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Január elsejétől a nyugdíjak emelkedni fognak egy előre
meghatározott, fix összeggel. Ezt az emelést azok kapják
meg, akiknek a nyugdíját január elseje előtt hagyta jóvá a
Szociális Biztosító.

Öregségi nyugdíj 8,80 €

Korkedvezményes nyugdíj 8,90 € 

Rokkantsági nyugdíj (70%-ig) 4,50 €

Rokkantsági nyugdíj (70% felett) 7,80 €

Özvegységi nyugdíj 5,70 € 

Árvasági nyugdíj (1 gyereknek) 3,00 €

A fent említett emelések automatikusan kerülnek kiosz-
tásra, tehát nem kell kérvényezni azt. Az emelésekről a nyug-
díjasok írásban fognak határozatot kapni 2014 januárjában.

2014-ben így emelkednek a nyugdíjak:

Emelkedik a nyugdíj 
összege 2014-től

Alatin eredetű szó - adven-
tus - megérkezést, eljövetelt

jelent. A Jézus születésére való
várakozás a felkészülés, a re-
ménykedés időszaka. Az And-
rás napjához legközelebb eső
vasárnap és a december 25-e
közötti négy hetes „szent idő“
a karácsonyra való lelki felké-
szülés ideje.

Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az
időben az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak.
Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, ame-
lyeket „angyali misének“, „aranyos misének“ is ne-
veztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent
első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az es-
küvőket, zajos mulatságokat. Az adventi koszorú

hagyománya ősi időket idéz,
kapcsolatban van a téli nap-
forduló szokásaival. Első nyo-
mait a néprajzkutatók észa-
kon, a Keleti-tenger partvidé-
kén és szigetvilágában találták
meg. Fűzfavesszőből koszorút
fontak és örökzöldet csavartak
köré. Ez a szokás később Eu-

rópa más vidékein is meghonosodott. A valódi ad-
venti koszorú készítése a 19. században jött di-
vatba. Egy hamburgi lelkész otthonába hatalmas fe-
nyőkoszorút erősített a mennyezetre, melyen 24
gyertya volt. Később az egyszerűség kedvéért csak
négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden ad-
venti vasárnapon egy-egy több gyertyát gyújtottak
meg. ga

Vasárnap meggyújtjuk 
az első adventi gyertyát

Lassan befejeződnek a helyreállítási munkálatok az Erzsébet-sziget fő,
áthaladó útvonalán. A főút még a június eleji áradások után szakadt be.

Az ott lakók és kerttulajdonosok már sokszor felháborodásuknak adtak
hangot, hogy lassan készül a felújítás, de immáron egy jó hírrel tudunk ne-
kik is szolgálni: ha az időjárás is kedvezően alakul, akkor néhány héten be-
lül már elkészülhet az új út. Folytatás a 3. oldalon

Jön a tél:
kemény 
hideg, 
hózápor
Hétfőn helyenként viha-

ros erejű széllel sark-
vidéki levegő tör be a Kár-
pát-medencébe, több mint
tíz fokos lehűlést és hózá-
porokat hozva.

A hét elején drasztikusan
megváltozik időjárásunk
képe. Hétfő éjszaka észak
felől sarkvidéki eredetű le-
vegő tör be a Kárpát-me-
dencébe. A hidegbetörést
erős, helyenként viharos
erejű északi szél kíséri majd,
és igen erőteljes 10-15 °C
fokos lehűlést hoz. A hideg-
beáramlás miatt a hőmér-
séklet gyorsan csökken,
napközben már csak +1 +6
°C fok várható. A felhőzet
lassan felszakadozik, de futó
hózáporok előfordulhatnak
még a nap folyamán. Ked-
den és szerdán is változó fel-
hőzet mellett futó hózáporok
előfordulhatnak, 0 +5 °C fok
körül alakulnak a csúcshő-
mérsékletek, kedden még
csak néhol, szerdán azon-
ban már országszerte fagy
várható. A hidegebb, fagy-
zúgos területeken már -5 °C
fok alá is csökkenhet a reg-
geli hőmérséklet.

(b)
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Komárom Komárom

Közeledik a karácsony, és
ez soha vissza nem térő al-
kalom a több, tisztességgel
egyáltalán nem „vádolható”
értékesítő számára. Gom-
bamód nőnek a termékbe-
mutatók, az eleinte még
„kedves vásárló” válogathat
a jobbnál jobb termékek kö-
zött. A bűvös és csodatevő
ezüst vánkostól kezdődően,
a szakácskönyvből maguk-
tól főző „edénykölteménye-
kig” bezáróan. Ezek a ter-
mékek természetesen a vi-
lág legnagyobb csodái közé
tartoznak, és a tisztelt vá-
sárló ezeket csak itt és csak
most, szinte néhány ezer
euróért megvásárolhatja.
Aki pedig nem nagyon ra-
gaszkodik a vásárláshoz,
azt sokszor, erőszakos mó-
don kezdik el győzködni.
Sőt, hallottunk olyan esetről
is, amikor az autóbusszal
szállított csoportok azon tag-
jait, akik nem voltak hajlan-
dóak megkötni a vásárlási
szerződést, nemes egysze-
rűséggel nem szállították
vissza kiindulási helyükre.
Persze, az ilyen termékbe-
mutatók rendszeres látoga-
tói még nagyon sok furcsa-
ságról tudnának beszá-
molni, de érdekes módon,
mindezek ellenére, sokan
hagyják még magukat el-
csábítani egy ebéddel, eset-
leg apró ajándékokkal, me-
lyeknek eszmei értéke álta-
lában egyenlő a nullával. 

A Fogyasztóvédelmi Hiva-

talhoz (Slovenská obchodná
inšpekcia) négy hónap lefor-
gása alatt 369 panasz érke-
zett 25 termékforgalmazó
cég ellen, ezekből nyolcat
már a rendőrség vizsgál. Va-
lamennyi a tisztességtelen
és erőszakos szerződéskö-
tés ellen irányult, amelyből
később nagyon nehéz ép
bőrrel kijönni. Voltak olyan
esetek is, amikor a vásárló
csak otthon vette észre,
hogy átverés áldozata lett,
de a silány minőségű termé-
ket a forgalmazó nem volt
hajlandó visszavenni, mivel
a szerződés „apró betűs” ré-
szei erre feljogosították. 

Az új törvény, amelyet a
„Tisztelt Ház” ez év október
29-én fogadott el, lényege-
sen szigorít a termékbemu-
tatók szabályain. Persze,
ügyeskedő forgalmazók és
naiv emberek mindig lesz-
nek, tehát a törvény magá-
ban nem old meg minden
problémát, de hogy megfé-
kezi a tömeges „butítást” és
az erőszakos, törvényszegő
szerződéskötéseket, az
szinte biztos. 

Az új törvény lényeges
pontjai, amelyek a fogyasztót
hivatottak védeni:

A termékbemutató szerve-
zője 20 nappal a rendezvény
időpontja előtt köteles a Fo-
gyasztóvédelmi Hivatalnak
bejelenteni a helyszínt, pon-
tos időpontot, a termékbe-
mutató időrendi beosztását,
valamint az előadók neveit.

A bejelentésben továbbá
pontosan meg kell jelölni a
bemutatott terméket és an-
nak árát, a bejelentéshez
csatolni kell a szerződés má-
solatát, amellyel a terméket
felkínálják a vásárlónak.
Ezeket az adatokat a Fo-
gyasztóvédelmi Hivatal leg-
később öt nappal a termék-
bemutató előtt közzéteszi a
hivatal honlapján, tehát a
résztvevők már a rendez-
vény előtt ellenőrizni tudják a
termékbemutató valamennyi
részletét. Lényeges változás,
hogy a vásárló már nem a
termékbemutatón fizet az
áruért, sőt, még előleget
sem kérhetnek tőle. A vásár-
lónak ugyanis 15 nap áll a
rendelkezésére, hogy az át-
vett terméket kifizesse, eset-
leg visszalépjen a szerző-
déstől anélkül, hogy azt
megindokolja. Ez a 15 nap
elegendő arra, hogy a vá-
sárló kifizesse a vásárolt ter-
méket, vagy azt visszaküldje
az eladónak. A fentebb em-
lített személyszállítási prob-
lémák is megszűnnek, mivel
a törvény kötelezi a szerve-
zőt azon személyek haza-
szállítására is, akik nem vá-
sároltak a bemutatott ter-
mékből. Fontos tudnivaló,
hogy amennyiben a szerző-
dés bármelyik pontja nem fe-
lel meg a törvényi előírások-
nak, úgy az eleve érvényte-
len. Ezekről a törvényi elő-
írásokról a termékbemutató
vezetője köteles tájékoztatni
a résztvevőket. 

A Fogyasztóvédelmi Hiva-
talt a törvény más jogkörök-
kel is felruházta, amelyek ed-
dig hiányoztak a fogyasztók
védelme érdekében. Jogá-
ban áll ellenőrizni a termék-
bemutatók lefolyását, és
amennyiben az nem az előre
bejelentett tervezet szerint
folyik, vagy az előadók meg-
tévesztő információkkal lát-
ják el a vásárlókat, úgy
azonnal véget is vethetnek a
termékbemutatónak. Tör-
vénysértés esetén az eddigi
3.300 € helyett, akár 16.500
€-s bírságot is kivethetnek a
bemutatót szervező cégre
vagy személyre. 

A törvény tehát gondosko-
dik a fogyasztó védelméről,
de mindez kevés lesz, ha a
fogyasztók maguk nem is-
merkednek meg jogaikkal,
és az esetleges törvényte-
lenséget azonnal nem jelzik
a fogyasztóvédelem felé. 

Böröczky József 
Illusztrációs felvétel 

Szigorították a termék-
bemutatók szabályait
Bizonyára csak nagyon kevesen akadnak a kedves

olvasók között olyanok, akik még nem találkoztak
volna a különböző, többségükben silány áruk prezen-
tációjának fogalmával. Mi több, bizonyára sokan részt
is vettek már ilyen termékbemutatókon, különösen az
idősebb korosztály képviselői. Őket ugyanis a leg-
könnyebb „behúzni a csőbe”, aminek aztán beláthatat-
lan következményei lehetnek. Sok esetben a „bóvliért”
fizetnek talán életük végéig a pórul járt, alaposan be-
csapott emberek. Mivel sok panasz volt a termékek he-
lyenként durva és erőszakos felkínálása és értékesítése
ellen, a törvényhozó testület volt kénytelen foglalkozni
a kérdéssel.

Amúlt csütörtöki testületi ülés első napirendi pontja-
ként a Comorra Servis járulékos szervezet élére ne-

vezték ki az igazgatót, Nagy Tamás személyében.

Mint ismeretes,
Nagy Tamás eddig
mint megbízott igaz-
gató tevékenykedett
és megbízása októ-
berben lejárt, ezért a
poszt betöltésére pá-
lyázatot írtak ki. A fel-
hívásra négyen jelent-
keztek: Nagy Tamás,
Nagy Jenő, Kucsera
István és Novosád
Ramon. A városi hiva-
tal által felállított bi-
zottság tagjai – Szabó
Béla alpolgármester,
Weszelovszky Gábor
és Dobi Róbert – meghallgatták a jelentkezőket, majd egy
pontrendszer alapján felállították a sorrendet, amit a testület
elé terjesztettek.

A beterjesztett anyag nagy vitát váltott ki, több képviselő is
felszólalt, többségük a felállított bizottság összetételét mi-
nősítette, valamint megjegyezték, hogy az egyes frakciókból
(HÍD, MKP és független) kellett volna tagokat delegálni.
Majd egyórás vita után végre szavazásra került sor, ahol 12
igen, egy nem és három tartózkodás mellett megszavazták
a városatyák, hogy határozatlan ideig a Comorra Servis
igazgatói posztját Nagy Tamás tölti be. szt

Nagy Tamás marad 
a Comorra Servis élén

Tragédia
a meleg forrásnál

További találkozó
szükséges

Legutóbbi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a ko-
máromi képviselő-testületen a mászófal szimpatizán-

sai tettek látogatást, mivel elmondásuk szerint nem tud-
ják használni a megépített mászófalat a röplabdacsar-
nokban. Az ülésen abban egyezett meg a város vezető-
sége, a Previs Klub elnöke és a Comorra Servis igazga-
tója, hogy találkoznak és megpróbálják megoldani a
mászófal körül kialakult problémákat. A találkozóra már
sort is kerítettek, melynek eredményéről megkérdeztük
Malinák Zsoltot (Previs Klub) és Nagy Tamást (Comorra
Servis).

A Previs Klub elnöke lapunkank így értékelte a találkozót:
„Megvalósult a hétfői megbeszélés, azonban a bizottság nem
jutott, nem is juthatott semmilyen döntésre. A testület hozhat
majd döntést. Szabó Béla alpolgármester vezette ezt az ülést,
korrekt módon, hétfőn felkészült volt. A mászófal-ügy vagyon-
jogi-tulajdonjogi oldala volt az első téma, itt nem jutottunk
semmi végső következtetésre. Az az érzésem, hogy ezt a dol-
got kibogozni még sok időbe telik. A mászófal működéséhez
szükséges körülmények megteremtését illetően a Comorra
Servis most új verzióval állt elő. Eddig következetesen azt
kommunikálta az igazgató, hogy nem lesz fűtés. Ehhez képest
most az volt a verziója, hogy bejelentett akciók idején lesz fű-
tés. Erre az én javaslatom az volt, hogy fűtési szezonban 9
€/óra bérletet, azon kívül 5 €/óra bérletet fizetnénk, ha a fenn-
tartó garantálja az épületben a 14 Celsius-fokot. Utána letettem
az asztalra azt a javaslatot is, ami a testületen is szóba került,
tehát az energetikai önfinanszírozás plusz óránként egy eurós
koncepciót. A Comorra Servis igazgatója vállalta, hogy hétfőre
leteszi a városi hivatal elé az első verzió pénzügyi vonatkozá-
sát, tehát azt, hogy a városnak milyen plusz tétellel kellene a
vállalatot megdotálni, hogy a javaslat teljesíthető legyen. Ha
lesz kimutatás, akkor tudtommal nincs elméleti akadálya, hogy
a javaslat végigjárja a döntéshozatali procedúrát (szakbizott-
ságok, tanács, testület). Így abban maradtunk, hogy hétfőn
azonos felállásban újra találkozunk“ – mondta Malinák Zsolt.

Nagy Tamás, a Comorra Servis vállalat igazgatója a talál-
kozóról annyit mondott, hogy ő is előállt egy javaslattal, hogy
a Previs Klub szintén olyan áron használja a röplabdacsarno-
kot, mint más intézmények (pl. iskolák), tehát óránként tíz euró
bérleti díjat számolnának fel nekik. Majd hozzátette, hogy a
Previs Klub javaslata, hogy ők saját fűtéssel oldanák meg a
melegítést, az teljesen lehetetlen, mivel a tűzbiztonságért fe-
lelős szakember ezt semmiképp nem hagyja jóvá.

Így nem marad más hátra, mint újra találkozni és meg-
egyezni, hogy pontosan milyen feltételek mellett használhatják
a mászók a mászófalat. szt
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Folytatás az 1. oldalról
Lapunknak a munkálatok

állásáról a városi hivatal szó-
vivője, Králik Róbert nyilat-
kozott. „Jelenleg a vízelve-
zető csőrendszer alatti talaj
szilárdítása történik nagy-
nyomású PUR-hab injektá-
lással, illetve ezen munkafo-
lyamat előkészítése a be-
fecskendezéshez szüksé-
ges, több tucat, mintegy 
4 méter mély furat elkészí-
tése és a befecskezdezés-
hez szükséges csövek leve-
rése. A kb. 1 cm belső át-
mérőjű csöveken keresztül

nagy nyomással bejuttatott
speciális hab a vízeleveze-
tőrendszer alatti rétegben el-
oszlik, kitölti az üregeket és
megszilárdul. Miután ez
megtörtént, megkezdődik a
vízelvezetőszendszer kibon-
tása és javítása, majd ismé-
telt betakarása. A süllyedés
következtében az egyik
szomszédos családi ház ke-
rítése is megrongálódott,
amit az altalaj megszilárdí-
tása után szintén megjavíta-
nak. A munkálatok befeje-
zése nagyban függ az időjá-
rási viszonyoktól, de vélhe-

tően immár belátható időn
belül befejeződik a javítás,
és a polgárok ismét hasz-
nálhatják majd az útsza-
kaszt“ – mondta a szóvivő.

Továbbá érdeklődtünk az
említett útszakasz finanszí-
rozásának a mikéntjéről is,
erre a szóvivő a következő
választ adta: „A helyreállítási
munkálatok teljes költségét
a Vízgazdálkodási Vállalat
számláját terheli, mivel a víz-
elvezetőrendszerrel voltak
gondok, ami az ő tulajdonuk.
Az előrelátható költségek
118 ezer euró adó nélkül,
ami magába foglalja a kö-
vetkező munkálatokat: vízel-
vezető csőrendszer befecs-
kendezése speciális habbal,
az útszakasz újjáépítése, új
járda és bejárat kiépítése a
szomszédos telken, projekt-
dokumentáció kidolgozása,
gázbekötés áthelyezése“ –
mondta el lapunknak Králik
Róbert.

Nos, úgy néz ki, már nem
kell sokat várni arra, hogy a
zsákutcát jelző tábla lekerül-
jön és újra átjárhatóvá vál-
jon az Erzsébet-sziget. Most
már csak abban kell bízni,
hogy az időjárás is kedvező
lesz és nem fogja a munká-
latokat nagymértékben gá-
tolni. szénássy

Fotó: ga

ASzlovák Közegészségügyi Hivatal mun-
katársai rendkívüli higiéniai ellenőrzé-

seket végeztek Szlovákia több ázsiai étter-
mében, mely során kiderült: minden má-
sodik vendéglátóipari egységben hiányos-
ságok vannak.

Legtöbb esetben a következőket találták: a
hűtött hentesáru szabálytalan fagyasztása, a
konyhában tárolt ételeken nem szerepel szlo-
vák nyelvű tájékoztató, az alapanyagok és a
félkész áruk szavatossági idejének lejárta, va-
lamint hiányoztak a származási bizonyítvá-
nyok. Gondok voltak továbbá az általános hi-
giéniai szabályok betartásával, az élelmiszerek
tárolásával. Több esetben a dolgozóknak nem
volt egészségügyi könyve és alkalmassági iga-
zolványa sem ilyen munka elvégzésére. A mik-
robiológiai elemzés során az ételekből 380
mintát vettek, melyek közül tízben találtak nem
kívánt elemeket. A munkafelületekről és az
élelmiszerrel dolgozók kezéről vett mintáknál
492 esetből 78-ban voltak baktériumok. Ko-
máromban két kínai étteremben találtak hiá-
nyosságokat. A listát megtalálja a közegész-
ségügyi hivatal honlapján (http://www.uvzsr.sk/)
a feltárt hiányosságokkal együtt. 

-ga-, forrás: közegészségügyi hivatal, 
kép: topky.sk

Sokkoló eredmények 
a kínai éttermek ellenőrzésén

Múlt héten csütörtökön éjjel 23.00 órakor értesítették a
rendőröket, hogy a Gúta melletti tanyán Lohóton B. Imre be-
lefulladt abba a kis termálvizes tóba, amely az ötvenes évek
elején egy fúrás következtében alakult ki. A kiérkező men-
tősök egy órán át próbálták őt újraéleszteni, ám sikertelenül.
B. Imre Közép-Szlovákiából költözött ide és egyes informá-
ciók szerint a termálvizes tóban halakat tenyésztett. -ga-

Gúta

Coffe UP Slovakia s.r.o., 
0915 744 019, 0911 740 019, 

e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy gomb-
 nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze sok-
kal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.
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ATudomány Hete ren-
dezvénysorozat ha-

gyományosan minden év
novemberében megvaló-
sul Szlovákiában és Ma-
gyarországon is. A Selye
János Egyetemen a Tudo-
mány Hete kari rendezvé-
nyei november 11-17. kö-
zött zajlottak.

Ezen rendezvények ki-
csúcsosodása és egyben
zárórendezvénye volt a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia kihelyezett ünnepsége,
a Magyar Tudomány Ün-
nepe jegyében megtartott
előadássorozat. Az ünnepi
rendezvény a Selye János
Egyetem, Magyarország
Pozsonyi Nagykövetsége és
a Szlovákiai Magyar Akadé-
miai Tanács közös szerve-
zésében valósult meg no-
vember 18-án a Selye Já-
nos Egyetemen. Nem vélet-
len a helyszín, hiszen a Se-
lye Egyetem Szlovákia
egyetlen önálló magyarul
oktató felsőoktatási itnéz-
ménye, a szlovákiai ma-
gyarság legnagyobb tudo-
mányos műhelye. Az ün-
nepségen Tóth János, a Se-
lye János Egyetem rektora,
a rendezvény házigazdájá-
nak megnyitó beszéde után
Balogh Csaba, Magyaror-

szág pozsonyi nagykövete
köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Ezt követően került sor
a Magyar Érdemrend Tiszti-
keresztjének átadására Ko-
vács László orvosprofesz-
szor számára. 

Az ünnepség plenáris elő-
adója Pálinkás József, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
elnöke volt, aki „A magyar
tudományosság helye a vi-
lág tudományában“ címmel
tartott nagysikerű előadást.
A rendezvény további elő-
adói a szlovákiai magyar tu-
dományos élet jeles és kie-
melkedő képviselői, profesz-
szorai, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia külső tagjai
voltak. Bauer Győző „A sza-
bad oxigéngyökök és hatá-

saik“, Dusza János „A prog-
resszív kerámiák törése: mi-
ért és hogyan?“, Hulkó Gá-
bor „Megosztott paraméte-
res rendszerek modellezése
és irányítása a korszerű mű-
szaki gyakorlatban“ és Fló-
rián Károly „A színképelem-
zés mint tudományágakat át-
hidaló analitikai kémiai mód-
szer múltja, mai helyzete és
jövője“ címmel tartott magas
színvonalú, igényes szakmai
előadást.  

A hagyományteremtő
szándékkal megrendezett
ünnepi előadássorozat ki-
váló lehetőséget biztosított
arra, hogy a közvélemény is
megismerhesse a magyar
tudományosság kimagasló
eredményeit. zp

A Magyar Tudomány Ünnepe - az Akadémia
elnöke a Selye János Egyetemen

Vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát az adventi ko-
szorún, így ideje, hogy elkészítsük a sajátunkat is.

Akkor sincs semmi veszve, ha a sors nem áldott meg
minket kézügyességgel, ugyanis vannak dekorációk,
amelyeket még akkor is gond nélkül összeállíthatunk, ha
kreatív szöszmötölésekben kevésbé vagyunk tapasz-
taltak. Összegyűjtöttük a legszebb és legegyszerűbben
kivitelezhető adventi koszorúkat. Teremtse meg ottho-
nába a karácsonyi hangulatot!

20 perc, és kész: 
7 csodaszép adventi koszorú

At e r m é s z e te s s é g
jegyében a koszorú-

alapot akár babbal is dí-
szíthetjük. Csak egy ra-
gasztópisztoly, egy
szalag, na meg persze
gyertyák és gyertyatűk
kellenek hozzá.

Helyezze a gyer-
tyákat egy olyan

üvegtányérra, amit
nem sajnál, majd
szalagra felfűzött
gyöngydekorációval
díszítse a tányér
szélét.

Ha kedveli az autentikus
jellegű dolgokat, akkor

egy tiszta konyharuhával ta-
karjon le egy tálat, majd ál-
lítson bele négy különböző
gyertyát. Tegyen melléjük
fenyőtobozokat, és már
kész is az egyedi, vidékies
hangulatú koszorú.

Akár egy virágágyásba
is beleállíthat gyertyá-

kat, csak arra ügyeljen:
nehogy a viasz a levelekre
folyjon.

Egy fémtálcára állítson négy
egyforma gyertyát, majd egy

szebb szalaggal, vagy annak hí-
ján spárgával kössön rájuk szá-
mozott fémlapokat. Utóbbiak
helyett egy vastagabb karton-
papír is megteszi.

Ha Ön a természetes-
ség híve, akkor az

örökzölddel bevont ko-
szorúra néhány fehér
gyertyán kívül szárított
gyümölcsöket is rögzít-
het.

Egy praktikus gyer-
tyatartóval és né-

hány, a karácsonyfáról
száműzött dísszel cso-
dákat művelhet.

Forrás: net

AMagyar Asszonyok Ligája 1994-től
hosszú távú bérlője a Tájháznak,

melynek tulajdonosa a város. Azóta ez a
szervezet igyekszik minden erejével meg-
őrizni ezt az építményt a jövő nemzedék
számára, ami nem kis összegeket emészt
fel. Így igyekeznek kihasználni minden
lehetőséget, ami adódik, úgymint önerő,
önkéntesek segítsége, ami főleg család-
tagjaikból áll, a város támogatása, pá-
lyázati pénzek és különböző társulások
segítsége.

2012-ben a Gúta és Vidéke Polgári Társu-
lás kérvényezte a Tájház gazdasági épüle-
tének utolsó helyiségét bérlésre, ugyanis le-
hetőség nyílt a Rákóczi Szövetség által lét-
rehozott Csehországi és Szlovákiai Magyar

Kultúráért Alapítványhoz pályázatot benyúj-
tani. 

A pajta megépítésének ötlete is tavalyról
datálódik, és ugyanezen alapítvány sikeres
pályázata által került finanszírozásra, ugyanis
a Kikelet néptánccsoport, amely Gúta leg-
főbb hagyományát, a sortáncjárást igyekszik
ápolni, tavaly tánctábort szervezett az után-
pótlás kinevelésére, amelynek megszerve-
zését jobb hely nem lévén a Vízimalomnál
tartották. További felkérések is érkeznek a
MAL-hoz különböző rendezvények megszer-
vezésére a Tájháznál, azonban megfelelő
színpad híján ez eddig nem volt lehetséges.
Ezt a célt is kívánja szolgálni az épülő pajta.
Az építkezés idén augusztus közepén kez-
dődött. Az egész program támogatója a Rá-
kóczi Szövetség és a fent említett alapítvá-
nya, melynek elnöke Dr. Halzl József, aki el-
sők között kapott MAL-díjat. Társfinanszírozó
még a Magyar Asszonyok Ligája. 

November 16-án nagyobb brigádot hirde-
tett meg a MAL a tetőcserép felrakására, va-
lamint az alap közepének zúzott kővel való
feltöltésére, döngölésére, tereprendezésre. A
munkálatok közben nagyon sok segítséget,
felajánlást kapott a liga különböző támoga-
tóktól. Az egész projekt programfelelősei,
koordinátorai: Angyal Réka és Angyal Adri-
anna, önkéntesek.

A pajtát a jövőben táncházak, tánctáborok,
különböző hagyományőrző és egyéb sza-
badtéri rendezvények megvalósítására fog-
ják használni. csr

A Tudományok Napján az
egyházi suliban éveről évre
egyetemi tanárok, tudósok,
kutatók tartanak érdekesebb-
nél érdekesebb előadásokat.
Ebben az évben a következő
előadók látogattak el a ren-
dezvényre: A nyitrai Mező-
gazdasági Egyetem profesz-
szora, Dr. Hegedűs Erzsébet
“Fontos a szelén a táplálék-
láncban?” című előadással,
Ozogány Ernő villamosmér-
nök, tudomány- és technika-
történeti szakíró „Magyarok a
természettudomány csú-
csain”, Dr. Telbisz Tamás, az
ELTE Természetföldrajzi Tan-
székének tanára „Gólya, ho-
mok, kasba – út a sivatagba”,
Dr. Bérczi Szaniszló, az ELTE
Anyagfizika Tanszékének
egyetemi docense „Holdi kő-
zetek, földi iparok, marsi me-
teoritok“, Dr. Zakariás Géza, a
Széchenyi István Egyetem
testnevelő tanára „Wellness,
fitness – hitek és tévhitek az
egészséges életmódról”,
Galo Vilmos, a Duna Menti
Múzeum történésze “Baran-
golások a Szentföldön” cím-

mel mesélt utazásairól, Far-
kas Bertalan, az első ma-

gyar űrhajós, vadászpi-
lóta, dandártábornok, aki
“Csillagokhoz közel jár-
tam”előadásában be-
szélt az űrhajózás tör-
ténetéről.

Az alsó tagozatos di-
ákok ezalatt szintén a tu-

dományok világával is-
merkedtek tanáraik által,

de ők játékos feladatokkal.
Ellátogattak a Vízimalomhoz
is, ahol ismertették velük a
hajómalmok történetét, majd
Farkas Bertalan is kilátoga-
tott hozzájuk.

A Heuréka! – vetélkedőn
harmadik alkalommal mér-
hette össze tudását 10 szlo-
vákiai és 3 magyarországi kö-
zépiskolás csapat. Az idei
verseny témája a Nobel-díjas
magyarok voltak. Az első he-
lyet a szenci Szenczi Molnár
Albert Gimnázium csapata
szerezte meg, csakúgy mint
tavaly, második helyen a ko-
máromi Selye János Gimná-
zium csapata végzett. A har-
madik helyen holtverseny ala-
kult ki a párkányi Gimnázium
és a gútai Schola Privata Gu-
taiensis csapatai között. 

A Tudományok Napja a
környékbeli iskolák számára
is nagyon vonzó előadásso-
rozat, érkeztek diákok a helyi
iskolákon kívül Naszvadról,
Szímőről, Galántáról, Érsek-
újvárból, Farkasdról, Szenc-
ről, Vágsellyéről, Ekecsről,
Párkányból, Alsóbodokról,
Komáromból, Dunaszerda-
helyről, a magyarországi Kis-
bérről, Esztergomból és Ta-
tabányáról is. csóka

A tudomány világában
barangoltak

Hírblokk

Gúta

Hetedik alkalommal szervezett a Nagyboldogasz-
szony Egyházi Alapiskola és Óvoda Tudományok

napját intézményében, melynek keretén belül került
megrendezésre a Heuréka! – magyar tudománytörté-
neti vetélkedő is.

Pajta épül a gútai Tájház udvarán

Egy hónap alatt 0,18 százalékponttal,
13,66 százalékra csökkent Szlovákiá-

ban a munkanélküliség mértéke. Po-
zsony-Óvárosban van a legkevesebb ál-
lástalan, Rimaszombatban a legtöbb.

A Központi Munka-, Szociális és Család-
ügyi Hivatal (ÚPSVAR) adatai szerint a ta-
valyi hónap végén összesen 368,6 ezer
olyan munkavállalót regisztráltak a hivata-
lok, akik akár azonnal el tudtak volna he-
lyezkedni, ha munkát kínálnak nekik. Szá-
mokban kifejezve a csökkenés 4,7 ezer sze-
mélyt jelent. Egyéves viszonylatban, azaz

tavaly októberhez képest 0,03 százalékkal
csökkent az állástalanok száma, 1,2 ezerrel.

Összességében 402,5 ezren vannak
munka nélkül Szlovákiában, ez négyezer fős
csökkenést jelent havi viszonylatban. A mun-
kanélküliek száma a legnagyobb mértékben
Kassa megyében csökkent (0,31 százalék-
kal), míg Pozsonyban 0,01 százalékkal nö-
vekedett. Eperjes megye rendelkezik orszá-
gos viszonylatban a legrosszabb mutatókkal
(19,59 %).  Járásokra lebontva továbbra is
Rimaszombaté a szomorú elsőség, ahol a
munkaképes lakosság 31,82 százalékának
nincs állása. (b)

Októberben csökkent 
a munkanélküliség 

Abecslések szerint mintegy 26 millió
euró vándorol át az állami kincstárba

azokból a névtelen betétekből, melyekért
tulajdonosaik az utóbbi tíz évben nem je-
lentkeztek.

Szlovákia a pénzmosás elleni küzdelem
jegyében 2001-ben tiltotta be az anonim
számlákat. A számlák legnagyobb része be-
tétkönyv, a tulajdonosok a jelszó illetve kódok
használatával juthatnak hozzá a pénzhez.

Az anonim számlákat 2006 végén szün-
tették meg, akkor az állam 41 millió eurós be-

vételhez jutott. Most a névtelen betétköny-
veken a sor. A betétkönyveken nyugvó pénz
eredetileg 2011-ben került volna át az állami
számlákra, viszont a parlament két évvel
meghosszabbította a határidőt. A kimutatá-
sok szerint csaknem egymillió névtelen be-
tétkönyv érvényes még, mintegy 26,4 millió
eurónyi befektetett összeggel. Ha a tulajdo-
nosok az év végéig nem jelentkeznek a pén-
zért, az az állam tulajdonába kerül át. Ahhoz,
hogy valaki hozzájusson a pénzéhez, szük-
ség van az eredeti jelkódjára, valamint iga-
zolnia kell magát. (b)

Huszonhat millió euró marad az
államra a névtelen betétek után
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Gúta

Ferencesek utcája 22, 
Komárom

0905 213 967, 035/77 33 566
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
Templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

Hirdetését telefonon is feladhatja

0905 471 942

Nyugodt környezet, 
kényelem, gondoskodás

Életünk során megtör-
ténhet velünk, hogy

szeretett családtagunk
vagy hozzátartozónk szak-
szerű ellátásáról illetve
ápolásáról kell gondos-
kodnunk. Ekkor mindany-
nyiunk vágya, hogy szeret-
tünk nyugodt környezet-
ben, kényelemben és ta-
pintatos gondoskodás
mellett éljen. A gútai Idő-
sek Otthonában és Nap-
közi Otthonban ezt kínál-
ják. Szakszerű felügyelet
mellett nagy figyelmet for-
dítanak arra, hogy lakóik
életkorának és egészségi
állapotának megfelelő ellá-
tást biztosítsanak.

Természetesen a szak-
szerű gondoskodás mellett
nagyon sok háttér-munkára is
szükség van, hogy megfele-
lően tudjon működni az ott-
hon. Mivel az épület, amely-
ben élnek az idősek már több
mint húszéves, helyenként
felújításra szorul. És, hogy mi-
lyen felújításokat és befekte-
téseket végeztek el az elmúlt
évben az otthonban, erről 
Kulich Lászlót, az otthon je-
lenlegi igazgatóját kérdeztük.

„Mint említettem az épület
már tényleg több mint húsz -
éves, amelyben az otthon
működik. Így mindig akad fel-
újítani való. A befektetéseket
általában önerőből oldjuk
meg. Már égető probléma volt
a földszint mennyezetének ja-
vítása, amit sikerült teljes
mértékben felújítanunk. Az
egész épületben modernizál-
tuk a vészjelző rendszert, va-
lamint felújítottuk a nővérek
szobáját és kialakítottunk egy

megfigyelőszo-
bát is, ahol a
legsúlyosabb
an beteg lakó-
inkat ápoljuk.
Az otthon kör-
nyékét is
szebbé tettük,
parkosítottunk,
amelyben az
egyik aktív lakó,
Török József volt a
segítségünkre. De itt
kell, hogy megemlítsem,
hogy már több sikeres pro-
jektet is véghez vittünk az
előző években: kicseréltük az
épület összes nyílászáróját
(ajtó, ablak), felújítottuk a
konyhát és a mosókonyhát, a
tetőszerkezet is megújult, az
épület északi oldalát is leszi-
geteltük, valamint a lakók kö-
zösségi életének jobbá tétele
érdekében kialakítottuk egy
tornatermet, egy rehabilitá-
ciós helyiséget, egy TV szo-
bát és egy kápolnát. Nemré-
giben pályáztunk a szociális
minisztériumhoz. A projekt si-
keressége esetén a fürdő-
szobák akadálymentesítése
valósulna meg“ – mondta az
igazgató.

Természetesen
a szakszerű ellá-
tás mellett nagy
hangsúlyt fektet-
nek a kliensek
szabadidős te-
vékenységére,
kulturális életük
gazdagítására.

Ebbe beletartozik,
hogy heti három al-

kalommal a foglal-
koztató asszisztens

foglalkozásokat tart az ott-
hon tornatermében és Tv-szo-
bájában. Az állami és egyházi
ünnepekhez illetve idősza-
kokhoz kapcsolódó szokáso-
kat, ételeket minden alkalom-
mal felelevenítik. Minden hó-
nap első péntekén Szlovák
Marián esperes-plébános ce-
lebrálásában szentmise van
az otthon kápolnájában.
Rendszeresen bekapcsolód-
nak a város kulturális életébe.
Szoros barátságot ápolnak a
kisbéri Őszi Napfény Idősek
Otthonával, így lehetőségük
van többször kirándulni is, a
közös programok pedig bőví-
tik mindkét intézmény sza-
badidős tevékenységét. 

szénássy

Ez volt a címe annak a konferenciának,
amit a közelmúltban szerveztek Gú-

tán a cigánykérdésről. Az Alfa Public, já-
rásunkon kívüli polgári társulás egy si-
keres pályázatnak köszönhetően szer-
vezhetett egy előadássorozatot, melynek
egyik állomása és társszervezője Gúta
volt.

Az „Így is lehet“ elnevezésű előadássoro-
zat a roma önkéntességről szól, a roma pol-
gári társulások multietnikus együttéléssel
kapcsolatos tevékenységének bemutatása.
A rendezvény három blokkból állt más-más
célközönséggel. Az első blokk 14-16 éves ta-
nulóknak, diákoknak szólt, Mgr. Samu István
előadásában a „Multiperspektivikus kapcso-
latépítés roma és nem roma gyerekek közt“

témát érintve. A másik részben került sor a
gútai projekt – szociális terepmunka – be-
mutatására „A mindennapok valósága“ cím-
mel, Sztojka Imre által. A harmadik blokkban
Mgr. Vajda Tibor bemutatta az Alfa Public
polgári társulás által nyert pályázatot, majd a
magyarországi Varga Gusztáv, a Kalyi Jag
Művészeti, Inter-Európai Integrációs Foglal-
koztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú
Egyesület kuratóriumának elnöke adott elő
„A romák kulturális identitástudata az Euró-
pai Unióban“ címmel. Végezetül Vladislava
Dolníková, a Divé Maky polgári társulás ku-
ratóriumának elnöke „A tehetséges roma if-
júság támogatása mentorálás által“ címmel
tartott beszámolót. A második és harmadik
rész célközönsége a pedagógusok, intéz-
ményvezetők, önkormányzati képviselők, ci-
vilszektor képviselői voltak.

csr

Gúta

Nagykeszi

Meszim anglatu, tajtuszan palama, vidinaptu! 
- Előtted vagyok, Te mögöttem, de én védlek!

Afenti címmel régi képekből és kordokumentumokból nyílt
tárlat még november 12-én a városi művelődési otthon

emeleti kiállítótermében.

A kulturális intézmény által meghirdetett és létrejött esemény meg-
nyitóján a művelődési otthon igazgatója, Gútay László elmondta, hogy
már régebben tervezték egy olyan kiállítás megrendezését, amelyen
a város történelmének, alakulásának, fejlődésének történetét doku-
mentáló okiratok, levelek lennének közszemlére téve. Az elhatározást
tettek követték: egy felhívással fordultak a lakosok felé, akiket arra kér-
tek, gondolják át, van-e a tulajdonukban olyan régi dokumentum vagy
irat, amely a város múltja, történelme szempontjából érdekes lehet. Így
került elő végül sok régi képeslap, fotó, családi felvételek, ahol látsza-
nak még a város régebbi épületei, arculata. De az emberek hoztak le-
veleket, végzéseket, hatósági rendelkezéseket, iskolai bizonyítványo-
kat is, amiket ezután digitalizáltak, retusálással feljavítottak, majd ki-
nyomtattak, hogy végül a tárlókra kerülhessenek. Az eredeti anyagok,
természetesen, visszakerültek tulajdonosaikhoz. A 19. század közepéig
is visszanyúló kordokumentumok és régi képek november végéig te-
kinthetők meg. Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán) 

Nagymegyer, az én városom

Az elmúlt évek ha-
gyományait követve

szerdán szervezték
meg Nagykeszin a
nyugdíjasok napját.
Mintegy 150 idős ember
vett részt az esemé-
nyen, melyet  a helyi
kultúrházban tartottak.

A szépkorúak ünnepsé-
gét Csóka Lajos polgár-
mester nyitotta meg, aki
üdvözölte a megjelente-
ket. Ezt követően a helyi
óvodások és az alapisko-
lások verssel, dalokkal,
táncokkal kedveskedtek
az időseknek. A kultúrmű-
sor további részében a tá-

jainkon népszerű Benes
Ildikó és Pőthe István vi-
dám hangulatú program-
ját tekinthették meg az
egybegyűltek, melyben
mindenki megtalálhatta a
kedvére valót. A vacsora
elfogyasztása után egye-
sek beszélgettek, de vol-
tak olyanok is, akik dalra

fakadtak, s ez elsősorban
a nyugdíjasnap zenefele-
lősének, Aranyosi Gábor-
nak volt köszönhető, aki
mindent megtett annak ér-
dekében, hogy az idei
nap emlékezetes marad-
jon minden hazai szép-
korú számára.

Kép és szöveg: -pint-

Színvonalas nyugdíjasnap

Az elmúlt időszakban
három emlékezetes

szakmai eseményen is
részt vehettek a hidas-
kürti Magán-szakközép-
iskola nagymegyeri ki-
helyezett tagozatának
tanulói, akik közül né-
hányan éppen Francia-
országban tölthettek el
három hetet annak kö-
szönhetően, hogy meg-
nyerték a Leonardo da
Vinci – egész életen át
tartó tanulás elneve-
zésű pályázatot. 

Így az iskola másodikos
és harmadikos hotelaka-
démistái a francia Montlu-
con kisvárosában ismer-
kedhettek az ottani gaszt-
ronómia különlegességei-
vel úgy, hogy közben há-
rom- és négycsillagos
hotelokban dolgozhattak.
Clermont-Ferrand-ban pe-
dig még egy sajt- és bor-
kóstolón is részt vehettek
az egyik helyi sajtboltban.
Franciaországi élményeik
sorát a főváros, a csodá-
latos Párizs megtekintése
is bővítette. A csallóközi
diákok már most bizakod-

nak abban, hogy a létrejött
baráti kapcsolatoknak kö-
szönhetően újra eljutnak
Montlucon-ba. A másik
két szakmai eseményről
Katona Pápay Marianna
kozmetikus szakoktató így
számolt be: „Még október
4-én jártunk a 25. Interbe-
auty kiállításon és szak-
mai vásáron Pozsonyban,
ahol a kozmetikus és fod-
rász tanulók megismer-
kedhettek a legújabb fri-
zura- és sminktrendekkel,
kozmetikai eljárásokkal.
Majd a World of Beauty
rendezvényen jártunk
Győrben október 21-én,
ahol a magyar kozmetikai
szakma neves képviselői-
től hallhattak a diákok kü-
lönböző előadásokat az
elektrokozmetikai gépek

adta lehetőségekről, a
bőrdiagnosztikáról, a kre-
atív szempillaépítés forté-
lyairól, a szőrtelenítési
módszerekről és azok ha-
tékonyságáról”. 

A szakmai rendezvé-
nyek sorát ezután egy
kedves esemény követte
a nagymegyeri magán-
szakközépiskolában, ami-
kor a nyugdíjasok iránti
tisztelet kifejezéseként a
diákok saját nagyszülei-
ket, míg az iskola veze-
tése a tanintézmény ét-
kezdéjében rendszeresen
kosztoló nyugdíjasokat is
meghívta egy kisebb ün-
nepségre. A meghitt talál-
kozó során a diákok kul-
túrműsorral is kedvesed-
tek a megjelent szépkorú-
aknak. Kovács Zoltán

Szakmájukról külföldön
és belföldön
Nagymegyer

Csallóközi Táncháztalálkozó 
és Nagymegyeri Néptáncfesztivál
VMK Nagymegyer: 10.00 - Kapunyitás, 10.15 Aprók tánca Sándor Ildikóval, 11.00
Kolompos zenekar koncertje, 14.00 Táncfórum Koreográfia Szemle 2013, 16.00
Kuttyomfitty társulat: Az eltáncolt cipellők, 17:00 Gálaműsor, 20:00 Lakatos Róbert
és a Rév - Révület, 21.30 Táncház - Németh Dénes és zenekera
Kísérőprogramok: kézműves fogalkozások, kirakodóvásár, 
Belépődíj: tetszés szerint

Programajánló
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0907 33 00 10
TAXI NYERJEN 50 €-t





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

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

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

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

1,30 €
A legolcsóbb taxi 

Komáromban
Szerencsés októberi nyertesünk 

JEZSÓ EdINA Komáromból. 
Gratulálunk. Nyereményét A dELTA
hetilap szerkesztőségében veheti át.

Búcs

RÉGIÓ

NaszvadAranyosmaróton és Ógyallán ta-
lálkoztak a projekt résztvevői, a

lengyelországi wegrowi Speciális
Alapiskola, wegrowi Szabadidőköz-
pont és a wegrowi Iskolaügyi Hivatal
pedagógusai. A projekt szlovák
résztvevői: a Nyitrai Járási Hivatal
iskolai szakosztálya, az aranyosma-
róti Speciális Iskola, az ógyallai Spe-
ciális Alapiskola (Misák Zoltán igaz-
gató vezetésével), a naszvadi Sza-
badidőközpont (Alföldi Károly igaz-
gató vezetésével).

A találkozóról Misák Zoltán tájékoz-
tatta hetilapunkat: „Lengyelországból
25 pedagógus érkezett hazánkba.
Nagy készülődés és szervezkedés
előzte meg a projekt-találkozót. A pro-
jekt fő célja a pedagógusok tapaszta-
latcseréje, régiónk megismerése mellett
a szabadidő-sportok elsajátítására és
kihasználására helyeztük a fő hang-
súlyt. A projekt szervezésében és le-
bonyolításában oroszlánrészt vállalt Zita
Záhorská, Jana Bartová és Alföldi Ká-
roly. A nagy sikerű projekt-találkozót
Aranyosmaróton fejeztük be a szabad-
idő-sportok olimpiájával”.

A Comenius Régió együttműködések
célja, hogy támogassa az országok re-
gionális és helyi oktatási intézményei-
nek együttműködését, segítse a régiók
közötti tapasztalatcserét vagy akár a
közoktatás bármely területének fejlesz-
tésére irányuló törekvését. (miriák)

AYoung Men's Christian
Association (YMCA) -

Fiatalok Keresztény Egye-
sülése egy világméretű
mozgalom több mint 45
millió fővel. Angliában Ge-
orge Williams 1844. június
6-án alapította. A szerve-
zet célja az, hogy egy kö-
zösségbe gyűjtse azokat a
fiatalokat, akik Jézus
Krisztust Megváltójuknak
és Istenüknek tartják a
Szentírás szerint. A szer-
vezet mindenki számára
nyitott, kortól, nemtől, tár-
sadalmi illetve vallási ho-
vatartozástól függetlenül.
Járásunk legnagyobb lé-
lekszámú községében,
Naszvadon csaknem 17
éve fejti ki tevékenységét
az YMCA helyi szervezete
Alžbeta Maglodská vezeté-
sével.

„Olyan különös világban 
élünk, amikor semmire nincs
idő. Vannak gyerekek, akik
igénylik a nevelést, de sok-
szor nem értjük meg őket.
Ezért egyesületünk szeretne

segíteni a szülőknek. A Kö-
zösségi központ az Együtt
többre vagyunk képesek pro-
jekttal szeretnék megszólítani
nemcsak a gyerekeket, de a
szülőket és a pedagógusokat
is” – mondta a vezetőnő.

A Közösségi központ kü-
lönböző műveltségi lehetősé-
gen túl tanfolyamot, szakkö-
röket és más szabadidős ak-
tivitást biztosít. A projekt ideje
2013 október - 2014 decem-
ber.

A Közösségi központ mun-
kájába szeretnék a roma és a
speciális szükségletet igénylő

gyerekeket is bekapcsolni.
Reményeik szerint sokszínű
programkínálatukkal képesek
lesznek kimozdítani az em-
bereket otthonról, a szabad-
idő hasznos eltöltésére sar-
kallni, új élményeket adni a
látogatóknak, egyúttal a kö-
zösségépítés centrumaként
is funkcionálna.

A projekt Izland, Liech-
tenstein és Norvégia támo-
gatásával valósult meg, és az
Ekopolis Alapítvány segítsé-
gével jött létre. 

(miriák)
Pinke Andrea felvétele

Ahelyi alapiskola Katona Mihály földrajztudós nevét
viseli. Ez az egész közösség számára meghatározó

tényező. Katona Mihály 1803 és 1822 között a község re-
formátus lelkipásztora volt. Ottléte alatt hozta létre élete
fő műveit és az ottani temető őrzi síremlékét, valamint
a templom falán is áll emléktáblája, hirdetvén tevé-
kenységét.

Jó dolog lehet Búcson pihenni a temetőben, mert a hely-
béliek óriási tisztelettel és egyre erősödő büszkeséggel ápol-
ják emlékét. Élő emlékművet állítani nehezebb, de a búcsiak
ezt is megoldják. Minden évben Katona Mihály Napokat tar-
tanak az alapiskola szervezésében, mely idén immár 14. al-
kalommal zajlott le. Ez a rendezvény több napos és igen ér-
tékes elemekből tevődik össze. Kiállítás, előadás, vetélkedő,
hangverseny, ünnepi istentisztelet, koszorúzás – amelyek kö-
zött van közvetlenül a névadóhoz kötődő és olyan is, amely
színvonalát tekintve méltó a névadóhoz, ami nem csekély-
ség. Nagy hangsúly kerül a diákság minél teljesebb bevo-
nására mindezenközben.

Búcsra is eljutott a „Nyelvében él a „národnostná menšina”
című kiállítás. A XIV. Katona Mihály Napok programsoroza-
tának részeként pénteken a Katona Mihály Alapiskola és a
helyi Via Nova ICS szervezésében került sor a kiállítás meg-
nyitójára az alapiskola galériájában.

A szombati vetélkedőn a környező másik 8 magyar tanítási
nyelvű iskola tanulóinak szereplésével az Eszterházyak tör-
ténelmi nagyjairól szólt a megmérettetés, kiváló felkészítők
és a verseny alkotói jóvoltából. Az este folyamán testvéris-
kolai megállapodást kötött a Katona Mihály Alapiskola és a
Szatmárnémetiből érkezett, ottani 10. számú Általános Iskola
vezetősége, így ívelve át minden határt a névadó szellemi-
sége.

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Nt. Molnár László az
idén megtalált, Katona Mihály által 1803-ban írt „Bútsúzó
Prédikátzió” máig érvényes tanítását adta közre, melyet a
templom orgonáján Rózsár Brigitta által megszólaltatott Bach
művek koronáztak teljessé.

Győző Andrea

XIV. Katona Mihály Napok Comenius Régió projekt

Megnyitották a Közösségi központot
Naszvad
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Az idei népdalestet a
Rendes zenekar hí-

vogató muzsikája nyi-
totta meg. A zenekar fi-
atal népzenészekből áll,
akik legtöbbje a Liszt
Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatója
vagy régóta kapcsolat-
ban áll kultúránk e vég-
telenül sokszínű formá-
jával.

Miután elfoglalták a né-
zőtér közel 300 ülőhelyét
és a balkon is megtelt né-
zőkkel, Szabó Julcsi éne-
kelt népdalokat, kivétele-
sen szép csengő hangján.
Ezután Pémné Bódis Au-
rélia műsorvezető köszön-
tötte a polgármestert, a kü-
lönböző szervezetek és in-
tézmények vezetőit, a mű-
vészeket és végül, de nem
utolsósorban a kedves né-
zőket.

A műsor első részében
a hazai Sústya citeraze-
nekar, a szintén hazai
Mini Pettyem nép-
tánccsoport és a
Kis Viza citera-
zenekar lépett
színpadra, majd
a szőnyi Duna
népdalkör és a
Napraforgó cite-
razenekar. Ezek
után ismét a hazai
Kis Pettyem mutatta be
legújabb koreográfiáját,
majd őket a vágkirályfai
Citerás éneklőcsoport kö-
vette kiemelkedően jó mű-
sorral. Az első rész vége
felé közeledve a köbölkúti
Vadvirág táncosai borda-
lokra táncoltak, majd a ha-
zai Viza citerazenekar
zárta az első részt, nagy
közönségsikerrel.

A második részt a ha-
zai Pettyem néptánccso-
port kezdte, majd a kis-
udvarnoki női, férfi és a

v e -
gyes kar

foglalta el a színpadot.
Ezek után ismét a hazai
Pettyem tért vissza a
színpadra, ez alkalommal
a Rendes zenekar kísérte
táncukat. A második rész
vége felé közeledve lépett
színpadra Berta Ale-
xandra citerás népdal-
énekes előadóművész. A
rendezvény zárásaként a
hazai Búzavirág vegyes
népdalcsoport lépett szín-
padra.

A hagyományos, már
évtizedek óta megtartott
népdalest különlegesség-
gel is szolgált, mivel szü-
letésnapot is ünnepeltek:
5 éves lett a Pettyem
néptánccsoport, 5 éve

kezdődött a néptánc taní-
tás a naszvadi Csemadok
berkeiben. Az évfordulóra
az elmúlt évek átfogó fotó-
kiállításával tisztelegtek a
szervezők és persze nem
maradhatott el a születés-
napi torta sem. A kezde-
tektől fogva a Malomsoki
házaspár, Pista bácsi és
Nóra néni foglalkozik a
gyermekekkel, ezúton is
hála és köszönet az elvég-
zett munkájukért, amellyel
közel 60 gyermeket köze-
lebb vittek és visznek a
népi kultúra csodálatos vi-
lágához. (miriák)

Holop Ferenc felvételei

A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége idén is
meghirdette a helyi értéke-
ket felkutató diákok or-
szágos konferenciáját.
Az alap- és középisko-
lás diákok Dunaszer-
dahelyen, a  Szabó
Gyula utcai Szakkö-
zépiskolában mutatták
be kutatásaik eredmé-
nyeit a kétnapos rendez-
vényen.

A csicsói Gáspár Sámuel
Alapiskola és Óvoda diákjai: Ba-
biak Sabina és Szabó Dominik
IX. osztályos tanulók is részt vet-
tek ezen a konferencián, s méltón
öregbítették iskolájuk hírnevét.
Témájuk központi alakja Kálnoky
Alajos gróf úr és a kastély törté-
nete volt. Kutatásuk során a gye-
rekek nagy segítséget kaptak a
gróf úrtól, aki különböző forráso-
kat adott a kastélyról. Megen-
gedte, hogy a kastélyban a gye-
rekek fényképeket készítsenek,
megmutatta a kastély kápolnáját,
s néhány szobába is bevezette a
„kincskeresőket“. Köszönet illeti
még Nagy Amáliát, aki szintén
sokat segített a gyerekeknek .

A háromtagú zsűri: Szanyi Má-
ria néprajzkutató, Varga Norbert
folklórkutató és Agócs Attila, a
Füleki Vármúzeum igazgatója
nagyon megdicsérték Sabina és
Dominik munkáját.

Diákjaink nemcsak értékes
könyvekkel és oklevelekkel lettek
gazdagabbak, hanem a felkuta-
tott ismeretek által is. Remélhe-
tőleg mindez erősíti kötődésüket
a szülőföldhöz. 

Mgr. Nagy Edit

ANyitrai Közösségi Alapít-
vány által meghirdetett „Itt

otthon vagyunk 2013“ pályáza-
tán az iskola műfüves, több-
funkciós pályája környezetének
rendbetételére a Szülői Munka-
közösség 3200 euró támoga-
tást nyert.

A pályázati támogatást a pálya
körüli térkövezésre, tereprende-
zésre, füvesítésre, nézőtéri és cse-
repadok elkészítésére használták
fel. A megvalósítás júliustól no-
vemberig tartott. A munkálatokba
bekapcsolódtak a szülők, az isko-
labarátok és az iskola alkalma-
zottjai, valamint a gyerekek is. 

„Ógyalla jelenlegi vezetésének
is és képviselő-testületének fon-

tos törekvése a pezsgő sportélet
feltámasztása” – nyilatkozta Di-
busz János iskolaigazgató, hoz-
zátéve: „A tömeg- és ver-
senysport identitásfejlesztő, jel-
lemformáló, egészségmegőrző
szerepe újra domináns az ifjúság
nevelésében. Ógyalla Város Ön-
kormányzatának célja, hogy a tö-
megsportot az egészségmegőr-
zés, a közösségfejlesztés, a
hasznos időtöltés, valamint az
utánpótlás-nevelés, a tehetség-
felismerés szolgálatába állítsa.
Ennek érdekében bővítik a spor-
tolásra alkalmas tereket, melyeket
megnyitnak nem csupán a sport-
egyesületek és csoportok, hanem
a családok, fiatalok előtt is“.

(miriák)

Biztonságosabb sportolási 
lehetőségek a Feszty Árpád 
Alapiskolában és Óvodában

Kálnoky Alajos gróf úr, Babiak 
Sabina és Szabó Dominik

„Dalolj, táncolj velünk” 
népzenei esztrádműsor Kincset kerestünk
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Gellér

Keszegfalva

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

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

Ahelyi Lőrincz Gyula
Alapiskola és Óvoda

rendezésében Zene-ovi cím-
mel egy sokatmondó ren-
dezvényt tartottak a helyi
óvoda épületében. 

Az esemény indító előadása
Horsa István prímás hang-
szerbemutatója volt, ahol a
gyerekek betekintést nyerhet-
tek a régi hangszerek vilá-
gába. A jelenlevők láthatták és
hallhatták a nyenyere, más
szóval tekerőlant, a hegedű, a
brácsa, az ütőgordon, a kecs-
keduda, a nagybőgő hangzás-
világát, sőt a gyerekek egyes
zeneszerszámokat meg is
szólaltathattak. Dicséret illeti
az iskola vezetőségét, hogy
egyre több olyan jellegű prog-
ramokkal igyekeznek színesíteni a gyerekek látásmódját,
melyek a régi hagyományok őrzésére ösztönzik őket. A ren-
dezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatott
meg. Kép és szöveg: -pint-

Az elmúlt héten mint -
egy 140 idős ember

vett részt a tanyi nyugdíja-
sok napján szombat dél-
után a helyi kultúrházban.
A résztvevő ünnepelteket
Bugár Imre, a falu polgár-
mestere köszöntötte, majd
a helyi óvodások és isko-
lások programja követke-
zett. 

A legkisebbek megható
verses, táncos műsora, va-
lamint az alapiskolások Rá-
tóti csikótojás előadása mél-
tán kapott elismerést a kö-
zönség részéről. A kultúr-
műsor további részében fel-
lépett még a helyi Simi
Dance modern tánccsoport,

valamint Ambrus Lelkes Szi-
móna énekes és előadómű-
vész. A jó hangulatú progra-
mok után jobban ízlett a fi-
nom vacsora, melyet beszél-
getések egész sora követett.
Az idős emberek emlékez-

tek a régi szép időkre, és
örültek egymás társaságá-
nak. Az önkormányzat jó
szokáshoz hűen minden 60
feletti nyugdíjast vásárlási
utalvánnyal ajándékozott
meg. pint

Az elmúlt héten egy kedves ünnep-
ségre került sor Ifjúságfalván, ahol

évről évre megtartják a kerek és jeles
életévüket betöltő jubilánsok köszönté-
sét.

Először a 90 éves Helena Andrásiovát és
az 50 éves Eleonóra Struhárikovát köszön-
tötték. Majd következett a 90 éves id. Sipos
György, akinek a fia is ünnepelt, a 60 éves
ifj. Sipos György. A jubilánsok között volt
még a 80 éves Varga Erzsébet, a 75 éves
Bazsó Terézia és a 70 éves Skalnická Zu-
zana. Mindkét eseményen Varga Andrea
szavalt, majd Gönczöl Gabriella, a falu pol-
gármesternője köszöntötte az egybegyűlte-
ket. A továbbiakban Morvai Jolika, a PÜT
tagja megkérte az ünnepelteket, hogy írják
be nevüket a PÜT emlékkönyvébe. Az em-
lékkönyv aláírása után az ünnepséget az

ajándékok átadásával, pohárköszöntővel,
valamint az ilyenkor szokásos gratulációkkal
zárták.

-pint-, Fotó: Kamenicky Gábor

Akultúrházban megtartott ünnepségen a 171 nyugdí-
jas közül közel százan vettek részt. A bejáratnál a

községi hivatal dolgozói és a polgármester egy szál vi-
rággal és ajándékkal köszöntötte az érkezőket, majd
mindnyájan elhelyezkedtek a feldíszített asztaloknál.

A megjelenteket Hornyák Erzsébet köszöntötte, majd kö-
vetkezett a közel másfél órás tartalmas és sokrétű kultúrmű-
sor, amellyel a helyi óvodások, alapiskolások, ifjúsági klub tag-
jai köszöntötték a dédmamákat, dédpapákat, nagymamákat,
nagypapákat. Ezt követte már hagyományosan a születési év-
fordulók ismertetése: 80 évesek: Soós Mária, Takács András,
Danis Katalin, Kurucz Mária, 81 évesek: Sándor Gábor, Bla-
nárová Helena, Hajabács Erzsébet, 82 éves: Janík Kálmán,
83 évesek: Vörös Kálmán, Varga Károly, Lukács Julianna, 84
évesek: Tárnok András, Dodog Lenka, Vörös Piroska, Kocsis
Eszter, 85 éves: Vörös András, 86 éves: Andrusková Olga, 88
éves: Kalácska Erzsébet, 89 évesek: Vörös Dezső, Nagy
Miklós, 90 éves: Vörös Zoltán (Zsitvatő).

Ľubomír Púchovský polgármester köszöntőjét Márai Sán-
dor az „Ünnepről” szóló gondolataival kezdte, majd hangsú-
lyozta, köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú
élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Szere-
tettel gondolunk rájuk, s nemcsak ezen a napon, hanem az
év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is
mindig a rendelkezésünkre állnak. Kép és szöveg: miriák

AMárton napi libanapo-
kat Magyarországon

szinte mindenhol megün-
neplik valamilyen formá-
ban. Idén a Villa Fyuz Pol-
gári Társulás kezdeménye-
zése által Komáromfüssön
is megpróbálkoztak ezzel a
novemberi eseménnyel.
Annak ellenére, hogy tája-
inkon még nem vert gyöke-
ret az effajta vigasság,  so-
kan voltak kíváncsiak a ren-
dezvényre.

Már reggel gyülekeztek a
helyi lakosok, hogy megte-
kintsék a Márton napi viga-
dalom résztvevőit, szereplőit.
Na, és természetesen  Döb-
rögi uraságot és Ludas Ma-
tyit. Farkas Károly, a Villa
Fyuz elnöke üdvözölte a  je-
lenlevőket, majd hivatalosan
is kezdetét vette a Márton
napi vigasság. Volt itt minden,
ami ilyenkor szükséges. Az
egyik asztalnál a csuhébaba
készítés rejtelmeibe avatták
be az érdeklődőket. Kicsit ar-
rébb a fafaragás művészetét
kedvelők saját maguk is ki-
próbálhatták tehetségüket.
Voltak olyanok, akik a koron-
gozás mellett döntöttek. Meg-
lepő volt, hogy mennyi gyerek
próbálta ki az agyag adta le-
hetőséget. A régi alapiskola
másik helyiségében az „Egy-
szer élünk” nyugdíjasklub tag-
jai igazi őszi tollfosztást mu-
tattak be, vidám énekléssel
körítve. A tollfosztáson kívül
még a kenőtoll készítést is be-

vállalták. Az őszi kukorica-
morzsolást idézték fel néhá-
nyan, akik morzsoló szerszá-
mokkal felfegyverkezve jelen-
tek meg, bemutatva a fiata-
labb generációnak a régi idők
e tevékenységét. Aki a kosár-
fonást szerette volna megta-
nulni, annak sem volt akadá-
lya. Az iskola udvarán pedig,
akik vették a bátorságot, azok
a karikás ostorcsattogtatást,
valamint az íjászatot is kipró-
bálhatták.

Fiatalok és idősek egyaránt
kíváncsian szemlélték  a kel-
lemes hangulatban zajló ese-
ményeket. A nap végén bállal
pecsételték meg ezt a tájain-
kon egyedülálló eseményt,
melyen fellépett a tanyi Simi
Dance tánccsoport, valamint
a jó hangulatról Ambrus Lel-
kes Szimona énekes, előadó-
művész gondoskodott. A bál
zenefelelőse a bősi Kiss és
Kiss zenekar volt.

Kép és szöveg: -pint-

Köszöntötték a jubilánsokat

A tanyi idősek napja

Idősek köszöntése 
a karácsonyi ünnepkör jegyében

Aközség önkormány-
zata már a közelgő ka-

rácsonyi ünnepkör jegyé -
ben köszöntötte a közel
800 nyugdíjast a kultúrház
presszójában.

A bejáratnál a községi hi-
vatal alkalmazottaitól és La-
bancz Roland polgármes-
tertől átvették a megjelen-
tek az ajándékot. A helyi
alapiskola tanulóinak kultúr-

műsora után Bóna Eszter
Magyar Ottó: Az élet alko-
nyán című versét szavalta
el, majd következett a pol-
gármesteri köszöntő. Ezt
követően pedig megvendé-
gelte a község a rendez-
vény főszereplőit, az időse-
ket. A jó hangulathoz nem-
csak a finom ebéd, de a bú-
csi Mikle Péter élőzenéje is
hozzájárult. A szórakozás
mellett a megjelentek aján-
dékban is részesültek, me-
lyet a községi hivatal alkal-
mazottaitól és Labancz Ro-
land polgármestertől vehet-
ték át.

Kép és szöveg:
miriák

Évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat az idő-
sek tiszteletére ünnepségre hívja a nyugdíjas korú

nőket és férfiakat.

A jeles nap elején a helyi óvoda legkisebbjei kultúrműsor-
ral köszöntötték az ünnepelteket. Az idős emberek arcán lát-
szott az öröm és a megelégedés, amikor látták unokáik sze-
replését. Ezek után pedig Rácz László, a község polgár-
mestere üdvözölte a kultúrházban helyet foglalókat. Beszé-
dében felvázolta azokat az eredményeket, melyeket közösen
sikerült megvalósítaniuk, de szólt az előttük álló feladatokról
is. A beszámoló további részében kiemelte, hogy a helyi
nyugdíjasok az utóbbi években egyre sikeresebben vesznek
részt a különböző rendezvényeken, ami mindenképpen di-
cséretre méltó, mivel ezzel is öregbítik Gellér jó hírnevét. A
folytatásban a helyi szépkorúak Pálfy Gábor zenefelelős
hangulatos melódiái mellett elfogyasztották a finom ebédet.
Láthatóan örültek egymás társaságának, hogy ismét talál-
kozhattak, elbeszélgethettek. Abban a reményben távoztak,
hogy jövőre ismét összejönnek. Kép és szöveg: -pint-

Ünnepeltek a szépkorúak

Ünnepeltek a dunaradványi
nyugdíjasok 

Ifjúságfalva

Komáromfüss

Bátorkeszi

Márton napi vigasságok Zene–ovi

Arégiónk egyes területein egyre többen
vettek észre gólyákat a határban. Leg-

utóbb Ekecsen jelentek meg ezek a kedves
madarak. Ez talán nem is lenne furcsa, ha
a naptár mondjuk úgy júniust vagy júliust
mutatna, de így november végén ez több
mint érdekes. 

Először csak egy párt lát-
tak a falubeliek, később több
egyedről is hírt kaptunk, sőt
más falvakban is láttak „no-
vemberi” gólyákat. Nos, ag-
godalomra semmi ok,
ugyanis amelyik állat röpké-
pes, az jó eséllyel nem azért
marad itt, mert ezt egészségi
okok indokolják. Ennek egyik
oka a megkésett pótköltésű
fiókák, melyek már nem
csatlakoztak  a délebbre re-
pülő gólyacsapat közé. A
szakemberek tapasztalata
az, hogy az elmúlt években
állandósulni látszik, hogy a

fehér gólyák egy része szándékosan ezen a vi-
déken telel át. Amelyik gólya novemberben
még mindig itthon van, az már jó eséllyel itt is
marad. De, hogy miért marad nálunk évről
évre néhány egyed, erről csak sejtéseik van-
nak a gólyaszakértőknek. Mindenesetre állítá-
suk szerint a szemünk előtt zajlik a gólyák új-
fajta evolúciója. 95-98%-uk arra van progra-
mozva genetikailag, hogy rendszeresen elvo-
nuljon, ugyanakkor vannak közöttük olyan ka-
landor hajlamú állatok is, amelyek korán
érkeznek, későn vonulnak el, vagy el sem
mennek. Egyébként tudományosan bizonyí-
tott tény, hogy a gólya egyes példányai igenis
jól bírják a hideget, és akár mínusz 20 fokot is
képesek elviselni. Ha elég táplálékot találnak,
átvészelik a telet, azonban a hó mindenképpen
problémát jelenthet nekik, de nem a hideg mi-
att. A kisrágcsálókat, amelyek hóba vágott
alagutakban közlekednek és a gólyák táplálé-
kául szolgálnak, ilyenkor nem látják. Egyre na-
gyobb számban számítanak ugyanakkor arra,
hogy az emberek etetik őket, és azt is tudják
már, melyik kéményre érdemes éjjel felülniük,
hogy annak melegénél „wellnesseljenek”, amíg
ki nem tavaszodik. Pint Sándor

Fotó: Csápai Ildikó

Ekecs

Gólyák novemberben



• Eladó régi bútor kb. 1800-
as évek. Tel.: 0944 011 614 –
Komáromi járás.
• Matematika és fizika taní-
tását vállalom, közép- és
alapfokon. Tel.: 0918 190
360.
• 2014 asztali-, falinaptárok,
diárok Gútán az Alfa Market-
ban. Tel.: 035/777 1860.
• Eladó 156 m2-es belvárosi
téglalakás a Határőr utcá-
ban. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó nagyméretű 2-szo-
bás lakás erkéllyel a Cseh
utcán. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűkockák, betonalapok. Tel.:
0908 042 655.

• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Eladó fekete őzpincs kan,
beoltva. Info: 0907 590 685,
19.00 után. 
• Eladó Musgraw és kis
kályha, dísznek is jó. Tel.:
0905 190 333, 035/7713 378.
• Eladó 2 db szakácskabát –
Rondon 54-es méret, alig
használt. Tel.: 0903 536 181.

• Eladó öntvény kazán 24 kW
Protherm. Tel.: 0944 146 503.
• Eladók kerékpárok, gyer-
mek-sportkocsi, szekrény,
pufajka kabát. Tel.: 0948 006
071.

• Kiadó Komáromban a bel-
városban egy 3-szobás tég-
laépítésű lakás. Tel.: 0907
768 646.
• Eladó garázs, Orechový
rad, 1392 sz.. Tel.: 0908 037
466.
• Eladó állíthatós körfűrész,
gyári hegesztőgép, minden-
féle pálcát visz. Tel.: 0903
634 990.

• Dél-Komáromban eladó 68
m2-es téglaápítésű zöldöve-
zeti lakás. Tel.: 0036/70 611
3469.
• Predám 2-izbový tehlový
byt na Mederčskej ulici. Tel.:
0905 253 084.
• Idős emberek gondozását
vállalom, takarítást, bevásár-
lást és egyebet. Akkreditált
gondozási igazolással ren-
delkezem. Tel.: 0905 697 672.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.

• Eladó felújított 2-szobás la-
kás a Megyercsi utcán. Tel.:
0903 264 915.
• Predám prerobený 2-iz-
bový byt na Mederčskej ulici.
Tel.: 0903 264 915.

• Eladó konzerválógép és
káposztasavanyításra 20 l-
es cserépfazék (kotyogó). Ár
megegyezés szerint. Tel.:
0905 974 037.
• Eladó családi ház Csalló-
közaranyoson vagy elcseré-
lem lakásra KN-ben. Tel.:
0903 253 282.
• Vennék 5 tonnás traktor
„vlecskát”. Tel.: 0905 528 
• Ajándékozzon régi emlé-
keket karácsonyra! Régi
videókazetta dVd-re men-
tése (családi videó, szalag-
avató, esküvő stb.) 8 euró-
ért. Bővebb infó: 0908 585
544 vagy videomento
@gmail.com email címen.
784.

• Mérnököket keresünk né-
met, angol tudással, koordi-
nátornak állandó munkavi-
szonyba. Önéletrajzokat:
professia.eu@gmail.com.
Tel: 0917/833-128.
• Autószerelőket, autófestő-
ket, autólakkozókat, villany-
szerelőket felveszünk, ál-
landó munkaviszonyba. Öné-
letrajzokat: professia.eu@gm
ail. com.  Tel.: 0917/833-128.

• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó 4Fruit,
spol. s.r.o. csomagolónőket
keres csallóközaranyosi rak-
tárába, meghallgatás minden
pénteken 9-11 óra között. Ér-
deklődni a 0918/956 573 és a
0918/185 810 telefonszámo-
kon lehet hétköznapokon 8-
16 óra között.
• Prerobená garzónka do
prenájmu, cena dohodou.
Kiadó átépített garzon, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 539 625.
• Felveszünk 15 munkatár-
sat piackutatás (Anketa) ké-
szítésére. Tel.: 0917 874 583.

• Henteseket keresünk
észak-németországi hús-
üzembe-német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.
• Eladó 15 mázsa kukorica,
20 €. Tel.: 0908 743 498,
7798 686.
• Eladók hízók 140-150 kg,
kilós ár 1,70 € Nemesócsán.
Tel.: 0907 209 821.

ÚJSZüLÖTTEK
Lakatoš Jonatan (Perbete); Lakatošová Sofia (Komárom); Gröge-
rová Viktória (Ógyalla); Szabó Arina Zoé (Dunamocs); Czifrová
Lina (Ímely); Szoboszlai Linda (Keszegfalva); Németh Félix (Pat);
Nagy Zoé Ziara (Nána); Cziborová Lia (Marcelháza); Dvoríková Ta-
mara (Érsekújvár); Pintér Péter (Bátorkeszi); Bakmaz Elizabeth
Mária (Dulovce); Szabóová Vivien (Harcsás); Csóková Tünde
(Marcelháza); Mizerák Adrián (Naszvad); Bodzáš Domonkos (Sző-
gyén).

ELHUNYTAK:
Demeter Irma (88) Csata; Magyarics František (70) Komárom; Ka-
šík Štefan (49) Šrobárová; Kerekes Jenő (85) Búcs; Nagy János
(72) Martos; Forró László (76) Vágfüzes; Lavó Ilona (66) Komárom;
Petrík Imrich (61) Komárom; Polozsányiová Helena (74) Komárom;
Gőgh Anton (72) Gúta; Oláh Ilonka (81) Nemesócsa.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Gendiar Tibor és Ďurčová Eva (Komárom); Auszten Csaba és Ollé
Beáta (Komárom)
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Lőrincz Ármin Márk
Gúta

(4050/52)

Ledeczky Krisztián
Nemesócsa
(3850/51)

Korina Viktor András
Komárom
(3550/49)

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

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

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

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

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

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

Redőny – Ablak
Servis

Okná – Rolety
0908 581 797.

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

„Oly hirtelen volt halálod,
Nem volt időd mondani,
Isten veled családom.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
november 23-án, 

halálának 2. évfordulóján

Hacskó Irénkére 
szül. Hegedűs.

Emlékét örökké őrző szerető férje.

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

Nový jesenný tovar zn.
Všetko pre Vaše dieťa

Kojenecký 
tovar,

postielky, 
ohrádky, 

autosedačky,
kočíky.

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

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

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

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

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

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

Fájó szívvel emlékezünk 
november 26-án,

halálának 10. évfordulóján

Horváth  Ernőre Marcelházán.
Felesége és fiai Tibor és Zoltán családjaikkal.

„Lent sötétség, csend és nyugalom,
Fent marad a bánat és a fájdalom.
Nyolcadik éve, hogy elmentél,
Csak emléked marad örökké.
Hiányod feldolgozni nem lehet,
Csak próbálunk élni nélküled.”

Sok szeretettel emlékezünk 

id. Pogrányi Lászlóra 
Bajcson.

Emléked őrzik: feleséged 
és gyermekeid családjukkal.

„Négy éve hunytad örök álomra két szemed,
Nem könnyen adtad fel, meg kellett küzdened.
Most könnyes szemmel megállunk sírod mellett,
Mi szólítunk, de a sír néma, nem felel.
Szerető szívünkben örökké létezel.“
Fájó szívvel emlékezünk november 26-án,
halálának 4. évfordulóján a drága férjre,

édesapára és nagypapára 
id. Kosa Miroslavra Vágfüzesen.

Emlékét őrző felesége Edit, fiai, lánya, menyei, uno-
kái Bálint, Dávid, Szandika, Szofika, Leuška, anyósa
és az egész rokonság.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik november 18-án 
drága szerettünket 

MUDr. Világhy Árpádot
elkísérték utolsó útjára 

a pati temetőbe. 
Sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család.

„Csak egyet álmodsz és jövök,
A földön itt semmi sem örök, 
S melletted leszek újra én.”

Fájó szívvel emlékezünk 
november 26-án,

halálának 25. évfordulóján 

Petöcz Árpádra 
Marcelházán. 

Szerettei.

Megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk 

dr. Szénássy Árpádra 
halálának 8. évfordulóján.

Szerető felesége és lánya.

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 

halálának 2. évfordulóján 

dr. Szénássy Zoltán 
nyugalmazott gimnáziumi tanárra.

Emlékét örökké őrző családja.

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

November 28-án ünnepli 
10. születésnapját 

Fekete Ottó Kaván.
Sok szeretettel köszönti őt: 

apu, anyu, Henike, 
Péter, keresztszülei, nagyszülei, 

Feri és az egész rokonság.

Megemlékezés

„Oly hirtelen volt halálod,
Nem volt időd mondani,
Isten veled családom.”

Fájó szívvel emlékezünk 
november 24-én, 

halálának 1. évfordulóján 

Mayer Dénesre (Lipové).
Felesége, lányai és vejei.

• Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Cserépkályha építése, kar-
bantartása!  Tel: 0036/70
235 7703.
• Nemzetközi gépjárműve-
zetőket keresünk 7,5 t, vala-
mint 7,5 t tandemtempós
szerelvényre. C+E kateg. jo-
gosítvány szükséges. Tel.:
0036/20 91 23 556.

• 2-szobás családi ház eladó
Gútán.Tel.:0907 148 774.
• Sofőr 10 év tapasztalattal
nemzetköziben, C jogosít-
vánnyal munkát keres. Tel.:
0915 750 354.
• Sofőrt keresünk nemzet-
közi fuvarozásra C-típusú jo-
gosítvánnyal 2 év gyakorlat-
tal.Tel.:0905 620 242.
• Eladó termő citromfa, fü-
gefa, szeder, fikusz, páfrány
Gútán.Tel.:0908 547 153.
• Eladó konzerválógép, kézi
káposztagyalu, 32-es hús-
daráló.Tel.:0908 547 153.
• Vadonatúj Avia-20-21
(gyors) diferenciál és új akku-
mulátorok. Tel.: 0911 831 465

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

Fájó szívvel emlékeztünk 
november 23-án, 

halálának 2. évfordulóján 

Hacskó Irénkére szül. Hegedűs.
Emlékét örökké őrző szerető fia és családja.

BUdAPEST
Karácsonyi bevásárlás ol-
csón a Sárkány centerben.
Adventi vásár a Vörös-
marty téren 2013. dec. 8.
Komáromi indulás - 15,-€  

BÉCS
Schönbrunn-Bécs adventi
vásár 2013. dec. 14. Ko-
máromi indulás - 20,- €

Info tel: 0918 697 959
email:

zajazdykati@gmail.com
Bővebben megtekinthető:
utazvelem.5mp.eu oldalon
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 25. 11. predpokladám v našom
regióne chladno, oblačno a možnosť sne-
hových prehánok. Nemerateľné množstvo
snehu. Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C, denná
teplota od + 1 do + 3  ̊C. Čerstvý, nárazový
SZ vietor do 8 - 12 m/s.
V utorok 26. 11. predpokladám v našom re-
gióne veľmi podobne ako v pondelok, ob-
lačno a možnosť snehových prehánok. Ne-
merateľné množstvo snehu. Nočná teplota od
- 4 do - 2  C̊, denná teplota od + 1 do + 3  C̊.
Čerstvý, nárazový SZ vietor do 8 - 12 m/s.
V stredu 27. 11. predpokladám v našom re-
gióne chladno a sneženie, veľkú oblačnosť
až zamračené s občasným snežením.
Množstvo snehu do 4 cm. Nočná teplota od
- 4 do - 2  ̊C, cez deň od  - 1 do + 1  ̊C.
Mierny JZ vietor do 6 - 8 m/s.
Vo štvrtok 28. 11. predpokladám v našom

regióne zrána chladno a mrazivo, polo-
oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od - 5
do - 3  C̊, cez deň od + 1 do + 3  C̊. Čerstvý
SZ vietor do 8 - 12 m/s. (od 29 – 43 km/h.)  

V piatok 29. 11. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným snežením. Množ-
stvo snehu do 5 cm. Nočná teplota ešte od
- 3 do - 1  ̊C, denná  teplota od  0 do + 2  ̊C.
Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s. 
V sobotu 30. 11. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, oblačno s miestnymi sne-
hovými prehánkami. Množstvo snehu do 
1 cm. Nočná teplota od - 2  do  0  C̊, denná
teplota od + 2 do + 4  ̊C. Slabý Z vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)   
V nedeľu 1. 12. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  C̊, cez deň
od + 2 do + 4  ̊C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. 
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam premenlivé poča-
sie, ku koncu obdobia vpád arktického vzdu-
chu a citeľné ochladenie.

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

Výcvik vodičov na skupinu "B" 

0905 489 059

Vodičský 
preukaz už 
za 6 týždňov

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

Predpoveď počasia 25. 11. 2013 - 1. 12. 2013

Literárny klub šáLKKA pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne

Monika JAKUBECZOVÁ 29. novembra 2013 o 16.30
v knižnici na Ul. Palatínovej č. 8

bude besedovať o svojej najnovšej knihe
online podnikateľka autorka 3 motivačných CD a e-knihy o online marketingu 

pomáha ženám podnikať na internete, učia a sprevádzajú ju anjeli.

Nitriansky samo-
správny kraj a Tri-

bečské osvetové stre-
disko v Topoľčanoch
s podporou Granto-
vého systému Minis-
terstva kultúry SR pri-
pravili VIII. ročník
Krajskej súťažnej pre-
hliadky chrámových
zborov, ktorý sa konal
27. októbra 2013 v To-
poľčanoch.

Prehliadky sa zúčast-
nili ŽSZ Cantica z Mo-
čenku, Chrámový zbor
kostola Všetkých svä-
tých z Bojnej, MSZ
Lipka z Dolných Krškan,
SZ Letica zo Semerova
a Vokálny zbor Enthea z
Nových Zámkov. Žen-
ský spevácky zbor Kan-
tantína pod vedením di-
rigentky Mgr. Kataríny
Čupkovej a klaviristky
Márie Mihályovej repre-
zentoval Komárňanský
okres. Hosťom pre-
hliadky bola Vokálna
skupina SKLO z Bratis-
lavy.

ŽSZ Kantantína sa
prezentoval náročným,
pestrým a zaujímavým
festivalovým progra-
mom:

Zlatý veniec putoval do Komárna

1. Cludio Casciolini: PANIS ANGLICUS
2. Giovanni P. da Palestrina: 

BONUS EST DOMINUS ET VIDE DOMINE
3. Josef Haydn: GLORIA IN EXSCELSIS
4. Giovanni P. da Palestrina: ADOREMUS TE CHRISTE
5. Menegali: PARCE DOMINE
6. Arvid Platpers: AVE MARIA

Odborná hodnotiaca porota rozhodla, že najvyššie ocenenie
ZLATÝ VENIEC 2013 udelí ŽSZ KANTANTÍNA.

Nádhera a sila zborového spevu pritiahla spokojných a vďač-
ných poslucháčov. 

Kantantíne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu, za „pesto-
vanie“ speváckeho zboru a prajeme veľa úspechov a vystúpení,
ktoré zušľachťujú, prinášajú radosť a šťastie nie jednému, ale
hneď niekoľkým ľuďom naraz. Ing. Tibor Krátky

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

08:30 - 14:30 kancelária DMS - I.poschodie 0905 229 214
14:00 - 17:30 Collavino production, Komárno - budova DMS,
I. poschodie - zadný vchod (od hodinára) 0905 283 006

Nie všetky dni strávené v škole sa musia nevyhnutne
podobať ako vajce vajcu. Učitelia komárňanskej 

priemyslovky dňa 24. 10. v rámci dní otvorených dverí
vytrhli prvákov zo stereotypu a poskytli im možnosť
vyskúšať si niečo nové. Tým niečím novým bol rádiový
orientačný beh, ktorého tradícia na priemyslovke ožíva
prostredníctvom projektu Viem, kam bežím.

Od 1. januára 2014 sa dôchodky opäť
zvýšia o pevnú sumu. Výplata takto

zvýšeného dôchodku závisí od toho, kedy
bol priznaný. Od 1. 1. 2014 sa dôchodok
zvýši v prípade, že bol priznaný pred
týmto dňom. Ak však bol vdovský dôcho-
dok, vdovecký dôchodok alebo sirotský
dôchodok, na ktorý vznikol nárok v roku
2014, vymeraný z už v roku 2014 zvýše-
ného starobného dôchodku, predčasného
starobného dôchodku alebo invalidného
dôchodku, tak sa v roku 2014 o príslušnú
pevnú sumu už nezvýši.

V roku 2014 sú pevné zvýšenia dôchodkov
ustanovené nasledovne: 

a. starobný dôchodok o 8,80 eura, 
b. starobný dôchodok vyplácaný v sume

jednej polovice o 2,70 eura, 
c. predčasný starobný dôchodok o 8,90

eura, 
d. predčasný starobný dôchodok vyplácaný

v sume jednej polovice o 3,30 eura, 
e. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok
priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov a so-
ciálny dôchodok o 7,80 eura, 

f. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť o viac ako 70 % a invalidný dôchodok
priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov
vyplácaný v sume jednej polovice o 2,80 eura, 

g. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť najviac o 70 % o 4,50 eura, 

h. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej
polovice o 1,80 eura, 

i. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok
o 5,70 eura, 

j. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok
vyplácaný v sume jednej polovice o 2,50 eura, 

k. sirotský dôchodok o 3,00 eura, 
l. sirotský dôchodok vyplácaný v sume jed-

nej polovice o 1,50 eura. 

O inú sumu, než je niektorá z vyššie uve-
dených pevných súm zvýšenia, sa dôchodok
zvýši v prípade, ak bola jeho suma určená s
prihliadnutím na obdobie dôchodkového po-
istenia získané v cudzine. V takom prípade sa
dôchodok zvýši o pomernú časť príslušnej
pevnej sumy zvýšenia zodpovedajúcu po-
mernej časti, v akej sa priznal čiastkový dô-
chodok podľa právnych predpisov Slovenskej
republiky. Sociálna poisťovňa zvýši k 1. ja-
nuáru 2014 vyplácané dôchodky automaticky,
bez žiadosti klienta, pričom v zvýšenej sume
budú vyplatené po prvý raz vo výplatnom ter-
míne za mesiac január 2014. O vykonanom
zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov pí-
somné rozhodnutie v priebehu mesiaca ja-
nuár 2014. 

Zdroj: socpoist

Ako sa budú zvyšovať 
dôchodky v roku 2014 Projekt Viem, kam bežím

A tak teda v tento slnečný októbrový deň dostali pretekári
do ruky prijímač, ktorý zachytával signály z kontrolných sta-
níc a na základe tohto signálu sa orientovali. Behali a 
orientovali sa v areáli našej školy a tiež pri Mŕtvom ramene
Váhu.

Študentom sa tento projekt veľmi páčil, no zahanbiť sa ne-
dali ani učitelia, ktorí tiež využili túto jedinečnú príležitosť a
zabehli si.

Projekt finančne podporil  Nitriansky samosprávny kraj a
odbornými garantmi boli pedagógovia SPŠ v Komárne Mgr.
Sz. Jóba, Ing. P. Kálosi a Ing. O. Nagy.

Momentálne mali študenti k dispozícii 4 prijímače a 1 vy-
sielač. Vysielač pre nich zostrojil Ing. O. Nagy, no zostroje-
niu  predchádzalo zabezpečenie súčiastok, o ktoré sa po-
starali opäť pedagógovia. 

Predpoludnie s rádiovým orientačným behom sa vydarilo
a my dúfame, že si tento zaujímavý a užitočný šport nájde
na komárňanskej priemyslovke trvalé miesto.

Marcela Vargová

MŠ Nová Stráž sa zapojila
projektom Ihriska dO-

PRAVÁČiK do grantového
programu „Rád chodím do
škôlky“, ktorý vyhlásila Na-
dácia pre deti Slovenska v
spolupráci so spoločnosťou
Samsung Electronics  Slo-
vakia. 

Tento projekt bol vybratý
správnou radou NDS a poskyt-
nutý bol finančný príspevok v
sume 3000,-€, za čo im veľmi
pekne ďakujeme. Touto cestou
sa chceme poďakovať za spo-
luúčasť v projekte :  mestu Ko-
márno, ktoré nám poskytlo fi-
nančný príspevok 1000,-€, za
ktorý sme zakúpili detské bi-
cykle, prilby, združeniu rodičov
pri MŠ, ktoré nám zakúpilo 10

kusov kolobežiek, rodičom, sta-
rým rodičom, ktorí nám pomá-
hali pri výkopových prácach,
stavebnej firme Stabac s.r.o. v
Novej Stráži, ktorá nám vybe-
tónovala plochu a cestu do tráv-
natej plochy, Ing. Jurajovi Ada-
movi, ktorý nám poskytol vý-
hodnú cenovú ponuku. Cieľom
projektu bola inovácia škol-
ského dvora, prispievať k zdra-

vému rozvoju detí a rozvíjať po-
znatky  z oblasti dopravnej vý-
chovy. Zrealizované ihrisko slúži
deťom na praktické uplatňova-
nie poznatkov z pravidiel bez-
pečnosti a správania sa na ces-
tách. Na záver by sme sa chceli
ešte raz poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali a pomáhali v
projekte DOPRAVÁČIK.

Kolektív MŠ Nová Stráž

Ihrisko DOPRAVÁČIK 
v MŠ Nová Stráž

Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne oznamuje občanom, že dňa 29.11.2013 (t.j. v
piatok) nebude prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Ďalej oznamuje
občanom, že dňa 02.12.2013 (t.j. v pondelok) začnú oddelenia dokladov odborov po-
riadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru vydávať občianske pre-
ukazy s elektronickým čipom s možnosťou vloženia bezpečnostného osobného
kódu (BOK) a kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis.

kpt. Mgr. dušan dragúň, riaditeľ
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domo-
vina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak egy
van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.35 Híradó 16.50
Az élet sava-borsa 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 Híradó 23.05 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.00 Csűrcsavarosdi,
20. 17.25 Blinky Bill kalandjai 17.50 Félix levelei 18.05 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Sophie szerint a világ21.10 Bosszú 21.55 A következő!
22.50 Ridikül. Női talkshow 23.35 Borvacsora

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Hagyaték 9.05 Közbeszéd  9.35 Isten kezében 10.05 Élő egyház  10.35
Rome Reports  11.05 Klubszoba  12.00 Híradó 12.15 Vers 12.27 Napi-
rend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05
Everwood 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.35
Doc Martin  20.20 Vivát Benyovszky! 21.25 Hírek 21.30 Dunasport
21.35 Sportaréna 23.30 Kultikon 23.45 Koncertek az A38 Hajón

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider, 35. 14.00 Tények 14.25
Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Réká-
val és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25
Jóban-rosszban 21.30 NCIS 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 Fogyj Réká-
val és Norbival! 23.40 Én is menyasszony vagyok 

8:08 – Minden reggel 9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.40 Reflektor 13.00 Portré 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz
15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 Dr. Csont  22.45 CSI: A helyszínelők 23.50 A Tudorok

11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok!  13.00 A gyanú-
árnyékában, 17. 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors
hullámain 16.30 A vihar. 17.30 Heti Hetes 18.30 Nyomtalanul  19.30
Vacsoracsata, 110. 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, baj-
ban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 PokerStars

STORY TV

14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50
Hír24 18.00 NCIS III. 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Columbo
21.10 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.10 Megkísértve. thriller

VIASAT

7.50 Harmadik műszak 8.50 Ocean‘s Twelve – A játszma folytatódik.
11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55 Szívek szállodája V.
13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25
Gyilkos számok 18.25 Káoszháza I. 18.55 Férjek gyöngye  19.25 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Váltságdíj akciófilm

7:00 Olasz foci Verona – Chievo 9:00 Olasz foci AC Miláno – Genova
11:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Zágráb - Rhein Neckar Loven
12:30 Brazil focimeccs 14:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Vardar
Skopje - Metalurg Skopje 16:00 Francia foci Nantes – Monaco 18:00
Mix zóna 18:25 Brazil fociösszefoglaló 19:00 Francia fociösszefogaló
20:00 Mix zóna 20:25 Leshelyzet 20:40 Olasz foci AS Róma - Cagliari

STV :1
7.45 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása10.50 Párbaj
11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Taxi 14.20
Építs házat, ültess fát! 15.10 Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Úti-
cél. Hegyi mentők 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20 Könnyed erköl-
csök Ang. film 21.55 Ami örökre megmarad 23.30 Medicopter 117

STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 Zdena Grúberová színésznő portréja 10.15
Szemtől szemben 10.50 Fókusz 11.55 Élő körkép 12.40 Folklórműsor
13.15 BL-magazin 13.45 Lefújva 14.25 Sportvisszhang 14.50 FIFA-ma-
gazin 15.30 Autószalon 15.55 Nemzetiségi dokumentum. Komárom
16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Ahogy
önök látják 18.25 A tudomány Európában 18.35 Kassa 18.45 Esti mese
19.10 Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Híradó 20.00
100 vélemény 20.05 Különleges nők Maria Montessori 20.55 Tudo-
mány 21.30 Hírek 22.05 A Magdolna-nővérek Ang.–ír filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra
11 12.30 A farm 13.45 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00
NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal Polgárjogi ügyek 17.50 A fi úk
nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr
a bor 21.40 A farm. 23.00 NCIS VIII.,

JOJ

8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi törénetek 10.50 A felszín alatt.
12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40
Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták
19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40
Örökség 23.00 A szállító. Kanad.–fr.– am.–ném. sor., 7.

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó
délben 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Pecatúra
13.55 Hacktion – Újratöltve  14.55 Család csak egy van 15.40 A múlt
fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40
Ridikül. Női talkshow 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás
20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 King II., 22.00 ESTE 22.40 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.05 Lolka és Bolka 17.15 Csűrcsavarosdi, 21.
17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie
30 perces kajái, 40/16. 21.10 Bosszú 21.55 A következő! 22.50 Ridikül.
Női talkshow 23.35 Pasta. Dél-koreai tévéfilmsor., 20/16.

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Hazajáró. Dél-Bácska 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Tér-
kép 17.00 Everwood, 89/66. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Kisváros 19.35 Doc Martin  20.25 Sakk, Kempelen úr
21.10 Hírek, sport 21.25 Nézz az égre! Am.- ang.–kanadai film 23.25
Kultikon 23.40 Koncertek az A38 Hajón. Pegazusok Nem Léteznek

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.25 Jóban-rosszban 21.30 Üvegtigris Magy. vígjáték 23.50 Fogyj
Rékával és Norbival  23.55 Zsaruvér

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Refl ektor
10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20
Csók és csata  17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fó-
kusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt  21.45 A menta-
lista  22.45 Döglött akták 23.50 XXI. század – a legendák velünk élnek

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! 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 Nyomtala-
nul 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 sze-
rint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24
19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Besegít a halál. Am.
krimi 21.10 Telitalálat vígjáték 23.15 Rózsák harca I. Ol. filmdráma, 10.

VIASAT

7.55 Monk  8.55 Harmadik műszak 9.55 Gyilkos számok 10.50 Káosz-
háza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55 Szívek szállodája
13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25
Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Kaméleon. Magy film 23.30 Váltságdíj akciófilm

7:00 Brazil fociösszefoglaló 7:30 Handball show  8:00 Férfi kézilabda
Bajnokok Ligája Szentpétervár – Záporožie 9:30 Mix zóna 10:00 Bra-
zil focimeccs 12:00 Mix zóna 12:25 Francia foci Ajaccio – Marseille
14:25 Francia fociösszefoglaló 15:25 Brazil fociösszefoglaló 16:00
Olasz foci AS Róma – Cagliari 18:00 Mix zóna 18:25 Handball show
18:55 Svéd jégkorong Frölunda HC - Luleå HF élő közv 21:25 Mix zóna

STV :1
7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 240. 9.50 Asija választása 10.50 Pár-
baj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs
házat, ültess fát 14.35 Riporterek 15.15 Asija választása 16.00 Híradó
16.20 Úti cél: Vietnam 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.30 A mentőautó
2.  22.30 Szlovákia elhíresült bűnügyei 23.25 Medicopter 117

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Különleges nők 9.50 Ahogy önök látják   10.15
Nemzetiségi dokumentum10.45 Fókusz 11.30 Sportvisszhang 12.00
Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.15 Hallgasd ezt a melódiát 14.40 Tu-
domány 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 18.25 Lakáskultúra 18.45
Esti mese 19.05 Mivel utazzunk19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55
Hírek 20.05 Túlélni Kabult dok. film 20.55 Rendelő 21.30 Hírek 22.05
Fehér gárda 22.55 Művészet 2013 23.20 Svätopluk király árnyékában

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
1111.45 Nyomtalanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre14.15
A farm  15.30 Két pasi – meg egy kicsi16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás-jelentés 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.05 NCIS IX.

JOJ

7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek 10.55
A felszín alatt 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 14.30 Castle IV.  15.40 Shop-
ping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00
Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 Panelházi történetek – új részekkel
21.40 Állat 2. Am. akciófilm. 23.30 ValóVilág – Az álomház.

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai  10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Hrvatska kronika 13.25 Útravaló 13.40 100 kép a XX. szá-
zadból 13.50 Hanuka 14.45 Család csak egy van 15.35 A múlt
fogságában 16.25 Jövő-időben 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-borsa
17.30 Híradó, sport 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.20 Retró kabaré 21.20 Bábel 22.20 Az ESTE 22.50 Híradó 23.05
Summa 23.35 Angi jelenti

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi,
22. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45
Kapa, kasza, fakanál  21.10 Bosszú  21.55 A következő! 22.50 Ridikül.
Talkshow 23.35 Noé barátai 

DUNA

7.30 Híradó 7.35 A Balaton-felvidék 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Ha-
tártalanul magyar 9.05 Közbeszéd  9.35 Pannon expressz 10.00 Vi-
rágzó Magyarország 10.25 Doc Martin 11.10 Sakk, Kempelen úr 12.00
Híradó 12.25 Vidékességek 12.55 Arcpoétika 13.20 Mediterraneo 13.50
A 78-as körzet 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood
18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.35 Doc Martin 20.30
Glóbusz 21.25 Hírek 21.40 Tigris a hóban Olasz film 23.30 Kultikon

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15
Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 A bura alatt 22.40 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.45 Fogyj Rékával és Norbival  23.50 A médium 

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztro-Show 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV bemutatja
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20
Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fó-
kusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Szulejmán
23.05 Házon kívül 23.35 Reflektor 23.55 Vundersőn ás Zuperszexi

9.00 CSI: Miami helyszínelők  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hul-
lámain 16.30 Vihar 17.30 Az első millióm története 18.30 Nyomtalanul
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

14.30 Columbo 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: Rek-
viem egy hullócsillagért 21.10 Danny Blue  Mentalista show 21.40 A
Vatikán ügynöke 22.35 Miss Fisher rejtélyes esetei 

VIASAT
7.55 Monk – Flúgos nyomozó 8.55 Harmadik műszak9.55 Gyilkos szá-
mok  10.50 Káoszháza  11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55
Szívek szállodája  13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyil-
kos számok 18.25 Káoszháza  18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi  20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
Még egy kis pánik Am.–ausztrál vígjáték 23.20 Harmadik műszak I.,

8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci AS Róma
– Cagliari 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil fociösszefoglaló 13:00 Olasz foci
Udinese – Fiorentina 15:00 Handball show 15:30 Svéd jégkorong Frö-
lunda HC - Luleå HF 17:30Mix zóna 17:55 Férfi kézilabda Bajnokok Li-
gája Halmstadt – Velenje élő közv 19:45 Brazil focimagazin 20:20 Mix
zóna 20:45 Olasz focimagazin 21:15 Olasz foci  Livorno - Juventus

STV :1
7.00 Medicopter 117  7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem  9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Igaz történetek 15.10 Asija
választása 16.00 Híradó 16.20 Úticél: 17.15 Csalók akcióban 17.50
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Bayern Leverku-
sen– Manchester United   22.50 Bajnokok Ligája 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Túlélni Kabult,9.45 A világ lovasai 10.10 Ukrán
magazin  10.45 Fókusz 11.30 Rendelő 11.55 Élő körkép 12.45 Folk-
lórműsor 13.10 Kean Tévéjáték 14.40 Fehér gárda. 15.30 Kvartett
15.55 Magyar magazin 16.25 Energetika 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a
régiókból 17.48 Hírek magyarul 18.00 Lakáskultúra 18.25 Tesztm-
agazin 18.45 Esti mese 19.05 Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki hívott
meg 19.55 Hírek 20.00 100 vélemény 20.10 Napjaink hősei 21.00
Oľga Feldeková 21.30 Hírek 22.05 Egy kezdő hóhér esete. 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11. 11.45 Nyomtalanul  12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre
14.15 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

6.15 Híradó 7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági
akták 9.30 Panelházi történetek10.50 A felszín alatt  12.00 Híradó
12.30 Dr. Csont  14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szó-
játék 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.20 Panel-
házi történetek 21.40 Dr. Csont 22.45 Castle 23.45 Castle 
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
Okosan kell taktikáznod, ha meg aka-
rod úszni a konfliktusokat. Szinte min-
den napra jut valaki, aki alig várja,
hogy összeütközhessen veled.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Szerelemre hangolódással telik a hét.
Ha van azért, ha még nincs, vár rád a
nagy Ő! Lehet kinn késő ősz, de ben-
ned a tavasz hangjai csilingelhetnek…

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
A pénzedre kell vigyáznod. Most a fi-
gyelmetlenség, a meggondolatlan-
ság és a felelőtlenség a legádázabb
ellenségeid.

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Úgy érezheted, hogy dupla mennyi-
ségű feladat vár a munkahelyeden,
mint általában. Viszont energikusabb
is vagy, így gyorsabban elkészül-
hetsz a munkákkal.

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Jókedvűen mész be dolgozni, a de-
rűs hangulat uralhatja a napjaidat.
Így a nagyobb mennyiségű munká-
val is megbirkózol valahogy.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Otthon több vitád lehet, javarészt
hétköznapi apróságok miatt. Kide-
rülhet, hogy senki sem akar igazán
alkalmazkodni a többiekhez. Több
félreértés is előfordulhat.

MérLEg - IX. 23. - X. 22
A napokban az idegesség és a
stressz a gyomrod és az emésztő-
rendszered területén fogja érzékeltetni
a hatását. Édességet csak mértékkel!
SKOrpIÓ - X. 23. - XI. 21.

Pénzügyeidben kedvező fordulat vár-
ható, akár egy váratlan bevétel, akár
egy kisebb befektetési lehetőség for-
májában.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Tele leszel energiával, és legszíve-
sebben rögtön a dolgok közepébe
vágnál. Mielőtt bármit teszel, hall-
gasd meg barátaid véleményét is.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Az elkövetkezendő időszakban na-
gyon szerencsés, kreatív és szipor-
kázó leszel. Használd ki ezt megfe-
lelően, hiszen később komoly sikerek
várnak rád ezáltal!

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Készülj az ünnepekre, kezdd el a
nagytakarítást nemcsak otthonod-
ban, de saját magadban is.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Könnyen mondsz igent, ám nehezen
tudsz eleget tenni az elvárásoknak.
Elsősorban a képességeid értékeled
felül, illetve a következő napokban
az idővel is hadilábon fogsz állni.

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
A duna Menti Múzeum díszterme:
„100 éves a komáromi Kultúrpalota“ c.
időszaki kiállítás. Laco Stuhár, QEP mű-
vészi fotográfiái január 31-ig tekinthetők
meg.

Zichy palota: Prezmeczky Péter első
önálló fotókiállítása január 15-ig tekint-
hető meg. November 22-től Királyi ud-
varok. Középkori és reneszánsz ruhák
bábokon.
Limes Galéria: Jezsuita jelenlét régen
és ma - Pázmány Péter 1635, 1814,
2014 című kiállítás.
Jókai Színház: November 25. 19.00
Művészet. November 26. 9.00, 11.00
Rumcájsz, a rabló, 19.00 Művészet
November 27. 9.00, 11.00 Rumcájsz, a
rabló. November 28. 15.00 Árulás. No-
vember 29. 18.00 Kor – Zár klub.
Mokka Café:
Ludia a veci, Vallach Ladislav fotókiállí-
tása.
VMK:
December 7-én, 18.00 órai kezdettel a
GIMISZ színjátszó csoport fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából gálamű-
sorral emlékezik az elmúlt évekre, ame-
lyen fellépnek a régebbi évek előadá-
sainak szereplői is. Az eseményhez
kapcsolódóan kiadásra kerül „A komá-
romi magyar gimnázium százéves kul-
turális múltja” publikáció, mely egy év-
század távlatában foglalja össze a ko-
máromi magyar gimnázium kulturális
életét, különös tekintettel a GIMISZ te-
vékenységére.
Rév:
November 30-án 19,00 órai Borvacsora
négy felvidéki borász, Drozdik pince

(Párkány), Kasnyik pince, (Kürt), Má-
tyás pince (Kisújfalu), Molnár pince
(Kürt/Nádszeg) és egy vendégborász
Szarka Gyula (Badacsony, Szent
György Hegy) boraihoz harmonizált éte-
lekkel várják a vendégeket. A szellemi
táplálékról két magyar író, Fehér Béla
és Cserna-Szabó András (Ede a leves-
ben című gasztrokrimik írói) gondosko-
dik. A vacsora ára: 25 €.

dÉL-KOMÁROM:
Városi Sportcsarnok:
November 29-én, 19.00 Magyarock Mu-
sical Band, 5-éves jubileumi koncert
sztárvendégekkel.
November 30-án, 16.00 András napi vi-
gasságok – a Garabonciás Táncegyüt-
tes gálaműsora.
December 8-án 8.30-19.00 Mikulásnap
(ugrálóvár, trambulin). Jegyár: 1500 Ft,
kísérőjegy: 300 Ft.
Magyar Lovas Színház:
November 30-án, 16.00 órakor Mikulás
Gála, jegyrendelés: 0036 30/494 8580.

AdVENTI HÉTVÉGÉK:
Jókai Színház: december 1., 14.00 Hó-
királnynő, musical gyerekeknek a Te-
átrum Színház előadásában, ingyenes
jegyek a Jókai moziban válthatóak. 
December 8, 18.00 Mária evangéli-
uma. 
Református templom: december 15.,
15.30 Pitti Katalin.
Jókai tér: december 22-én, 16.00 Vá-
rosi Karácsony-tea, forralt bor, süte-
mény. Vasárnaponként: 15.00-18.00 óra
mézeskalács készítés, 17.00 óra Ad-
venti áhítat a Jókai téren. 

Idei szlovákiai turnéja első állomásaként december 9-én, hétfőn,
este hét órai kezdettel Révkomáromban  a Református Temp-

lomban koncertezik a világhírű " The Golden Voices of Gospel "
afro-amerikai hangszeres énekegyüttes, dwight Robson néger
tiszteletes zenekara.

A csodálatos gospe-
lek és néger spirituá-
lék az afro-amerikaiak
világa, az ő történetük,
kultúrájuk, hangjukat
és autentikus  előadá-
sukat szinte lehetelen
felülmúlni.. 

Az egyre népszerűbb dalokban megtalálhatók az Ó- és Újszövetség
sorai (a tradicionális gospel énekesek ezek történeteit keltik életre), de
sokszor csak szabad imák, amolyan beszélgetések Istennel. A 2000-
ben alakult együttes egyre népszerűbb, folyamatosan töretlen siker-
rel koncertezik Európa-szerte is, szívesen koncertezett velük több ne-
ves előadóművész mellett például Michael Jackson és Mariah Carey
is! A bő kétórás koncert két részből áll, 20 perces szünettel.

Az együttes hazai kizárólagos képviselője megalakulása óta a du-
naszerdahelyi ElóKONCERT műsoriroda,  akik szervezésében ez év-
ben Szlovákia nyolc  városában mutatkoznak be. Bővebb információ az
iroda honlapján a www.elokoncert.com és a www.ticketportal.sk hon-
lapon található. 

Jegyelővétel: VMK Révkomárom, Jegypénztár, Vár út 1., Tel.:
035/77 13 550, 0905 892 579 , Jegyrendelés, bővebb info: elokon-
cert.ds@gmail.com, +421 905 654 349, www.elokoncert.com

"OH HAPPY DAY", 
"GLORY, GLORY, HALLELUJAH "

KARÁCSONYI GOSPEL GÁLA KOMÁROMBAN
HARLEMBŐL (NEW YORK, USA)

Játsszon velünk belépőjegyekért!
Szerencsés dELTA olvasó nyerhet belépőt az ElóKONCERT

irodától, amennyiben helyesen válaszolja meg a kérdést és a ki-
töltött szelvényt beküldi a címünkre: Szlovákia mely városaiban
és hányadikán koncertezik ez év decemberében a The Golden
Voices of Gospel együttes?
Cím: dELTA hetilap szerkesztősége, Františkánov 22., 
Komárno 945 01 címre, Beküldési határidő: november 28.

Válasz: ...........................................................................................
........................................................................................................
Név és cím:....................................................................................
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Júlia. Magy. dok. film 14.45 Csa-
lád csak egy van  15.30 A múlt fogságában  16.20 Híradó 16.35 Az élet
sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad
a torkán 21.30 Munkaügyek  22.00 Az ESTE 22.35 Híradó 22.50 Nem-
zeti nagyvizit 23.20 Rejtélyes XX. század 23.50 Szembesítés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi, 23.
17.35 Blinky Bill kalandjai I–II., 52/48. 18.05 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Hétköznapi kifutó 21.15 Bosszú II. 22/4. 22.00 A következő!
Nyereményjáték 22.50 Ridikül. Női talkshow 23.40 KorTárs

DUNA

7.35 A Balaton-felvidék egyedi tájértékei, 2. 8.10 Kultikon  8.35 Nyelv-
őrző 9.05 Közbeszéd 9.30 Zöld Jelzés 10.00 A nap vendége. Dr Len-
gyel Márton 10.15 Doc Martin 11.00 Glóbusz 12.00 Híradó 12.20
Vidékességek 12.50 Táncvrázs 13.45 A 78-as körzet 14.30 Kívánság-
kosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Kisváros 19.35 Doc Martin 20.30 Angyalbőrben 21.25
Hírek, sport 21.35 SÁRA 80 – 22.35 Tüske a köröm alatt Magyar film

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ
12.00 Eva Luna 13.00 Knigth Rider 14.00 Tények 14.25 Aktív 14.50
Shopping királynők 15.50 Családi titkok16.50 Fogyj Rékával és Nor-
bival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-
rosszban 2244. 21.30 xXx2 – A következő fokozat.  23.35 Fogyj
Rékával és Norbival  23.40 Propaganda

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Refl
ektor 13.00 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fó-
kusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest
21.10 Barátok közt 21.45 Ölve vagy halva akciófilm 23.40 Brandmánia

9.00 CSI: Miami helyszínelők  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Forró nyo-
mon18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyéká-
ban 21.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 22.30 Barátok
közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV

14.30 Columbo: Rekviem egy hullócsillagért 16.00 Jim szerint a világ
16.55 Gordon Ramsay 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Pel-
ler Mariannal 19.35 Columbo 20.55 Labdarúgó Európa Liga 23.15 Jim
szerint a világ 23.45 Labdarúgó Európa Liga – öszszefoglaló

VIASAT

7.55 Monk 8.55 Harmadik műszak  9.55 Gyilkos számok 10.50 Káosz-
háza  11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55 Szívek szállodája
13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul  17.25
Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóba-
rátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: New York-i helyszí-
nelők  22.20 Gyilkos körzet 23.30 Még egy kis pánik vígjáték 

7:00 Svéd jégkorong Frölunda HC - Luleå HF 9:00 Olasz focimagazin
9:30Mix zóna 10:00 Olasz foci Bologna – Inter 12:00Mix zóna 12:25
Brazil fociösszefoglaló 13:00 Corgoň liga Trenčín – Košice 15:00 Só-
lyomszem – teniszmagazin 16:00 Olasz foci SSC Napoli – Parma 18:00
Mix zóna 18:25 Olasz fociösszefoglaló 18:55 Svéd jégkorong Linkö-
pings HC - Frölunda HC élő közv 21:25 Mix zóna 21:50 Férfi kézilabda
Bajnokok Ligája Halmstadt - Velenje

STV :1
6.35 Csalók akcióban 7.05 Medicopter 117  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! 14.20
Konyhatitkaim 15.15 Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Vadlovak a
gyönyörű kék Dunában 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.20 Óvárosi helyszínelők
21.15 Riporterek 21.45 Wallander  23.15 Medicopter 117

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Napjaink hősei 9.50 Lakáskultúra 10.15 Át-
rium 10.45 Magyar magazin 11.20 Fókusz – fogyasztók 12.05 Élő kör-
kép 12.45 Kedvelt melódiák 13.25 Éjszaka az archívumban 14.25
Évekkel ezelőtt… 14.55 Idősebbek klubja 15.30 Halláskárosodottak
tévéklubja 15.55 Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fó-
kusz 17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 Kölyökállatok az állatkertből
II. 18.25 Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.00 Lolka és
Bolka világgá megy 19.10 Találd ki, ki hívott meg 19.45 Hírek 19.50
Kockázatos műszaki műveletek 20.45 Girondins Bordeaux– Eintracht
Frankfurt Labdarúgó Európa Liga 23.10 A nemzetközi terrorizmus
1945 után. Ang. dok. sor.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fiúk
nem sírnak 11.35 Cobra 11. 12.35 Nyomtalanul VII. 13.35 Doktor
House 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó
17.25 Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm23.00 NCIS IX., 

JOJ

7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek. Tévésorozat 10.50 A felszín alatt, 19. 12.30 Dr.
Csont IV.,  13.30 Dr. Csont VI., 14.30 Castle IV. 15.40 Shopping király-
nők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó
20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat
21.40 A harc mestere Am.–kand. akciófilm.

CSütörtöK, november 28 Szombat, november 30
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-
útfélen 9.45 Útmutató 10.40 A sokszínű vallás 10.55 A Hei-
delbergi káté 11.20 Református ifjúsági műsor 11.30 Az
utódok reménysége 12.01 Híradó délben 12.05 Hétköznapi
kifutó 12.35 Tűnt idők mozija Magy. művészeti sorozat 13.05
FIFA World Cup 2014 13.35 TeleSport – Sport7 14.05 A nagy
versmondás: Vörösmarty Mihály: A vén cigány 14.55 OTP
Bank Lovas Világkupa, élő 16.20 DVTK–Győri ETO OTP Bank
Liga labdarúgómérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó este
20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Magyaror-
szág, szeretlek! 21.40 Mindent anyámról Sp. filmdráma6.10
Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Táncakadémia II., 24.
12.30 Csajok a zŰrből I. Ausztrál sor., 26/24. 12.55 Rocky és
Bakacsin kalandjai, 163/119– 123. 15.00 H2O: Egy vízcsepp
elég III., 26/13–14. 15.55 Zorró legújabb kalandjai, 40/9.
16.20 Shaun, a bárány, 40/15. 16.30 Gyalogbéka, 10/5. 17.00
Állatkert a hátizsákban, 65/6. 17.30 Lolka és Bolka, 61/59.
17.40 Rejtélyek Tesz-vesz városban II., 26/14. 18.05 Kérem a
következőt III. 18.20 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.45
Mad Men – Reklámőrültek II., 13/13. 21.35 Lépteid nyomán
Ol. film 23.20 Il Divo – Live in London. Ang. koncertfilm7.45
Világ-Nézet 8.40 Új nemzedék (ism.) 9.10 Vatikáni híradó 9.35
Napok, évek, századok 10.30 Magyar klasszikusok új köntös-
ben 11.00 Élő világegyház 11.25 Beavatás (ism.) 12.00 Hír-
adó 12.05 A világörökség kincsei. Időjárás-jelentésra –
Sziklakolostorok – Görögország 12.25 Ízőrzők. Mencshely
13.00 Egy fi únak a fele Magyar film (ff .) 14.25 Hazajáró.
Csukáshegység 14.55 Szerelmes földrajz 15.30 Hogy volt?!
(ism.) 16.25 Katyi. Magy. film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.30
Kisváros. Tévésor. 19.00 Önök kérték 20.00 Mesterházilajos:
A Zebegényiek. Magyar tévéfilm 21.15 Feldobott kő Magyar
film (ff .) 22.40 Heti Hírmondó 23.10 Klubszoba6.25 TV2-ma-
tiné. Benne: Chuggington, Zsebkutyusok; Chuck, a dömper
kalandjai; Bubbi Gruppik; Sárkánykirályság; Team Umizoomi;
Go Diego Go; Irány Dínóföld; 1001 amerikai: Tündéri ke-
resztszülők 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia 11.35
Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Falforgatók,
8. 13.05 Psych – Dilis detektívek V., 1. 14.05 Békétlen békítő
II. Am. filmsor., 13. Justinék úgy döntenek, hogy összeköl-
töznek, ám Kate kezd elbizonytalanodni az érzéseit illetően,
főleg amikor Ben is felajánlja a segítségét. 15.05 Doktor
House VIII., 1. 16.05 Bajos csajok 2. Am. vígjáték (ism.) 18.00
Tények 19.00 Napló 20.00 Charlie angyalai: Teljes gázzal Am.
akcióvígjáték 22.10 Füstölgő ászok. Am.– ang.–fr. akcióvíg-
játék7.00 Kölyökklub. Benne: Björn mackó kalandjai; Hupikék
törpikék; Dóra a felfedező; Yakari; Hupikék törpikék; Garfi
eld; Babar; Kengyelfutó gyalogkakukk 10.00 EgészségKalauz
10.35 Teleshop 11.30 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.35 Tuti gimi VI., 24. 13.35 X-
Faktor – A show 15.40 Jóbarátok I. Am. sor., 14. 16.25

Csonthülye 2. – Csapás a múltból Am.–dél-afr. vígjáték 18.30
RTL híradó – Esti kiadás 18.55 A szállító. Fr.–ném.– am. akci-
ófilm-sor., 11. 20.00 X-Faktor – élő 21.10 Vundersőn és Zu-
perszexi – esti show-műsor Balázzsal és Janival 22.35
Showder Klub 23.45 Portré9.10 Álmamban már láttalak. Am.
vígjáték (ism.) 11.20 Dr. Dolittle 2.. Am. filmvígjáték 13.00 Gla-
des – Tengerparti gyilkossűgok I., 6. 14.00 CSI: Miami hely-
színelők VI., 15. 15.00 Nyomtalanul II., 19. 16.00 Segítség,
bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 21. 17.00 Segítség, baj-
ban vagyok! A pszichológus válaszol, 22. 18.00 Segítség, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 23. 19.00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol, 24–25. 21.00 After X. Az X-Fak-
tor titkai 22.00 Heti hetes, 49. 23.00 Érintés.9.55 EZO TV
10.30 Dallas. Am. sor., 6–8. 13.30 Hercegilakosztály. Ang. dok.
film, 2. 14.35 Christine. Fr.–ol. film 16.45 Terence Hill – Al-
pesi őrjárat. Ol. krimisor., 3. 18.00 Murdoch nyomozó rejté-
lyei IV., 5. 19.00 Hír24 19.20 Columbo: A döntő játszma. Am.
krimi 21.00 Poirot: Hétvégi gyilkosság. Ang. krimi 23.00 A
préda. Am. akciófilm 1.00 EZO TV6.25 TV SHOP 7.30 Heston
lakomái I., 2. 8.35 Peren kívül I., 6. (ism.) 9.30 Peren kívül I., 7.
(ism.) 10.25 Trendközelben VII., 77. 10.55 A nagy házalakítás
IX., 13. 11.55 A nagy házalakítás IX., 14. 12.50 Oltári vőlegény.
Am. filmvígjáték 14.55 Ilyen még nem volt Am. filmvígjáték
(ism.) 17.00 Happy, a fl úgos golfos. Am. filmvígjáték 18.55
Kordáék a Föld körül, 4. 20.00 CSI: helyszínelők XIII., 281.
21.00 CSI: New York-i helyszínelők IX., 181. 21.55 Tudom, mit
tettél tavaly nyáronAm. thriller6.45 Rajzfilmsorozatok gye-
rekeknek 8.40 Volt egyszer egy élet. Fr.rajzfilmsor., 26/26.
9.10 60 állati dolgom, 26/26. 9.40 Autószalon 10.10 Boly-
gónk I. Barlangok. Ang. természet- film 11.05 Szlovákia ké-
pekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva
tizenkettő. Politikai vitaműsor 13.05 Ügyintézés a hivatalok-
ban 13.55 Agatha Christie: A titokzatos Kék Vonat Ang. krimi
15.35 Katarína Padychová vétke. Szlov. film 16.55 Senki sem
tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjárás
20.20 Pompei – Egy város pusztulása. Ol. filmdráma, 2/1–2.
Fsz.: Lorenzo Crespi, Mssimo Venturiello, Osvárt Andrea, Ma-
uruzio Aiello 23.25 Murdoch nyomozó rejtélyei. Kanad. bűn-
ügyi film7.45 Clementine. Francianyelv lecke 8.00 Élő körkép
8.30 Kapurka (ism.) 9.10 Farmergazdaságok 8.35 Tesztm-
agazin (ism.) 9.30 Família 10.00 Evangélikus istentisztelet
11.40 Hüvelyk Matyi Mesejáték Fsz.: Branislav Bystriansky,
Iveta Kožková, Božidara Turzonovová 12.55 Egyházi maga-
zin 13.20 A szó 13.30 Folklórműsor 14.50 Karnevál a jégen
15.50 Őrangyalok. Talkshow 16.20 Jégkorong Extraliga 19.10
Esti mese 19.25 Lolka és Bolka világgá megy 19.30 Mivel uta-
zzunk 19.55 Hírek 20.00 Halhatatlanok Hosszú út hazáig Té-
vésorozat 21.20 Lefújva. A hétvége mérkőzései 22.00 Líbia
véres homokja. Dok. film 23.30 Éjszaka az archívumban7.10
Scooby-Doo, hogy vagy? Am. anim. sor. 7.35 Kung fu Panda
II., 26/117–18. 8.25 Lovagregény. Am. kalandfilm (ism.) 11.00
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Virágzó Magyarország.
Mindszent 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a nagyvilágból 14.50
Család csak egy van  15.35 A múlt fogságában  16.25 Jövő-időben
16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.25 Legenda 21.30 Életművész
Katus Attila 22.25 Az ESTE 23.00 Híradó 23.15 Stone. Am. filmdráma

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.05 Lolka és Bolka 17.15 Csűrcsavarosdi, 24.
17.40 Blinky Bill kalandjai I–II., 52/49. 18.10 Félix levelei, 26/23. 18.25
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái, 17. 21.10 Bosszú
II. Am. sor., 5. 21.55 A következő! 22.50 Ridikül. Női talkshow 23.35
MNASZ autó-motorsport magazin

DUNA

7.35 A Balaton-felvidék egyedi tájértékei 8.10 Kultikon  8.35 Aka-
dálytalanul  9.05 Közbeszéd  9.30 Csellengők 10.10 Doc Martin 11.00
Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.20 Az utolsó remény 12.50 A nap ven-
dége. Melocco Miklós szobrász 13.00 A világörökség kincsei  13.20
Közlekedés XXI. 13.50 A 78-as körzet14.30 Kívánságkosár 15.30 Vasas
FC–Dunaújváros PASE NB2-es labdarúgó-mérkőzés (Ness Liga) 17.30
Térkép 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros. 19.35
Doc Martin  20.20 A Kennedy család 21.05 Hírek, sport 21.20 Az el-
átkozott színház 22.50 Kultikon 23.10 Színésznők bálja Francia film

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knigth Rider 14.00 Tények
délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok,
199. 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Té-
nyek 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 2245. 21.30 Sztárban
sztár, 7. 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Briliáns elmék

7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-
show 12.40 Refl ektor 13.00 Gasztrotúra 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest (ism.) 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata, 7.
17.25 A gyanú árnyékában, 218. 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00
Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt  21.45 CSI: Miami helyszí-
nelők  22.45 Gyilkos elmék  23.50 Kemény motorosok 

11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú ár-
nyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain
16.30 A vihar 17.30 Péntektől péntekig 18.30 Nyomtalanul  19.30 Va-
csoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok!
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Halálos lelkiállapot. Am.
krimi 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: Rövid szivar.
Am. krimisor. 21.10 Párizsi helyszínelők22.10 Emmanuelle. Fr. film 

VIASAT

7.55 A médium 8.55 Harmadik műszak  9.55 Gyilkos számok  10.50
Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki!, 12.55 Szívek szál-
lodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos szá-
mok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye  19.25 Jóbarátok 19.55
Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi I. 21.25 Park
sugárút 666. 23.15 Harmadik műszak 

7:00 Corgoň liga Slovan – Žilina 9:00 Brazil fociösszefoglaló 9:30Mix
zóna 10:00 Olasz foci Livorno – Juventus 12:00 Mix zóna 12:30 Férfi
kézilabda Bajnokok Ligája Záporožie -  Rhein Neckar Loven 14:00
Olasz fociösszefoglaló 14:30 Svéd jégkorong Linköpings HC - Frö-
lunda HC 16:30 Mix zóna 16:55 Motormagazin 17:25 Corgoň liga Nitra
– DAC élő közv 19:35 Brazil fociösszefoglaló 20:10 Total Italian Fo-
otball  20:40 Mix zóna 21:05 Francia foci Nantes - Monaco

STV :1
7.00 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem  9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj. 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Gasztronómiai kalauz 15.15
Asija választása 16.00 Hírek 16.20 Életmentők 17.15 Csalók akcióban
17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia
szeretlek! 21.40 Poplegendák Michal David 23.10 Senki sem tökéletes

STV :2
9.10 Kockázatos műszaki műveletek 10.00 Kölyökállatok a ZOOból
10.25 Romamagazin 11.00 Fókusz 11.45 Ahol még szerencsét hoz a
patkó12.05 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.10 Tévéjáték 13.55 A til-
tott királyságban. Dok.film 14.25 Szlovákiai Sportfesztivál 15.20 BL-
magazin 15.55 Szemtől szemben 16.25 Eurovirtuál 16.45 Fókusz 17.30
Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.05 A hegyekben 18.45 Esti mese 19.05
Mivel utazzunk 19.20 Talál ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.05 A Nagy-
korallzátony Ang. dok.film 21.00 Família 21.30 Sporthíradó 21.40 Ki-
norama 22.05 Papírhold. Am. film 23.45 Pozsonyi Dzsessznapok 2012

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11.  11.45 Nyomtalanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre IV.
14.15 A farm. 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS X. Am. so-
rozat, 24/24. 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak Szlo-
vák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés
20.30 Forr a bor. Szlov. sorozat 21.40 A farm. Realityshow 23.00 Ter-
ror a tenger alatt Ang.–am. akciófilm

JOJ

7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek10.50 A felszín alatt 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
IV., 13.30 Dr. Csont VI., 14.30 Castle IV. 15.40 Shopping királynők 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.20 Panel-
házi történetek 21.40 A Bourne-ultimátum Am. akcióthriller.

PénteK, november 29
M1

6:25 A mi erdőnk 6:55 Család-barát Hétvége 9:00 Noé barátai 9:30
Zöld Tea 10:00 Vágtass velem! 10:30 Aranymetszés 11:30 KorTárs
12:00 Hírek 12:05 Az élő örökség 12:25 Topmodell a barátnőm fran-
cia vígj., 13:55 Kaposvári Rákóczi FC - DVSC-TEVA Labdarúgó-mér-
kőzés 16:00 A világörökség kincsei 16:20 Szeretettel Hollywoodból
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal 18:30 Szeren-
cseSzombat 19:30 Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás 20:20
Apám, a hős (francia-am. rom. vígj., 1994) 21:55 Váltság-Nobel-díj
am. vígj., 2007 23:45 A végzet őrei angol-német-francia thriller

M2

6:00 Rajzfilmsorozatok 17:30 Lolka és Bolka 17:45 Süsü, a sárkány
kalandjai 18:15 Magyar népmesék 18:25 A kockásfülű nyúl 18:35
Mumin-völgy 18:45 Ormányos család angol-francia anim. sor., 18:55
Miss BG 19:10 Maja, a méhecske 19:25 Angelina, a balerina 19:40 Ka-
landozások Andyvel 20:00 Híradó este 20:35 Sporthírek 20:40 Idő-
járás 20:45 Top Gear 21:40 Stone (am. filmdráma, 2010) 23:20 4
összeesküvő és 1 temetés

DUNA

7:05 Reguly Antal északi utazása 8:00  Élő egyház 8:30  Isten kezé-
ben 9:00 Nóvum(12) (magyar ism. sor.) 9:25  Határtalanul magyar
10:00  Akadálytalanul 10:30 Székely kapu 11:00  Hagyaték11:30 Sír-
jaik hol domborulnak... 12:00 Híradó 12:05 Meisenthal, az üveg pró-
bája 12:40  Pannon expressz 13:10  Robbie, a fóka 13:55 Adios,
gringo! olasz-francia-sp. játékf., 15:30  Önök kérték! 16:30  Ártatlan
gyilkosok (ff., magyar krimi, 1973) 18:00 Híradó 18:25  Dunasport
18:30 Időjárás 18:40  Kisváros 19:10  Hogy volt!? - Somogyvári Ru-
dolf emlékére 20:05  Futótűz 21:00  Egy zsaru bőréért 22:50  Du-
nasport23:05 MüpArt - A Hammond orgona

6:25 Tv2 matiné 10:00  Monster High 11:00 Astro-Világ 12:05 Állat-
őrség 12:35  Babavilág 13:05  Tűsarok 13:35  Stílusvadász 14:05
Xena 15:15  A férjem védelmében 16:05  Bébicsőszök klubja am.
vígj., 18:00  Tények 19:00  Aktív Extra 19:30  Bajos csajok 2. am.
vígj., 2011 21:30  Égszakadás am. akcióf., 23:40 A sebhelyesarcú am.
akcióthriller

7:00 Kölyökklub 10:30 Ízes élet 10:50 XXI. század 11:20 Házon kívül
11:55 a'la CAR 12:20 4ütem13:00 Gossip girl 13:55 Kőgazdagok 14:55
A hős legendája 15:50 Jóbarátok 16:25 Mama pici fia 18:30 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz Plusz 20:00 X-Faktor 22:05 Halálos sebesség
am. akcióf., 2010

9.00 Minden lében négy kanál 9.55 Ezel – Bosszú mindhalálig 12.05
Behajtók. 13.00 Tru Calling – Az őrangyal 14.00 Nyomtalanul 15.00
Glades – Tengerparti gyilkosságok 16.00 Gazdálkodj okosan! 17.00 Az
első millióm története 18.00 CSI: Miami helyszínelők 19.00 Forró nyo-
mon 20.00 Álmomban már láttalak. 22.00 After X. Az X-Faktor titkai.

STORY TV

9.00 Televíziós vásárlás 9.55 EZO TV 10.30 Dallas. 13.00 Christine.
15.00 Álomhajó – Pápua Új-Guinea. 17.15 A bűvös körhinta. 19.00
Hír24 19.20 Miss Marple: Szunnyadó gyilkosság. 21.20 12 majom.
23.50 Lebegés. 

VIASAT

8.30 Heston lakomái 9.35 A vörös Pimpernel 11.40 Két pasi - meg
egy kicsi 12.40 Kertvárosba száműzve 13.05 Szívek szállodája 15.00
Peren kívül 16.50 Oltári vőlegény. 18.55 Ilyen még nem volt. 21.00
Park sugárút 666. 22.50 Kísért a múlt 

7:00 Sólyomszem – teniszmagazin 8:00 Francia fociösszefoglaló 9:00
Olasz focimagazin 9:30Mix zóna 10:00 Corgoň liga Nitra – DAC
12:00Mix zóna 12:25 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Halmstadt – Ve-
lenje 13:55 Total Italian Football  14:25 Corgoň liga Zlaté Moravce –
Slovan élő közv 16:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Záporožie -
Rhein Neckar Loven 17:55 Olasz foci Parma – Bologna élő közv 19:55
Alpari Match Cup  20:40 Olasz foci Genova- Torino

STV :1
7.45 Volt egyszer egy élet. 8.15 Fidlibum meséi 8.45 Sportvetélkedő
gyerekeknek 9.35 Megaagy. Ismeretterjesztő magazin 10.05 Berlin,
Berlin 11.05 Szlovákia, szeretlek! 12.55 Postaláda. 14.00 Elisa di Ri-
vomborsa Ol. sor. 15.40 Hóember társat keres. Ném. fi lm 17.15 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kalauz 19.00 Híradó
20.20 Postaláda. 21.20 Igaz történetek Botrány 21.55 Kiközösítés.
Ang.– dél-afr. fi lm 23.40 Hóember társat keres. Ném. fi lm 

STV :2
8.55 Jambaru, Okinawa 9.45 Rendelő 10.15 Út 10.40 Élni az életet
11.00 Energetika 11.15 Szlovákok a nagyvilágban. 11.45 Kvartett
12.10 Öt perc múlva tizenkettő 13.15 Gimi.TV. 14.10 A szlovák kultúra
éjszakája New Yorkban 14.25 BL-magazin 15.05 Kapurka 15.50 Far-
mergazdaságok 16.15 Tesztmagazin 16.30 Idősebbek klubja 17.00 La-
dislav Chudík 17.10 Végtelen parti 18.15 Úton 18.40 6 milliárd
vélemény 18.45 Esti mese 19.05 Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki hí-
vott meg 19.55 Hírek 20.10 Az év épülete 2013. Ünnepi gála 21.40
Őrangyalok 22.10 A belső tenger.

MARKÍZA

7.10 Kung-fu panda 7.35 Madagaszkár pingvinei 8.00 Alf 8.30 Egyről
a kettőre 9.00 Vadnyugati galiba 10.40 Két csaj a csőd szélén 11.10
Az állat. 12.50 Lovagregény 15.35 Doktor Szöszi 17.35 Orkán 18.20
Bulvármagazin 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.30 A farm
22.15 Bazi nagy fi lm 23.40 Terror a tenger alatt akciófilm

JOJ

7.10 Tarzan legendája 8.25 Move up! 9.50 Panelházi történetek. Té-
vésorozat 11.20 Cseh–szlovák tehetségkutató 13.25 Garfi eld 2. Am.
vígjáték 15.15 A Bourne-ultimátum Am.–ném. akciófi lm (ism.) 17.55
A valós ár. Szórakoztató show 19.00 Híradó 20.15 Időjárás-jelentés
20.20 12 menet. Am. akcióthriller 22.50 ValóVilág – a párbaj

Ára: 13 €
0905 213 967

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében:
Ferencesek u. 22, 

Komárom
vagy

Templom tér 32  
(A munkahivatal 

épülete)
Gúta

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

A KT Könyv- és Lapkiadó kiadványai:
Megrendelését 
elküldheti vagy 

a  köteteket 
személyesen 

megvásárolhatja 
címünkön: 

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

E-mail:
deltakn@gmail.com

Könyvajánlatunk

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 szer-
kesztőségünkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).

A DELTA szerkesztősége ismét 
fotópályázatot hirdet, hogy 

megtaláljuk a legszebb képeket 
a 2014-es naptárunkhoz, melynek

témája: „Élet tájainkon“.

fotópályázat!

Vince László „Pri Tvojom krásnom výročí
Slzy sa tisnú do očí,
Srdce sa láskou rozbúši,
Radosť nám vchádza do duší,
Bozky sa snúbia s objatím
A pery šepcú s dojatím:
Ži dlho, otec, medzi nami,
Kým Teba máme, nie sme sami.“

Všetko najlepšie k 70-ke a  k blížiacim 
sa meninám praje 

Milanovi Rehušovi (Zemianska Olča)
Monika, Zoli a Zolika.

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind tiéd legyen.“

November 29-én ünnepli
5. születésnapját 

Csontos Olivér
Ímelyen. 

Szívből gratulál: anya, apa, 
ímelyi és komáromi 
nagyszüleid, keresztszüleid, 
Icu nenniék és az egész rokonság.

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép reggel,
Köszöntünk ma Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját.“

November 23-án ünnepelte 
5. születésnapját 

Megáj Máté Nagymegyeren.
E szép ünnep alkalmából gra-

tulál: anya, apa, Megáj
mama és papa Csicsóról,

Bugár mama és papa
Nagymegyerről és 
dédike Nemesócsáról.

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

„Elmúltak az évek, 85 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Pócs Irmának
(Komárom) 

85. születésnapja alkalmából 
szívből gratulálunk, jó egészséget

és hosszú életet kívánunk: 
fia és lánya családjaikkal.

November 26-án 2 éves 

Sándor Rebeka 
Kolozsnémán. 

Boldog születésnapot
kívánunk:

anyu, apu, Ernőke 
és a rokonság.

„Születésnapján nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteit kísérje szeretet.
Szívében béke, lelkében nyugalom,
Legyen boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ne feledje,
A legtöbb mit adhatunk a család szeretete.”

November 27-én ünnepli 
80. születésnapját 

Lengyel Irén
Marcelházán.

Szívből köszönti: lánya Ica, 
fiai Pityu és Zoli, menyei Kati 

és Magdi és unokái.





Sporthírek röviden

Kosárlabda

Nagyon nehéz, de igencsak sikeres hetet
tudhatnak maguk mögött a komáromi férfi

kosarasok az extraligában. A sorozat hétfőn
kezdődött, amikor ugyan a piros-fehérek szo-
ros vereséget szenvedtek a besztercebányai
rendőröktől, de játékukból érződött a fokoza-
tos formajavulás, a tavalyi pozíciókra való
visszakerülés felé haladást kísérő igyekezet.
Szerdán, aztán hazai csarnokban győzték le a
bajnok Inter csapatát, majd szombaton Svit-
ben törlesztettek az egy hónappal korábbi ha-
zai vereségért. Ez a hét is izgalmasnak és fá-
rasztónak ígérkezik, hiszen már hétfőn Privi-
gyén lépnek pályára a komáromi kosarasok,
majd szombaton a második helyen álló nyit-
raiakat fogadják hazai csarnokban. Rón edző
csapata jelenleg a tabella harmadik helyét fog-
lalja el.

B. Bystrica – MBK Rieker Com-therm 88:83
(18:24, 29:12, 23:29, 18:18)

Pontszerzők: Grznár és Körner 20-20 – Kozlík
20, McElrath Hall 18, Joyner 17, Myles 10, Bilič és
Šoška 7-7, Marchyn 4.

A hazaiak mindössze egy negyedet nyertek
meg, de azt olyan arányban, hogy az elegendő-
nek bizonyult a szoros győzelem megszerzésé-
hez. A megnyert első negyed után a komáromiak
edzője néhány olyan cserét hajtott végre, ami
nem növelte, inkább visszafogta a komáromiak
lendületét. A hazaiak egyre jobban elhúztak, és
bár a harmadik negyed közepén a vendégek még
57:57-re egyenlítettek, a lelkesebb hazaiak már
nem engedték ki kezükből a győzelmet.

MBK Rieker Com-therm – Inter 83:81 (25:19,
24:14, 18:21, 16:27)

Pontszerzők: Myles 20, McElrath Hall 18, Joy-
ner 16, Kovačevič 12, Kozlík 10, Šoška 7 – Starosta
22, Williams 21.

Az első félidő után, amelyet a hazaiak 49:33
arányban nyertek, talán senki nem gondolta volna,
hogy a végére ilyen dráma alakulhat ki. Mintha a
pozsonyi bajnokcsapat csak az utolsó negyed-
ben tudatosította volna, hogy igen nagy bajban
van. Egyre jobban kezdtek felzárkózni a sárga-fe-
keték, és 48 másodperccel a vége előtt 78:78-ra
egyenlítettek, majd 3 másodperccel a végső duda
előtt ismét döntetlen (81:81) volt az állás amikor
Miloševič hárompontos találata hozta vissza a po-
zsonyiak reményeit. Ekkor még a hazaiak dob-
hattak két büntetőt, amivel beállították ugyan a
végeredményt, de most a szerencse is melléjük
szegődött, mert az utolsó másodpercben Miloše-
vič újabb hárompontos kísérlete néma csendet
váltott ki a nézőtéren. A labda lassan megkerülte
a gyűrűt, majd „gondolt egyet”, és a gyűrű mellett
indult el a talaj felé, mintegy érzékeltetve, hogy
ezt, a komáromi csapat semmiképpen nem érde-
melné meg… 

Svit – MBK Rieker Com-therm 81:96 (20:23,
17:22, 14:22, 30:29)

Pontszerzők: Jankovič 17, Jackson 15 – Kova-
čevič 27, Myles 20, McElrath Hall 17, Kozlík 15, Joy-
ner 9, Bilič 4, Szabó és Šoška 2-2.

Bajnokverés után, még egy elintéznivalója akadt
a komáromi csapatnak a múlt hét folyamán. A
Tátra-alján kellett volna törlesztenie, egy korábbi
hazai vereségért, amikor a Svit csapata Komá-
romban diadalmaskodott 85:83 arányban. És si-
került. Bár a hazaiak szerezték meg a vezetést, az
első negyed végére már a vendégek „ültek a lo-

von”. A mérkőzés további részében egyre csak nö-
velték előnyüket, ami a 35. percben már a hazai-
akra nézve szinte megalázó 22 pontosra duzzadt
(59:81). Különösen Kovačevič volt elemében, aki
mindig a legjobb időben, amikor a hazaiak már-
már közeledtek volna, elkezdte szórni a három
pontokat érő kosarakat. Szenzációsan játszott! A
hazaiakat talán az sem vigasztalta nagyon, hogy
egypontos előnnyel megnyerték az utolsó negye-
det.  

RÖPLABdA – Továbbra is szenzációsan szerepelnek
a VK Spartak Komárom férfi röplabdázói az extraligá-
ban. A listavezető Eperjes otthonában úgy szenvedtek
el 3:2 arányú vereséget, hogy az utolsó, rövidített játsz-
mában 12:12 eredményig fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, és bizony a listavezető mellé odaszegődött a
szerencse is. Eperjes – VK Spartak Komárom 3:2
(21:25, 25:18, 25:15, 23:25, 15:12)  
Ezen a hétvégén a második helyen álló Svidník látogat
Komáromba. A mérkőzésen vélhetően újabb nézőcsúcs
születik, hiszen a komáromi csapat újra bizonyította,
hogy a legjobbakkal is képes felvenni a versenyt.
A hölgyek bajnokságában nem igen megy a Selye Já-
nos Egyetem csapatának, amely Késmárkon szenvedett
el újabb vereséget, és a tabella utolsó helyén áll 2 baj-
noki ponttal. 
Késmárk – Selye János Egyetem S.E. 3:0
(25:11, 25:14, 29:27)
KÉZILABdA – A nők I. ligájában a naszvadi/ímelyi
csapat továbbra is megtartotta első helyét a bajnok-
ságban. Sőt, növelte azt, hiszen a második helyen álló
pozsonyi Inter ellen diadalmaskodtak Miškovič György
edző lányai. Naszvad/Ímely – Inter 29:27 (17:14) Hazai
góldobók: Haris E. 7, Pócsik, Fujasová és Bízik 5-5,
Oláh 3, Šulanová és Molnár B. 2-2. 
A csallóközaranyosiak lapzártánk után játszottak hazai
csarnokban Nagytapolcsány ellen. Ennek a mérkőzés-
nek eredményéről jövő heti számunkban olvashatnak. 

Bajnokverés és törlesztés

„Ejnye-ejnye, bíró spori”… Rón edző próbálja jobb
belátásra bírni a játékvezetőt Besztercebányán 

Szenzációs eredményt produkáltak a ko-
máromi versenyzők a Párizsban megrende-
zett Naturális Fitnesz-világbajnokságon.
Őszi Denisza, Európa-bajnoki címe mellé
megszerezte a világbajnoki címet is. Az

ugyancsak komáromi Gabriel Engel, Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes, a negyedik helyen
fejezte be a 180 cm feletti férfiak versenyét,
ami ugyancsak szenzációs eredménynek
számít. Fotó: net
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A Szlovák küldöttség, alsó sorban balról az első Gabriel Engel, a felső sorban jobbra Őszi 
Denisza, világbajnok  

Őszi Denisza világbajnok!
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A kétségkívül nagy meglepetést okozó hetényi
klub elnökével, Svarba Ferenccel beszélgettünk
az őszi idényről, csapata csodálatos menetelésé-
ről az utóbbi fordulókban. 

• Elnök úr, gondolta volna, mondjuk úgy tíz
forduló után, hogy őszi bajnokok lesznek?

- Nem, nem gondoltam, de nem is szoktam
ilyen messzire előrenézni. Ahhoz elég régen va-
gyok a fociban, hogy tudjam, a labda gömbölyű és
fordulóról-fordulóra minden megtörténhet. Vasár-
napról-vasárnapra fokozatosan akartuk hozni a
győzelmeket, nem foglalkoztunk a táblázattal.
Igaz, az utolsó forduló mérkőzésén úgy éreztem
magam, mint egy sorsdöntő találkozón, bár az
őszi idényt illetően az is volt. Szinte percenként
hívtam Keszegfalvát, ahol a listavezető Perbete
játszott. Arra voltam kíváncsi, győzelmünk esetén
nekiláthatunk-e az őszi bajnoki cím megünneplé-
sének. Talán mondanom sem kell, milyen hangu-
lat uralkodott a hetényi pályán, amikor a játékve-
zető véget vetett a találkozónak.

• A kezdeti nehézségek után azért beindult a
gépezet, és bár apró lépésekkel, de elkezdtek
araszolni a dobogó irányába. Mi hozta ezt a
változást azon túl, hogy a listavezető perbete-
iek is kezdtek botladozni?

- A sikerhez hozzá tartozik a sportszerencse is,
ami most abban nyilvánult meg, hogy mi hoztuk a

várt eredményeket, míg riválisaink botladozni kezd-
tek. Őszintén mondva, az első négy forduló nagy
csalódás volt számunkra, és még ha hoztuk is a
két hazai mérkőzésünket, érezni lehetett, hogy itt
valami nagyon nincs rendjén. Az igazi változás az
5. forduló után állt be, amikor Izsán 4:2 arányú ve-
reséget szenvedtünk. Előbb megköszöntük kapu-
sunk addigi tevékenységét, és visszahoztuk a már
egyszer nálunk védő Bathó Tamást. Ugyanazon a
héten edzőcserét is végrehajtottunk, Lucza Zoltán
barátomat Vladimír Macek váltotta, és amint az ké-
sőbb kiderült, ezek a változások minket igazoltak.
A csapat szárnyalni kezdett, és azt is mondhatom,
hogy hozta a kötelezőt, a szurkolók újra kezdtek
bízni a csapatban. Ez a várakozásunk az ötödik
fordulóig, vélhetően hat pontunkba került. 

• Milyen volt a bajnokság előtti célkitűzés?
- A bajnokság megkezdése előtt a klubvezetés

érzett annyi erőt ebben a csapatban, hogy meg-
pályázzuk a bajnoki dobogót, hogy annak melyik
fokát, arról soha, senki nem szívesen beszél, én
sem. Ha azt mondom, bajnokok leszünk, akkor
nagyképűséggel vádolnak, ha azt mondom har-
madikok, akkor meg kishitűséggel. Mindenkép-
pen azonban a dobogóra akartunk érni, ezért meg
kellett tennünk a már említett lépéseket. 

• Kik voltak a csapat meghatározó játékosai
az őszi idény folyamán?

- Mivel kollektív játékról beszélünk, talán nem
lenne korrekt néhány egyén kiemelése. Ezt majd
megteszi az edző, amikor a csapatot értékeli. Én
úgy értékelek, hogy együtt győztünk és veszítet-
tünk egy-egy mérkőzésen. Volt, amikor a tapasz-
taltabb játékosoknak nem ment és a fiatalok húz-
ták a csapatot, volt, hogy fordítva. Ettől is szép ez
a sport. Tény, hogy Bathó Tomi és Vlado Macek
edző érkezése nagy erősítésnek bizonyult. A csa-
patot igyekeztünk úgy kialakítani, hogy játékunk
soha ne egy ember formájának vagy formaha-
nyatlásának legyen kitéve. Ez bejött, hiszen Ma-
ríkovec Gáborhoz, Lucza Zoltánhoz, Pásztor Sán-
dorhoz és Csintalan Istvánhoz, akiktől a gólokat

Még egyszer, 
Kakas - Kakaš
Múlt pénteken, amikor már

nagyban zajlott a lapzárta, egy
anonim olvasónk levelet do-
bott be szerkesztőségünk pos-
taládájába. A borítékban egy
múlt heti számunkban leközölt
labdarúgó-köszöntő kivágott
példányát, és annak pontos,
szlovák fordítását találtuk. A
fordítás mellett egy cédula is
volt a következő szöveggel:
„Kérem tisztelettel a cikk le-
közlését szlovák nyelven is.
Köszönettel és tisztelettel, egy
sportrajongó!”

Tisztelt sportrajongó! Mint Ön
is jól tudja, nekünk szerkesztők-
nek, különösképpen a sport vonatkozásában, de egyébként is idegen
a nemzetiségi megkülönböztetés. Tisztában vagyunk azzal, hogy az
ünnepelt labdarúgó (Juraj – György) ugyan szlovák nemzetiségű, vi-
szont anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet is. Ő maga ilyen
szempontból is példaképe lehet a két nemzet együttélésének, a ko-
máromi és régióbeli sportolóknak, az ő száját soha nem hagyta el sértő
szó más nemzetiség sérelmére. Ebből is kiindulva, nem látjuk akadá-
lyát annak, hogy az Ön kérésének eleget tegyünk, csak sajnáljuk,
hogy bizalmával nem tüntetett ki bennünket személyesen is, hogy
fenti állításunkat személyesen is elmondhassuk egy baráti beszélge-
tés keretén belül. Bármilyen hasonló esetben, szívesen vesszük láto-
gatását és biztosíthatjuk Önt, hogy értelmes emberekhez méltóan
fogjuk kezelni kérését, észrevételeit. Egyúttal köszönjük a cikk precíz
fordítását.

Juraj Opavský – 70 ročný 
Čas tak neúprosne letí. V roku 1967 prišiel z Kolárova do KFC ta-

lentovaný, ba silný obranca. Kolárovskí futbalisti vtedy hrali v divízii.
Mladý 24-ročný chalan sa rýchlo dostal do sŕdc komárňanských fanú-
šikov, lebo úspešne posilnil obranu domáceho družstva. Diváci si na-
toľko zvykli na jeho spoľahlivosť v obrane, že keď sa občas aj stalo, že
súperov útočník prenikol bližšie k bránke, z tribúny sa ozvalo: „Kakaš,
si mäkký!“ Prečo ho volali Kakaš? Nebolo to náhodou. Akákoľvek
skrumáž pred bránkou KFC, skoro stopercentne on z nej vyšiel víťazne.
Bol tvrdým hráčom, ale súperi si ho vážili pre jeho férový prístup, zá-
kernosť zďaleka obchádzal. A taký bol aj v osobnom živote. 

Rady KFC posilňoval sedem rokov, ale ani po skončení aktívnej čin-
nosti nezostal neverný fialovo-bielemu klubu. S malými prestávkami,
desaťročia bol správcom komárňanského štadióna, tu videl vyrastať via-
ceré generácie mladých futbalistov. Precíznosť a disciplínu si zacho-
val aj mimo futbalového ihriska, to isté vyžadoval aj od ostatných, ktorí
patrili k futbalu. Nie vždy úspešne. Ale hráči vedeli, čo môžu a čo ne-
smú robiť v šatniach, či na ihrisku. V žiadnom prípade však nebol dik-
tátor. Obrovské futbalové srdce bije dodnes v Ďuriho hrudi, pritom stále
presadzoval záujmy klubu a potreby hráčov. Preto si ho veľmi mnohí
obľúbili, mnohí uznávali ako futbalového fanatika. 

Pred niekoľkými rokmi vtedajší prezident KFC Tomáš Nagy ho po-
zval na štadión späť, hoci už bol dôchodcom. Komárňanský trávnik po-
treboval skutočnú odbornú opateru, a on ju ako naslovovzatý odborník
aj dokázal poskytnúť. Zobral si na plecia ťažkú úlohu – zrevitalizovať
trávnik, opraviť pokazené stroje. Nedajú sa spočítať hodiny, ktoré ve-
noval polievaniu trávnikov, či odhŕňaniu snehu.

18. novembra ho privítal a pozdravil vtedajší prezident klubu, terajší
riaditeľ Comorra Servisu Tomáš Nagy a zablahoželal mu k životnému
jubileu a poďakoval mu za doteraz výborne odvedenú prácu. Ku gra-
tulantom sa pripájajú aj ďalší členovia veľkej futbalovej rodiny KFC, jeho
bývalí spoluhráči, terajší hráči, členovia vedenia KFC, mnohí diváci a
samozrejme aj redakcia nášho týždenníka. 

Veľa zdravia, šťastia a veľa síl do ďalších rokov Ďuri-báči, Ďuri,
Kakaš! 

Gyenge kezdés után mégis a hetényi zöld-fehérek lettek őszi bajnokok  

Mélységből indított támadás elvártuk, szépen társultak a középpá-
lyások is. Helyenként a hátsó alakza-
tunk is brillírozott, nekik és kapusunk-
nak köszönhetően zsinórban hoztunk
öt mérkőzést kapott gól nélkül. 

• A felnőttek mellett, az ifjúsá-
giak is jól szerepelnek az V. ligá-
ban, de most már a diák- és előké-
szítő csapatok is részt vesznek a
bajnokságban. A klub támogatott-
sága arányos a csapatok létszá-
mával és eredményességével? 

- Kertelés nélkül ki kell mondanom,
hogy a klub támogatása a helyi ön-
kormányzat részéről siralmas. Az,
ugyanis drasztikus, 60 százalékos
csökkentést hajtott végre a sport tá-
mogatását illetően, és ez az érvágás
olyan mértékben elgondolkoztatott
bennünket, sportvezetőket, hogy le-
mondásunkat fontolgattuk. Így a ta-
vaszi idényre sem tudunk tervezni, a
jövőnk bizonytalan, ha az önkor-
mányzat nem karol fel bennünket.
Mindezt akkor, amikor Pákozdy Ti-
hamér sporttársam nagy lelkesedés-
sel nekivágott a legkisebbek, az elő-
készítő csoport szakmai vezetésé-
nek, és végre be tudtuk nevezni di-
ákjainkat is bajnokságba. Persze, a
támogatást nem szabad összeke-
verni a segítőkészség fogalmával,
amelyből viszont a helyi lakosoktól
bőven kijut a klubnak. Ha rendez-
vényt akarunk szervezni, hogy ilyen-
olyan kisebb bevételhez jussunk, na-
gyon segítőkészek az emberek,
megfelelő termet, húst és egyebeket
biztosítanak számunkra. Ha kell, a
diák- és előkészítő csapatokat saját
gépkocsikkal szállítják a mérkőzé-
sekre. Nekik nem tudjuk méltókép-
pen megköszönni a sok áldozatot,
amit a klubért hoznak, mert az egy-
szerű „köszönjük” nem igazán fejezi
ki hálánkat. Feltétlenül meg kell em-
lítenem Danis Gábor urat, aki meg-
teremtette ifjúsági csapataink létre-
hozásának feltételeit, de a Russel
Export-Import vállalatot is egyaránt,
amely felöltöztette diákcsapatunkat.
Ők voltak azok, akik kihúztak ben-
nünket abból a bizonyos kátyúból,
nekik köszönhetően tudtuk az őszi
idényt úgy-ahogy befejezni. Ezúton is
szeretném megköszönni kollégáim-
nak a klubvezetésben, hogy az
egész év folyamán szabadidejüket
áldozva mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy csapataink emelt fő-
vel fejezhessék be az őszi idényt.  

• Van már elképzelése a tél fo-
lyamán jövő – menő játékosokról?

- Különösebb terveink nincsenek,
maximálisan két poszton történhet
változás, de ennek egyéb feltételei is
vannak, ezekről az imént beszéltünk.
Mindenképpen szükségünk lenne
még egy befejező csatárra, de majd
a jövő megmutatja, mire leszünk ké-
pesek. A csapat és a stáb adott, az
edző adott, az őszi bajnok adott, te-
hát sok változásra nem lesz szük-
ség.

• Milyen lesz a téli felkészülés?
- Van elképzelésünk a téli felké-

szülésről, de erről még korai be-
szélni. Az őszi idényt november 30-
án zárjuk le, több vendégjátékosunk-
nak december 31-ig érvényes a ven-
dégszereplése. December első nap-
jaiban leülünk azokkal a játékosokkal
tárgyalni, akikkel a tavasz folyamán
is számolunk, majd ezután térünk rá
a téli felkészülés megszervezésére.
Persze, az sok játékosunknál folyik
tervezés és szervezés nélkül is, hi-
szen többen is játszanak a Komá-
romi Városi Futsal Bajnokság egyes
csapataiban, de közeleg a TLSZ téli
teremtornája, valamint a mi hagyo-
mányos tornánk is, amelyet immár
nyolcadik alkalommal rendezünk
meg. Foci tehát lesz télen is akármi-
lyen mennyiségben. 

• Egy őszi bajnoknál kérdés le-
het a végső bajnoki cím megszer-
zése?

- Mint már említettem beszélgeté-
sünk elején, mi nem nézünk nagy
távolságokba, a tavaszi idény a 16.
fordulóval folytatódik, a bajnokság
fele még tehát hátravan. Egy-két
őszi, idegenbeli mérkőzésünkön fur-
csállottam, hogy a vesztésre álló ha-
zai csapat szurkolói olyan bekiabá-
lásokkal illették csapatunkat, hogy
„az ötödik ligára ez kevés”. De ki
beszél itt ötödik ligáról? Minden csa-
pat azzal megy ki a pályára, hogy
győzni akar, ez a sport legtermé-
szetesebb velejárója. És ha lehető-
sége van rá, bajnok is akar lenni.
Számunkra most az a legfontosabb,
hogy megpróbáljuk egyenesbe
hozni a hetényi klub helyzetét, és
akkor majd mi is merünk nagyot ál-
modni.

• Végül, egy focival csak rész-
ben összefüggő kérdés. Hogy van-
nak a nem régi autóbaleset sérült-
jei, az önök fiatal játékosai?

- Köszönöm kérdésüket, vala-
mennyien túl vannak a veszélyen és
megrázkódtatáson. Mint klubelnök,
mint vezetőségi tag, de mint család-
apa is köszönöm a hetényi emberek
összefogását, segítségét, akik anya-
giakkal, látogatásukkal és erkölcsi tá-
mogatásukkal segítették elő annak
a négy hetényi diák-játékos és egy fi-
atal hölgy gyógyulását, akik bajnoki
mérkőzésről hazafelé utazva súlyos
balesetet szenvedtek a gépkocsive-
zető figyelmetlenségének következ-
tében. Köszönöm azoknak a klubok-
nak és játékosoknak, akik akkor
megkerestek és támogatásukról biz-
tosítottak, akár véradás révén is. Vé-
gül, de nem utolsósorban köszönöm
a Delta hetilap szerkesztőségének
is, hogy a lap hasábjain tájékoztatott
sportolóink szerencsétlenségéről, és
felhívást tett közzé a véradással kap-
csolatosan. Jó érzés tudni, hogy mi
sportolók és nem sportolók egyaránt
összetartunk akkor, amikor valaki
bajba kerül.

Aligha akadt olyan szurkoló régiónkban, aki az első egynéhány forduló után, az FK He-
tény csapatát tartotta volna esélyesnek a „félbajnoki” címre. Nyögvenyelősen indult szá-
mukra a bajnokság, és bizony, a lényegesen szebb időket megélő klub szurkolói aggódni
kezdtek a hetényi labdarúgásért. A dobogóért ugyan szoros küzdelem folyt, a zöld-fehérek
azonban nem voltak érintettek ebben a küzdelemben. Sőt, egy időben a perbeteiek már te-
kintélyesnek látszó előnnyel is vezették a tabellát, és szinte senki nem kételkedett abban,
hogy fordulókkal az őszi idény befejezése előtt, már kezdhetik ünnepelni őszi elsőségüket.
Aztán minden másképp történt…

Svarba Ferenc klubelnök



2013. november 25.4 SPORT
Karate Atlétika

ASeishin Karate Klub két verseny-
zőjét küldte ki a Romániában,

Nagyváradon megrendezett Európa
Bajnokságra, akik egyben Szlovákiát
is képviselték. Az év legnagyobb ver-
senyére 21 ország 469 versenyzője
nevezett be, és közöttük bizonyított
az ekecsi Bajcsi Adrián és a keszeg-
falvai Hupian Krisztina.

A versenyt hosszas felkészülés előzte
meg, amelyen Markovics János edző ké-
szítette fel a versenyzőket. És hogy jól,
annak ékes bizonyítéka a két versenyző
kiváló eredményei is a kontinensviada-
lon. 

Előbb Bajcsi Adrián küzdött meg a 60
kilogrammos súlycsoportban, és első
mérkőzésén ukrán ellenfelét „darálta be”
két percen belül. A második összecsa-
pásán hazai, román versenyzőt győzött
le wazarival. A döntőbe jutásért litván el-

lenfelét is wazarival verte, és jöhetett a
döntő. Adrián ugyan remekül küzdött, de
végül fejet kellett hajtania ellenfele előtt,
így Európa bajnoki ezüstéremmel térhe-
tett haza.

Hupian Krisztina az U22-es korosztály
65 kilogrammos versenyében litván el-
lenféllel kezdett. Az első két perc után
döntetlenre állt az összecsapás, de a
másodikban Krisztina kerekedett felül,
és bírói döntéssel ő jött ki győztesen a
szép viadalból. A második körben dán el-
lenfelét győzte le hasonló körülmények
között, de mivel harmadik mérkőzését
elveszítette, nem sikerült a döntőbe jut-
nia. Az ő kategóriájában azonban a
bronzérem felér egy lényegesen értéke-
sebb éremmel is. 

Régiónk két versenyzője, a keszegfal-
vai klub, de a Szlovák Shinkyokushin Ka-
rate Szervezetnek is eddigi legjobb ered-
ményét érte el a romániai Eb-n.

Kazincbarcika - Nemzetközi versenyen jártak a nagymegyeri
veterán súlyemelők az elmúlt napokban Magyarországon. A csal-
lóközi vasgyúrók legjobbja, Mezei Tibor ugyan munkahelyi kötele-
zettségei miatt nem tudott kiutazni a Magyar Súlyemelő Szövetség
által november 9-én megrendezett kazincbarcikai versenyre, de a
nagymegyeriek háromtagú küldöttsége így is két éremmel térhe-
tett haza. „Juhász László megnyerte kategóriáját, összetettben
175 kg-ot teljesített, míg Megály János törött lábujjal is rajthoz állt,
bizonyítva ezzel, kemény fából faragták őt, 152 kg-os összteljesít-
ményével a hatodik helyet tudta megszerezni. Jómagam is egész-
ségügyi problémákkal küszködtem, de végül sikerült egy bronzér-
met begyűjtenem” – összegezte dióhéjban a korcsoportok szerinti
verseny nagymegyeri klubot érintő legfontosabb történéseit a csal-
lóközi veteránok szóvivője, Lénárt Rudolf. A nagymegyerieken kí-
vül még kassai és besztercebányai súlyemelők is képviselték Szlo-
vákiát, valamint ukrajnai vasgyúrók is szerepeltek a II. Szabó Fe-
renc Masters Súlyemelő-emlékversenyen, melyen az oroszlányiak
súlyemelője, az 1933-ban született Huszka Mihály világszínvona-
lon teljesített 438 Sinclair-pontjával. Az ukrán versenyzők közül Hal
Mykhajlo is figyelmet érdemel, mivel 42 évesen 180 kg-ot lökött ki,
325 kg-os összteljesítményével 400,5 pontig jutott. 

Kovács Zoltán (fotó: a veteránok képarchívumából)

Európa bajnoki
ezüst és bronz

Hupian Krisztina és Bajcsi Adrián edzőjükkel Markovics Jánossal, és a csapat né-
hány szurkolójával

Súlyemelés

Nem tértek haza aranyérem nélkül

A Kassai Maratonnal kezdődött év végi versenysorozatom. Jó idővel
(3:19,11) érkeztem célba, elégedett voltam teljesítményemmel. Utána
azonnal következett a Budapesti Spar Maraton, ahol 3:44 idővel futot-
tam be a célba. Mindkét verseny óriási élmény volt számomra csakúgy,
mint minden verseny, amelyen eddig részt vettem. Az ezeket a verse-
nyeket követő hétvégeken rövidtávú, gyorsító versenyeken vettem részt
Vásárúton és Szentpéteren. Vásárúton 10 kilométeres volt a táv, Szent-
péteren ennek a fele, nálam ezek a távok rövidnek számítanak. Ezen
a versenyen második lettem, megelőzve a szintén remekül versenyző
komáromi Puha Zoltánt, így mindketten felállhattunk a dobogóra. És ez
a verseny nagyszerű felkészülési lehetőség volt az év utolsó maratoni
versenyére, a Győri Maratonra. 

A távot a Mosoni Dunánál, nehéz erdei talajon futottuk, egy hét kilo-
méteres körpályán. A nyirkos, borús idő ellenére, több mint kétszázan
álltunk rajthoz. Éreztem, hogy jól megy a futás, bár az utolsó órát sza-
kadó esőben, felázott talajon teljesítettük. A győztes ideje 3:09 volt. Én
is dobogós lettem, kategóriámban a 3. helyet szereztem meg 3:47 idő-
vel. Az ógyallai Nagy Zoltán is teljesítette a maratoni távot, 4:18-as idő-
vel a mezőny első felében végzett. Ez volt az idei 17. maratoni verse-
nyem, összességében a 117. 

Most néhány napos pihenő következik, majd december elején néhány
felmérő, rövidebb távú verseny. December végétől pedig elkezdődik a
téli alapozás, ami heti 80-100 kilométert jelent majd. A téli alapozás a
záloga annak, hogy jövőre is egészségesen teljesíteni tudjam azt a 30-
35 futóversenyt, amelyet évente abszolválni szoktam. Remélem, egyre
több követőm lesz. Kele Géza, maratoni futó

A BSI Futónagykövete 

Kazincbarcikán versenyeztek a nagymegyeri veteránok (balról a negyedik Lénárt, jobb-
ról a második Megály)

Kele Géza (balra) és Puha Zoltán (jobbra) a győzelmi dobogón

Remek formában 
a Győri Maratonra


