egész rokonság.
„Négyéves lettél,
Kicsi gödrös kezed arcomra teszed.
Kedvesen ha hozzád beszélek,
Tündérmosollyal porcelánarcodon,
Megpihensz egy percet.
Négy gyertyádat már elfújni is tudod,
Apró kezeddel örömöd győztesen a tortába tapsolod!“
Október 30-án 4 éves
Kriška Vivien Karván.
Szívből köszöntik: anyuci, apuci,
nagyszülei, dédi, a keresztszülők,
unokatestvérei Hugó és a kis
Brúnó és az egész rokonság.
„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Október 31-én ünnepli
2. születésnapját

Vida Anabela
Komáromban
Sok szeretettel köszöntik őt:
édesanyja, édesapja, nagyszülei, dédszülei, keresztszülei és az egész rokonság.
„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“
Október 29-én ünnepli
30. születésnapját

Fitos Károly
Csallóközaranyoson.
E szép ünnep alkalmából
sok szeretettel köszönti:
mennyasszonya Niki.

Előtte
jókedvű Melinda három
fiú anyukája. Olyannyira
leköti minden figyelmét a
család, hogy magára nem
marad energiája. Ezen szeretett volna változtatni. Az
átalakítást Radvanszká Renáta kezdte, aki Melindának
kicsit hosszabb hajat javasolt, póthaj beültetésével
aszimmetrikus formát varázsolt neki. A sminkben főleg a szemeit kellett optikailag nagyítania. A már majdnem tökéletes Melindát Kocsis Jutka varázsolta trendivé, és értékes tanácsokkal
látta el őt.
ga

A

Utána

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Október 27-én ünnepelte
9. születésnapját
Nagyszigeten (Veľký Ostrov)

Horňák Barbara.
Sok szeretettel köszöntik:
apuék, nagyszülők,
Szandiék és Igorék.

Október 30-án
ünnepli
65. születésnapját

Bese Mária
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából
köszönti őt
szerető családja.

T
R
O
P
S
Kosárlabda

Drámai végjáték Nyitrán. És még valami…
A

z előző héten két remek mérkőzést
is játszott a komáromi csapat, igaz,
mindössze ötven százalékos eredményességgel. Különösen a második, nyitrai találkozó volt nagyon érdekes, ahol
bebizonyosodott, hogy egyetlen megnyert negyeddel is mérkőzést lehet
nyerni. Sajnos, ennek bizonyítékát a
nyitraiak nyújtották éppen a komáromi
csapat „sérelmére”. Illetve, nem is anynyira s nyitraiak, mint inkább a mérkőzés játékvezetői.
MBK Rieker Com Therm – Prievidza
85:67 (20:25, 29:12, 13:17, 23:13)
A vendégek kezdtek jobban, és az első
negyed felénél 7:12 világított az eredményjelzőn. Ezt még ugyan a hazaiak négy perccel később 18:18-ra egyenlítettek, de aztán
újra jöttek a bányászok, akik meg is nyerték
az első negyedet. A másodikban már jobban odaﬁgyelt a Rón legénység, így a 16.
percben már a piros-fehérek vezettek 35:30
arányban, mi több, az első félidőt már 49:37
arányban nyerték. A harmadik negyedben
a szívós vendégek négy pontot ugyan ledolgoztak hátrányukból, de a hazai lendületet már nem sikerült megfékezniük. A nézők elégedetten távoztak mérkőzés után,
hiszen kedvenceik magabiztos győzelmet
arattak, egy nagyon jó ellenféllel szemben.
Pontszerzők: McElrath 21, Myles 18,
Kozlík 9, Joyner és Šoška 8-8, Kovačevič
és Stojanov 7-7, Szabó 5 – Klarič 20, Guede 8.
További eredmények: B. Bystrica –
Handlová 70:73, Levice – Sp. N. Ves
104:86, Inter – Nitra 80:78. Svit – szabadnapos volt.
Nitra – MBK Rieker Com Therm 90:86
(27:30, 29:13, 17:18, 17:25)
Az első, komáromiak által megnyert ne-

gyed után fura dolgok kezdődtek a nyitrai
csarnokban. Sajnos, ezeknek semmi közük
nem volt a kosárlabdához, a sporthoz. A
hazai játékosok durván, helyenként alattomosan játszva élvezték a bírói támogatást,
amely szinte végigkísérte a találkozót. Így
nem csoda, hogy játékról nagyon beszámolni nem tudunk, sőt, így az sem meglepő, hogy a hazaiaknak egyetlen megnyert negyed is elegendő volt a győzelemhez. Tíz másodperccel a találkozó vége
előtt, 88:86 állásnál, amikor a komáromi
csapat támadhatott volna, a bírók nem
tudni milyen okból, két büntetődobást ítéltek
a hazaiak javára... Egy szó mint száz, ez
volt a jellemző az egész találkozóra.
Pontszerzők: Sparks 22, Nuhanovič és
Lošonský 20-20 – Joyner 23, Myles 21, Kovačevič 14, McElrath 8, Bilič 6, Šoška és
Stojanov 5-5, Kozlík 4.
További eredmények: Prievidza – Svit
102:82, Handlová – Inter 80:74, Sp. N. Ves
– B. Bystrica 73:87. Levice – szabadnapos
volt.
Legközelebb ezen a hétfőn játszanak
a komáromi piros-fehérek, amikor Handlová csapatát fogadják a Slovak Sport 3
kamerái előtt. Szombaton nem lesz forduló, a bajnokság november 6-án, szerdán folytatódik, a komáromi csapat ekkor Iglóra utazik.
A tabela állása:
1. Inter
7
2. Nitra
6
3. Svit
6
4. Handlová
6
5. B. Bystrica 7
6. Komárno
6
7. Prievidza
6
8. Levice
6
9. Sp. N. Ves 6

5
5
4
4
3
3
3
1
0

2 558:511
1 503:414
2 549:516
2 466:452
4 560:571
3 489:464
3 457:445
5 442:519
6 409:541

12
11
10
10
10
9
9
7
6

Myles (fehérben) az egyik legmegbízhatóbb tagja a csapatnak
Fotó: Molnár Mónika

Röplabda

Szenzációs első győzelem az extraligában
z extraligák múlt heti fordulójában a komáromi férﬁak voltak sikeresebbek, akik szenzációs
győzelmet ünnepelhettek Privigyén. Ellenkezőleg, a Selye János
Egyetem női csapata ismét vereséget szenvedett, bár játékából
egyértelműen kitűnt, hogy helyzete a bajnokságban egyáltalán
nem kilátástalan.

A

Röplabda
Sporthírek röviden

FÉRFIAK
Prievidza – VK Spartak Komárom 2:3 (25:12, 23:25, 25:17, 19:25,
11:15)
Az első játszma messze nem vetítette előre egy esetleges siker árnyékát, sőt… A venezuelai válogatott
csapatkapitányával megerősített hazaiak, szinte percek alatt „lesöpörték

a pályáról” a VK Spartakot, és bizony annak helyzete a későbbiekben sem látszott rózsásnak. Igaz, a
második játszmát szorosan ugyan,
de megnyerte, a harmadikban újra a
hazaiak domináltak, de fölényük már
messze nem volt olyan egyértelmű.
A komáromi csapat játékosai szívvellélekkel küzdöttek, Vavřinec pályára
küldése szinte mindent megváltoztatott. A negyedik játszmában, már a
hazaiak kezdhettek izgulni az eredményért. Aztán következett a mindent eldöntő ötödik, rövidített
játszma. A hazaiak azonnal 5:1
arányba elhúztak, és minden veszni
látszott komáromi szempontból. A
ﬁúk azonban ekkor sem adták fel,
és szinte csodával határos módon,
igazi csapatként küzdöttek meg a le-

hetetlennek látszó győzelemért.
Megérdemelték, ezt mindenki láthatta a privigyei csarnokban, de a
Slovak Sport 3 képernyőin is egyaránt.
Kell ennél jobb meghívó, a szombati St. Ľubovňa elleni mérkőzésre? Ugye nem, kedves olvasó!
NőK
Paneurópa Pozsony – Selye János Egyetem S.E. 3:0 (25:20,
25:19, 25:19)
Kiss Tibor, az egyetemi csapat
menedzsere: „Egy tapasztalt, idősebb játékosokból álló csapattól
szenvedtünk vereséget. Azt is mondhatnám, hogy Boritková, az egykor
mi csapatunkat is erősítő kiváló játékos, szinte egyedül vert meg ben-

nünket. A vereség ellenére nagyon jó
mérkőzést játszottunk, a hazaiak végig tartották 4-5 pontos előnyüket. A
vereség ellenére nagyon elégedett
vagyok lányaink játékával. Tudni kell,
hogy ﬁatal egyetemista lányokról van
szó, akik még soha nem játszottak
az extraligában, tehát még hiányzik a
kellő tapasztalat is. Amint belejönnek, szereznek még sok kellemes
meglepetést, ezt akár meg is ígérhetem” – mondta el lapunknak a csapat menedzsere.
A következő forduló már szerdán elkezdődik, amikor az egyetemista lányok a COP Nyitra pályáján próbálják megszerezni első
extraligás győzelmüket. Mindezt,
a Slovak Sport 3 kamerái előtt. A
mérkőzés kezdete: 16 óra.
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SPORT

Birkózás

Labdarúgás

Pati győzelem a II. osztály rangadóján
RÉGIÓbAJNOKSÁG
KFC – Nagyölved 2:1 (1:1), Szabó
M., Uzola – Szórád (öngól)
A vendégek kezdték jobban a
mérkőzést, és bár komoly helyzetig
nem jutottak el, mégis sok gondot
okoztak a hazai védelemnek. Jó negyedóra után azonban kezdett kiegyenlítődni a játék, mi több, a
listavezető egyre jobban kezdte bizonygatni helyezésének jogosságát.
A 40. percben mégis a vendégek
szereztek vezetést, amikor a csapatkapitány, Szórád Csaba, szerencsétlenül saját kapujába fejelt. Ez
szerencsére nem rázta meg különösebben a hazai csapatot, amely még
az első félidő lefújása előtt egyenlített Szabó Marek szemfüles góljával.
A második félidőben már nem volt
kétséges, melyik csapat is a jobb. A
találkozó 57. percében egy meg nem
adott szabályos gól borzolta fel a kedélyeket, de a lilák mentek előre, és
egyik helyzetüket a másik követte.
Igaz, két esetben Kostoláni kapus
csodával határos módon mentette
meg csapatát a góltól, de ugyanez
elmondható az egykori KFC-s kapusról, Benkó Daniról is a vendégek
kapujában. Minden a 82. percben
dőlt el. Szórád nagy erejű lövésébe
még Uzola ért bele, ami tulajdonképpen megtévesztette Benkót, így
a labda a vendégek hálójában landolt. A helyi műsorközlő is Szórádot
jelölte meg góllövőként, de amint az
később kiderült, a játékvezető hölgy
Uzola nevét írta be a mérkőzés jegyzőkönyvébe. A videófelvétel is bizonyította, teljes joggal.
Nagymegyer – J. Bohunice 2:1
(2:1), Ferenczi, Tuschel
Nagymegyeren már az első félidőben megszületett a végeredmény. Alig telt el két perc a
találkozóból, amikor a zöld-fehérek
Ferenczi gólját ünnepelhették. A
vendégek ugyan nem sokkal később
egyenlítettek, de Tuschel még a szünet előtt belőtte, szinte már kötelező,
mérkőzésenkénti gólját. A vendégeket dicséri, hogy végig nagyon jó,
szívós ellenfél voltak, nagyon szervezetten állták a hazai rohamokat.
Ezen a mérkőzésen is bebizonyosodott, hogy ebben a bajnokságban
egy-két csapat kivételével minden
ellenfél nehéz, senkit nem szabad
csak a tabella állása szerint megítélni.
További eredmények: Bánovce
n/B. – Beluša 0:1, H. Nitra – Nitra
jun. 2:1, Tr. Stankovce – Gabčíkovo
1:2, Palárikovo – Galanta 5:0, Topoľníky – Domaniža 0:0, Neded – L.
Rovne 3:0.
IV. LIGA
ímely – Tardoskedd 1:3 (1:1), Oršolík
Gólerős csatár nélkül ez nem fog
menni Ímelyen. A mérkőzés folya-
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mán ugyan a hazaiak több remek
helyzetet is kialakítottak, de a góllövés… Igaz, már a 4. percben vezettek Oršolík góljával, de a kihagyott
helyzetek megbosszulták magukat.
A szép játék tehát ezen a találkozón
sem hozta meg gyümölcsét.
zselíz – Gúta 1:1 (1:0), Magyar Zs.
Az első félidőben egyértelműen a
hazaiak voltak a jobb csapat, és
megérdemelten szerezték meg a vezetést is. A másodikban viszont gyökeres változás állt be az addig
közepes iramot diktáló gútaiak játékában, ami eléggé idegessé tette a
vendéglátó zselízieket. A vendégek
egyre gyakrabban jelentek meg kapujuk előtt, és bizony, olyankor mindig fennállt a gólveszély. Magyar
Zsolt, egyenlítő gólja után, egyedül
lőhette volna ki a három bajnoki pontot is, de sajnos, a legnagyobb ziccerekben is hibázott. Sőt, a találkozó
88. percében, Máté Zsolt lövése is a
felső lécről jött vissza. Az egy bajnoki
pont is szép fegyvertény idegenben,
de most a gútaiak inkább kettőt veszítettek, mint egyet szereztek…
További eredmények: Vrakúň –
DAC „B” 2:0, ČFK – Šurany 0:2,
ViOn „B” – V. Lovce 4:1, Dvory n/Ž.
– Štúrovo 8:1, Váhovce – Vlčany 3:1,
Močenok – N. Život 2:1.
V. LIGA
Hontfüzesgyarmat – Ógyalla 4:0
(2:0)
Nagy vereségbe futott bele a listavezető ezen a mérkőzésen. Annak
ellenére, hogy az első öt percben
már harmadik nagy helyzetüknél jártak a sörgyáriak, végül fejet kellett
hajtaniuk a jobb hazai csapat előtt.
Ami még nehezebbé tette helyzetüket, hogy Pasztorek már a 30. percben a kiállítás sorsára jutott.
Cseke – Marcelháza 3:5 (1:1),
Vörös Zs. 3, Vörös R., Tóth
A marcelháziak szereztek vezetést, de ezután, szinte érthetetlen
módon, átengedték a kezdeményezést a hazai csapatnak. Az élt is a
lehetőséggel, és félidőig egyenlített.
Sőt, a második félidő elején a vezetést is megszerezte, de innen
kezdve, a vendégek nagy offenzívába kezdtek, és meg sem álltak
2:5-ig. A hazaiaknak az utolsó percben sikerült szépíteniük.
Naszvad – Garamkálna 4:0 (1:0),
Molnár A. 2, Dikan, Hengerics
Remek mérkőzésen, parádés gólokat látott a naszvadi közönség,
legnagyobb örömére, ezek a vendégek hálójába hullottak. Mindezt úgy,
hogy a találkozó 30. percétől kezdődően Horáček nélkül volt kénytelen
játszani, aki a kiállítás sorsára jutott.
Tíz emberrel is azonban hengerelt,
látványos akciókat vezetett, de mindenképpen Hengerics szépségdíjas
gólja érdemelte ki a közönség legnagyobb tetszését.

Ekel – Podhájska 3:1 (1:0), Horváth
3 (3x11 m)
A vendégek kizárólag védekezésre voltak berendezkedve, így
nem is csoda, hogy az állandó hazai
támadások kivédése közben, többször is hibát, szabálytalanságot követtek el. Ezeket a mérkőzés
játékvezetője annak rendje s módja
szerint meg is torolta, a végrehajtói
szerepet Horváth vállalva magára.
Persze, ez a gólerős játékos többször is betalálhatott volna, de ziccereit rendre kihagyta. A végeredmény
messze nem tükrözi a pályán látottakat, hiszen a vendégek egyszer jutottak el a hazai kapuhoz, ebből is
gólt értek el…
Szentpéter – zsitvabesenyő 4:2
(3:0), Lakatos Gy. 2, Urbánek,
Cséplő
Az igazi, győzelemből fakadó
öröm most elmaradt Szentpéteren.
A vendégek ugyanis tíz játékossal
érkeztek a mérkőzésre, ami előrevetítette a mérkőzés végkimenetelét. A
hazaiak ugyan lőtték a gólokat, de a
mérkőzés színvonala nem haladta
meg egy edzőmeccsét. Az meg már
magában is érdekes, hogy ilyen körülmények között, 4:0-ás vezetés
után, a vendégeket hagyták két gólig
is eljutni a mérkőzés végén…
További eredmények: Komjatice –
D. Ohaj 2:0, T. Lužany – Kozárovce
1:1, Bánov – V. Kýr 4:1.
TERüLETI bAJNOKSÁG
Dunamocs – Nemesócsa 4:2 (3:1),
Lajos T. 3 (2x11 m), Gula – Simon 2
A hazaiak jobb kezdést talán elképzelni sem tudtak, hiszen alig telt
el néhány perc, és már 2:0 arányban
vezettek. Nem sokkal később az
igencsak szívós vendégek szépítettek, és mintegy megérezve a lehetőséget,
nagyobb
fordulatokra
kapcsoltak. Sőt, még a hazaiak harmadik gólja sem okozott pánikot a
nemesócsaiaknál. Ami érdekes,
hogy újabb szépítő góljuk után vált
nyilvánvalóvá, ezt a mérkőzést a
jobb hazai csapat fogja megnyerni.
Az ugyanis mindent egy lapra feltéve
támadott, negyedik gólja már csak
hab volt a győzelmi tortán.
Hetény – Keszegfalva 3:0 (2:0),
Lucza, Kubovics, Andruskó
A vendégek két villámgyors csatárukra támaszkodtak, ami a hazaiak
küzdőszellemét volt hivatott megfékezni. Ők is azonban a támadójátékot erőltették, így a közönség szép
mérkőzésnek volt a szemtanúja. A
vendégeknél Szi József kapus művelte a csodát, hiszen a három gólon
kívül, legalább annyit meggátolt
remek védéseivel. Semmi kétség, a
hazaiak győzelme teljesen megérdemelt.
Gúta „B” – Dulovce 5:2 (3:0), Jancsó, Tóth dr., Szlatky (11 m), Ferencz, Gáspár – Otyepka, Holub

A nagyon sportszerű és korrekt
mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelten győztek a hazaiak. A
vendégek 4:0 állásnál lőtték be első
góljukat.
Šrobárová – lakszakállas 1:1
(1:0), Zmeček – Csápai
A hazaiak most is ragaszkodtak
az utóbbi mérkőzések hagyományaihoz. Szinte valamennyi esetben
ők szereznek vezetést hazai pályán,
de valahogy képtelenek megőrizni
vezetésüket, hogy nagyobb arányú
győzelemről már ne is beszéljünk.
Perbete – Bátorkeszi 3:0 (2:0),
Lacza, Lakatos, Németh (öngól)
Nagyon magas színvonalú mérkőzésen született ez az eredmény. Az
első félidőben mindkét csapat dolgozott ki ugyan helyzeteket, gólokat
azonban csak a hazaiak lőttek. A
második játékrészben már viszont
jobban kidomborodott a listavezető
tudása, így sikerrel vette az újabb
akadályt.
Búcs – Csallóközaranyos 1:1
(0:1), Uzsák – Lelkes T.
Az első félidőben egyértelműen a
vendégek uralták a mezőnyt, amit
vezető góljukkal is alátámasztottak.
A második félidőben ugyan emberhátrányba kerültek, de így is állták a
sarat. Fontos tényező, hogy a mérkőzés nagyon baráti hangulatban
zajlott, a hagyományos, Búcs –
Csallóközaranyos baráti viszony
tehát tovább folytatódik. Nagy örömünkre.
Marcelháza „B” – FK Activ 3:2
(1:2), Vörös K. 2, Marikovec – Nagy
J., Janík
A hazaiak szereztek vezetést, de
félidőig a vendégek fordítani tudtak.
A második félidőben azonban jobbak voltak a hazaiak, és végig hajszálon múlott az egyenlítés. A 66.
percben ez sikerült, és onnan
kezdve nagy nyomásnak voltak kitéve a vendégek. A hazaiak győzelme megérdemelt.
Izsa – Madar 3:0 (1:0), Jakab, Petrík, Rovács
A közepes színvonalú találkozón
könnyed győzelmet arattak a hazaiak. Ez lehetett volna nagyobb arányú is, de a második félidőben,
mintha elszórakozták volna a legjobb helyzeteket is.
TERüLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
Nagysziget – Martos 1:3 (0:2),
Nagy (11 m) – Nguyen, Bachorecz,
Csongrád
őrsújfalu – Megyercs 10:1 (4:1),
Álló 4, Csókás 2, Bakos T., Bakos
D., Hozman, Molnár – Szakács
Ifjúságfalva – Nagykeszi 0:1 (0:1),
Bagin
Bogya/Gellér – Bogyarét 5:1 (3:1)
Vendég gól: Nagy
Tany – Dunaradvány 1:3 (1:0),
Koton P. – Škuliba 2, Komlósi
Vágfüzes/Kava – Pat 1:5 (1:1),

Egy ezüst- és két bronzérem
Magyarkanizsán A
vajdasági Magyarkanizsán
megrendezett Csongor Csaba
Emlékversenyen vett részt a Madari Birkózó Klub hat versenyzője
Kohút Milán vezetőedző és Kovács
László edző vezetésével. Csongor
Csaba az egykori Jugoszlávia
többszörös bajnoka volt, aki a
Moszkvai Nyári olimpiai Játékokon az ötödik helyet szerezte meg.
A nagy birkózó egyéniség emlékversenyét hét ország 240 versenyzője tisztelte meg jelenlétével. A
madari versenyzők teljesítményei
közül Kovács Nikolasz eredménye
emelkedik ki, aki a döntőben szoros csatában maradt alul az ukrán
bajnokkal szemben.
Eredmények:
Fiatalabb diákok:
30 kg: 8. Sluka Ádám
Idősebb diákok:
38 kg: 3. Brand Alex
42 kg: 5. Kajtár Sándor
50 kg: 2. Kovács Nikolasz
60 kg: 6. Sluka Ádám
Kadettok:
85 kg: 3. Papp Lajos
A madari csapat Magyarkanizsán

Ifjúsági labdarúgás
TERüLETI bAJNOKSÁG – IfJÚSÁGIAK
A 8. forduló eredményei:
Csicsó – Dulovce 3:0 – a vendégek nem jelentek meg
ímely – Madar 1:13 (0:5), Sloboda – Szemenyei A. 6, Répás 3,
Szemenyei 2, Sebők, Lami
FK Activ – Perbete 1:10 (1:5),
Pollák – Rigó 4, Tinák 3, Kocsis 2,
Balla
A tabella állása:
1. Madar
7 7 0 0 48:4 21
2. Csicsó
7 5 0 2 21:13 15
3. Perbete
7 4 0 3 31:15 12
4. Dulovce
8 4 0 4 18:18 12
5. FK Activ
8 1 1 6 11:53 4
6. Ímely
7 0 1 6 9:35 1
TERüLETI bAJNOKSÁG – DIÁKOK
A 8. forduló eredményei:
Hetény – ímely 0:5 (0:3), Szűcs
3, Sporný, Tóth
lakszakállas – Tany 6:1 (2:0),
Macejko, Császár, Kürthy, Kovács,
Klánik 2 (öngólok) – Klánik
Bátorkeszi – Dunamocs 5:1

(0:0), Hegyeshalmi és Cséplő 2-2,
Keszegh – Őszi (öngól)
Keszegfalva – Ógyalla 1:1 (0:1),
Hupián – Répás
őrsújfalu – szabadnapos volt.
A tabella állása:
1. Ógyalla
7 6 1
2. Lakszakállas 7 6 0
3. Bátorkeszi 7 5 0
4. Keszegfalva 7 4 1
5. Ímely
7 4 0
6. Tany
8 4 0
7. Dunamocs 7 1 1
8. Őrsújfalu
7 0 1
9. Hetény
7 0 0

0
1
2
2
3
4
5
6
7

45:8
54:9
42:26
33:13
31:18
29:24
17:27
14:48
2:94

19
18
15
13
12
12
4
1
0

TERüLETI bAJNOKSÁG – ELőKÉSZíTő
A 8. forduló eredményei:
„A” csoport:
Búcs – Izsa 13:3 (6:2), Bruszi 6,
Illés F. és Illés L. 3-3, Kicko – Lipták
2, Kníček
Marcelháza – Bátorkeszi 6:2 –
korábban lejátszva
Hetény – szabadnapos volt

A tabella állása:
1. Bátorkeszi 6 6 0
2. Búcs
7 6 0
3. Marcelháza 8 4 0
4. Hetény
6 0 1
5. Izsa
7 0 1

0
1
4
5
6

56:19 18
60:28 18
40:28 12
8:45 1
30:74 1

„B“ csoport:
lakszakállas – ímely 10:1 (4:1),
Csonka 4, Nagy 3, László 2, Csápai
– Tóth
Naszvad – Ekel 5:4 (3:4), Tóth
és Hutlas 2-2, Varga – Szabó 3,
Szakács
Ógyalla – Nemesócsa 16:0 (7:0),
Molnár 8, Farkas J. és Kreci Ufuk 33, Varga, Kaszás
A tabella állása:
1. Naszvad
7 7
2. Lakszakállas 8 6
3. Ekel
6 3
4. Ógyalla
8 2
5. Ímely
6 2
6. Nemesócsa 7 0

0
0
0
1
1
0

0
2
3
5
3
7

66:20 21
108:35 18
33:47 9
66:50 7
34:32 7
13:136 0

Hétvégi focimenü
FElNőTTEK
2013. november 2. (szombat) 13.30 órakor: Gúta –
Vága (IV. liga), Ógyalla – Zsitvabesenyő, Marcelháza
- Naszvad (V. liga) 2013. november 3. (vasárnap) 10
órakor: Pat – Nagysziget, Martos – Csicsó (Területi
Bajnokság II. osztály) 13.30 órakor: ímely – ViOn „B”
(IV. liga), Madar – Dunamocs, FK Activ – Izsa, Csallóközaranyos – Marcelháza „B”, Bátorkeszi – Búcs, Lakszakállas – Perbete, Dulovce – Šrobárová, Keszegfalva
– Gúta „B”, Nemesócsa – Hetény (Területi Bajnokság),
Dunaradvány – Vágfüzes/Kava, Bogyarét – Tany,
Nagykeszi – Bogya/Gellér, Megyercs – Ifjúságfalva, Őrsújfalu – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság)
ligásaink idegenben: Galánta – KFC, Beluša –

Nagymegyer (Régióbajnokság), Podhájska – Szentpéter, Nagykér – Ekel (V. liga).
TERülETI BAJNoKSáG – IFJÚSáGIAK
2013. november 2. (szombat) 13.30 órakor: Ímely –
Perbete, Madar – Dulovce, FK Activ – Csicsó.
TERülETI BAJNoKSáG – ElőKÉSzíTő
2013. november 2. (szombat) 10 órakor: Hetény – Bátorkeszi („A” csoport”), Ógyalla – Ímely, Lakszakállas –
Naszvad („B” csoport). 2013. november 3. (vasárnap)
10.30 órakor: Nemesócsa – Ekel („B” csoport).
Az „A” csoportban a Búcs – Marcelháza találkozót már
lejátszották, Izsa pedig szabadnapos lesz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RÉGIÓbAJNOKSÁG
Komárno
13 11 1 1 27:13
Gabčíkovo
13 10 2 1 34:9
V. Meder
13 10 0 3 28:11
Neded
13 9 2 2 24:9
V. Ludince
13 7 3 3 29:16
L. Rovne
13 6 4 3 24:14
Beluša
13 7 0 6 25:25
Palárikovo
13 5 5 3 17:9
Domaniža
13 5 3 5 16:18
Topoľníky
13 4 5 4 15:19
H. Nitra
13 5 1 7 22:20
J. Bohunice
13 3 2 8 13:24
Tr. Stankovce 13 2 3 8 9:19
Bánovce n/B. 13 2 0 11 12:25
Galanta
13 0 3 10 5:49
Nitra jun.
13 0 2 11 12:32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Šurany
Vrakúň
Vlčany
ČFK Nitra
Kolárovo
ViOn "B"
V. Lovce
Štúrovo
Váhovce
Dvory n/Ž.
DAC "B"
N. Život
Tvrdošovce
Želiezovce
Imeľ
Močenok

IV. LIGA
13 10 3
13 9 4
13 7 5
13 7 1
13 5 5
13 6 2
13 6 1
13 5 4
13 5 2
13 4 5
13 5 2
13 4 4
13 4 2
13 1 4
13 1 3
13 1 1

0
0
1
5
3
5
6
4
6
4
6
5
7
8
9
11

33:6
33:7
25:10
37:20
21:14
22:21
18:20
21:24
30:27
24:24
14:15
18:21
19:24
20:36
10:35
8:49

33
31
26
22
20
20
19
19
17
17
17
16
14
7
6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hurbanovo
Sv. Peter
Marcelová
Bánov
H. Vrbica
Kalná n/Hr.
Nesvady
Kozárovce
Komjatice
Podhájska
Bešeňov
okoličná n/o.
D. Ohaj
V. Kýr
T. Lužany
Čaka

V. LIGA
13 9 1
13 8 2
13 8 2
13 7 3
13 8 0
13 7 2
13 7 2
13 7 1
13 6 2
13 5 4
13 5 1
13 5 0
13 3 2
13 3 1
13 2 1
13 1 2

3
3
3
3
5
4
4
5
5
4
7
8
8
9
10
10

31:13
31:19
26:15
29:11
27:15
29:15
23:14
22:18
22:23
29:30
22:38
16:19
7:22
16:27
13:30
20:54

28
26
26
24
24
23
23
22
20
19
16
15
11
10
7
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TERüLETI bAJNOKSÁG
Perbete
12 8 2 2 29:12
Hetény
12 7 2 3 27:15
Bátorkeszi
12 7 2 3 21:17
Izsa
12 7 1 4 36:29
Keszegfalva 12 7 1 4 34:27
Lakszakállas 12 6 1 5 26:29
Búcs
12 5 3 4 21:22
Gúta "B"
12 5 2 5 24:24
FK Activ
12 5 1 6 20:14
Marcelháza "B" 12 5 1 6 24:28
Dulovce
12 4 4 4 26:31
Dunamocs
12 4 2 6 27:26
Nemesócsa 12 4 1 7 18:18
Cs.-aranyos 12 3 3 6 21:27
Šrobárová
12 2 4 6 13:23
Madar
12 2 0 10 11:36

26
23
23
22
22
19
18
17
16
16
16
14
13
12
10
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TERüLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
Pat
11 10 1 0 38:6 31
Bogya/Gellér 11 8 3 0 28:7 27
Vágfüzes/Kava 11 7 2 2 23:13 23
Őrsújfalu
12 7 1 4 50:19 22
Dunaradvány 11 7 0 4 37:18 21
Nagykeszi
11 6 2 3 35:19 20
Tany
11 5 0 6 32:29 15
Megyercs
11 4 1 6 29:41 13
Nagysziget
11 3 3 5 23:24 12
Martos
11 3 0 8 23:48 9
Ifjúságfalva
11 2 1 8 16:40 7
Bogyarét
11 2 0 9 14:55 6
Csicsó
11 1 0 10 10:39 3

34
32
30
29
24
22
21
20
18
17
16
11
9
6
3
2
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2013. október 28.

Ökölvívás

Kezdődik a BoxingONE 2013/2014-es idénye
osszú idő után, újra két csoportban rendezik meg a KöNézzük, az idei bajnokságban hogyan
zép-európai amatőr ökölvívó csapatbajnokságot. A há- sorolták be az egyes csapatokat:
romszoros győztes Komáromi Sharks csapata ismét nagy reményekkel vág neki a bajnokságnak, hiszen az előző évekhez
„A” csoport”
mérten, a csapat felállítása nem sokat változott. Persze, az elKomáromi Sharks
lenfelek is erősítettek, így óriási csatározások várhatóak
Spartak Subotica (Szerbia)
mindkét csoportban.
KSI Budapest
Debrecen Thunders

H

„B” csoport
Galánta KIDS
Győri Patent Gladiátor
Zágráb (Horvátország)
Podgorica (Montenegró)
A bajnokság első fordulójában a komáromi csapat hazai szorítóban fogadja a
szerbiai Szabadkát, a mérkőzésre november 8-án (pénteken) 19 órai kezdettel kerül
sor a Komáromi Városi Sportcsarnokban.
Amint azt megtudtuk, Győrﬁ György edző
valamennyi súlycsoportban két-két bunyóst
is tartalékol, függően az ellenféltől, illetve a
versenyzők egészségi állapotától. Újdonság, hogy a szervezők két új súlycsoportot
is beiktattak, mégpedig a junior korosztályban, 60 és 69 kilogrammban mérkőznek meg a bajnoki pontokért. A felnőtteknél
maradtak az eddigi súlycsoportok, amelyekben Győrﬁ György a következő ökölvívókra számíthat:
57 kg: Nagy Krisztián és Bölcskei Csaba
60 kg: Varga Miklós és Zátorský Michal
64 kg: Bene Gergő és Király Viktor
69 kg: Rajcsányi Patrik és Šišolák Márió
75 kg: Harcsa Zoltán és Sirotek Marian
81 kg: Harcsa Norbert és Strnisko Matúš
91 kg: Tlkanec Erik és Dienﬁeld Sandro
60 kg juniorok: Csonka Márió
69 kg juniorok: Peller Marek

Pontozási szabályok:
Győztes mérkőzés: 2 pont
Vesztes mérkőzés: 0 pont
Döntetlen: 1 pont
Továbbra is érvényben marad a Joker
extrapont. Minden csapatnak lehetősége
van a mérkőzés előtt 48 órával megnevezni egy Joker súlycsoportot, mely győzelem esetén nem két, hanem három pontot ér. A mérkőzések dinamikájának növelése érdekében, minden első menetben
befejezett mérkőzés további egy extrapontot jelent a győztesnek. Kivéve persze, ha
a mérkőzés orvosi javaslatra fejeződik be
a mérkőzés első menetében.
Csapatok pontozása a ranglistán:
Győztes forduló: 5 pont
Döntetlen forduló: 3 pont
Vesztes forduló:
2 pont (teljes csapat esetén, 7+2)
Vesztes forduló:
1 pont (hiányos csapat esetén)
Megkérdeztük Győrﬁ Roderiket, a Komáromi Spartak (Sharks) klubelnökét, mit
vár az új bajnokságtól? „Természetesen,
nekünk, mint háromszoros győztesnek
nem lehet más célunk, mint a bajnokság
megnyerése. Persze, óvatosnak kell lennünk, hiszen az ellenfelek is készülnek, ellenünk talán még nagyobb elhatározással,
hiszen ki ne szeretné legyőzni a háromszoros győztest? Mi mindent elkövetünk a
legjobb eredmény elérése érdekében, a
többi a szorítóban dől majd el. Bízunk szurkolóinkban is, akik az előző évfolyamokban
nagy segítséget nyújtottak a szép eredmények elérésében, remélem, ez így lesz ebben a bajnoki idényben is. Ezért a belépők
árát sem változtattuk meg, továbbra is 2 €ért lehet megtekinteni mérkőzéseinket” –
mondta el lapunknak a klubelnök.

Ismét Matej Brhlíkre emlékeztek
alán igaz a mondás, miszerint az ember kétszer
hal meg. Először, amikor valóban elmegy, másodszor, amikor elfelejtik őt. Nos, az egykori tűzoltóról és labdarúgóról, ifj. Matej Brhlíkről, több évvel
halála után sem feledkeztek meg egykori munka- és
játékostársai. Az egykori kollégák minden évben
egy focitornával emlékeznek meg Mátyásról, ebben
az évben sem volt ez másképp, különösen Marek Vidovenecnek köszönhetően, aki az FC Štvrtok 1830
csapatának tagjaként, de egykori barátként is igencsak odaﬁgyel a hagyományos torna megrendezésére.

T

Az ez évi tornán ismét négy csapat mérte össze erejét, a tűzoltók mellett Mátyás egykori csapata, a Silverman, de itt voltak a trencséni barátok is, az ETE Destilere, és természetesen, a már említett FC Štvrtok 1830
egyaránt. A tornát, a torna névadójának egykori csapata,
a Silverman nyerte, bár a sportszerűség keretein belül,
eggyel többen voltak. Mert ahogy mondták, Mátyás
most is velük volt.
A díjakat id. Matej Brhlík, a KFC egykori kiváló játékosa, Mátyás édesapja adta át.
Fotó: Molnár Mónika

Balról jobbra: Marek Vidovenec, id. Matej Brhlík és Dušan Mokoš,
a győztes Silverman csapatkapitánya

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

