Hitelek ingatlan fedezet nélkül
30 000 euróig 14 év futamidőre.
1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan
fedezettel 28 év futamidőre
- most vásárolja meg álmai ingatlanát.
Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti.
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Folytatás következik...

gyre kaotikusabb testületi ülések zajlanak Komáromban. Múlt héten csütörtökön tartotta 33. rendes ülését az önkormányzat, amely megint az éjszakába nyúlt, de így sem sikerült megtárgyalni az öszszes programpontot. Így a héten újra egymásnak feFolytatás a 3. oldalon
szülnek a képviselők.

E

Már lehet pályázni a kulturális Hatezer eurót
és sporttámogatásokra
zsákmányolt
Komárom

Bajcs

ár lehet pályázni a jövő évi támogatásokra Komáromban. Az elektronikus pályázati űrlap kitöltése kötelező, de az időpontok változtak, ezért érdemes odaﬁgyelni.
A határidő betartása esetén az elektronikus űrlap nem ismer kivételt, aki késik, nem
kaphat támogatást.
Folytatás az 5. oldalon

últ héten kedden tizenkét óra után egy álarcos férﬁ,
fegyverrel a kezében lépett be a község postaﬁókjába, ahol a kiszolgáló ablakhoz lépett és az alkalmazott
hölgynek csak annyit mondott: „Ide a pénzt!“.

M

Így szavaztak településeinken
Az elmúlt héten lezajlottak a megyei választások. Így kilistáztuk, hogy a Komáromi járás városaiban és falvaiban kik végeztek az első három helyen.
A listát megtalálja lapunk 2. oldalán

M

Az eddig ismeretlen tettes egy
fegyvernek látszó tárgyat tartott a
kezében, s mivel az alkalmazott
féltette az életét, ezért átadta
neki a kassza tartalmát. A zsákmány megszerzése után a tettes
egy ezüst színű Renault Combival
menekült el a helyszínről. Božena
Bruchterová, a nyitrai rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy a gyanúsítottat
nagy erőkkel keresi a rendőrség.

szt
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Pici mekik nyílhatnak
Szlovákiában
jabb attakot indíthat egy év múlva a vércukorszintünk ellen az ismert gyorsétterem-lánc. A McDoÚ
nald´s kis éttermeket akar indítani Szlovákiában, olyanokat, ahol csak a legközkedveltebb termékek lesznek
kaphatók.
Drahomíra Jiráková, a lánc szóvivője szerint jelenleg a
megfelelő helyeket keresik. A minimekik olyan helyeken nyílhatnak meg, ahol a nagyok nem férnének el – a kisebb bevásárlóközpontokban, autóbusz- vagy vonatpályaudvarokon.
A kis gyorséttermeket jelenleg már Csehországban tesztelik. Az első minimekit a pozsonyi Harfa Galériában nyitották meg – tájékoztat az iDnes.cz cseh hírportál. Több tucat
új étterem a jövő évben nyílhat meg Csehországban.
Az új étteremtípusok alacsonyabb üzemeltetési költségekkel működnek majd, és céljuk az új vásárlók bevonzása
lesz. Jelentős megtakarítást érnek el a dolgozók bérén, egy
ilyen étteremben durván 12 ember dolgozik majd. Prágában
általános, hogy a mekikben 120 alkalmazott is dolgozik.
A cseh minimekik harmadakkorák, mint a bevásárlóközpontok megszokott éttermei, és feleakkorák, mint a „rendes” McDonald´s éttermek. A kínálat is kisebb lesz: a speciális ajánlatokat nem lehet majd kapni, ellenben a legkeresettebb termékeket (sajtburger, hasábburgonya, shake) megtalálja majd a vásárló.
(b)

Csúszik az átállás
az egy egészségbiztosítós modellre
ésik az egybiztosítós
egészségbiztosítási
rendszerre történő átállás,
mivel az ezt szabályozó
törvényt még nem sikerült
jóváhagyni - derült ki a
projekt menetrendjének
teljesítésével foglalkozó
jelentésből, amelyet szerdán hagyott jóvá a szlovák
kormány.

K

Az egy egészségbiztosítós modell bevezetésének
tervét tavaly októberben
hagyta jóvá Robert Fico kabinetje. A terv szerint jövőre
megszűnne az 1993-ban bevezetett
több-biztosítós
egészségügyi rendszer, és
egy - állami kézben lévő egészségbiztosító lenne. Az
átállást az egészségügyi
tárca által készített transzformációs törvény szabályozná. Mivel azonban ezt az
átállás ﬁnanszírozásának
megválaszolatlan kérdései

miatt eddig nem sikerült jóváhagyni, várhatóan nem
csupán az átállás előkészületei, hanem a projekt megvalósítása is késik.
A szlovák közszolgálati
hírügynökség információi
szerint a transzformációs
jogszabály már nem az eredeti 2014-es időpontban, hanem egy évvel később számol az egy egészségbiztosítós modell bevezetésével.
A legutóbbi adatok szerint
az állami tulajdonú Általános
Egészségbiztosító rendelkezik a legtöbb ügyféllel. A piac
fennmaradó közel egyharmadát két magánbiztosító, a
Dôvera és az Union tartja
kézben. Az egy egészségbiztosítós modell bevezetésétől a kormányzat az
egészségbiztosítási rendszerbe befolyó források hatékonyabb felhasználását
várja.
mti

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik szavazatukkal
kifejezték irántam érzett bizalmukat.

Köszönöm
MUDr. Anton Marek

DELTA

Így szavaztak településeinken
Az elmúlt héten lezajlottak a megyei választások. Így kilistáztuk, hogy a Komáromi járás városaiban és falvaiban kik végeztek az első három helyen. Íme a lista:
BAjcS: Jobbágy Jozef (HÍD-Jobbközép koalíció) 72, Sebő Zsolt (HÍD-Jobbközép koalíció) 56, Hortai Éva (HÍD-Jobbközép koalíció) 55
BátorKESzI: Gabriel Szalay (HÍD-Jobbközép koalíció ) 319, Petheő Attila (MKP)
252, Földes Csaba (MKP) 216, Gyarmati Tihamér (MKP) 216
BogyA: Földes Csaba (MKP) 39, Horváth
Árpád (MKP) 34, Becse Norbert (MKP) 33
BogyArét: Földes Csaba (MKP) 32, Horváth Árpád (MKP) 32, Szabó Olga (MKP) 27,
Szalay Rozália (MKP) 27
BÚcS: Szabó Olga (MKP) 125, Földes
Csaba (MKP) 108, Stubendek László (MKP)
101
cSAllóKözArAnyoS: Csóka Lajos
(HÍD-Jobbközép koalíció) 109, Jobbágy Jozef (HÍD-Jobbközép koalíció) 96, Stubendek
László (MKP) 94
cSIcSó: Földes Csaba (MKP) 336, Horváth Árpád (MKP) 278, Szalay Rozália
(MKP) 238
DulovcE: Anna Žigová (SMER-SD, KDH)
138, Konštantín Glič (SMER-SD, KDH) 113,
Miroslav Adamik (független) 99
DunAMocS: Szabó Olga (MKP) 115, Stubendek László (MKP) 112, Petheő Attila
(MKP) 110
DunArADvány: Stubendek László (MKP)
147, Szabó Olga (MKP) 147, Földes Csaba
(MKP) 122
EKEl: Petheő Attila (MKP) 93, Földes
Csaba (MKP) 91, Horváth Árpád (MKP) 88
gEllér: Földes Csaba (MKP) 46, Szalay
Rozália (MKP) 38, Szabó Olga (MKP) 36
gÚtA: Horváth Árpád (MKP) 853, Becse
Norbert (MKP) 463, Szabó Olga (MKP) 447
HEtény: Földes Csaba (MKP) 140, Stubendek László (MKP) 137, Petheő Attila
(MKP) 132
IFjÚSágFAlvA: Horváth Árpád (MKP) 32,
Szabó Olga (MKP) 25, Földes Csaba (MKP)
20, Anton Marek (független) 20
ÍMEly: Becse Norbert (MKP) 63, Jobbágy
Jozef (HÍD-Jobbközép koalíció) 59, Szabó
Olga (MKP) 40
IzSA: Szabó Olga (MKP) 133, Stubendek
László (MKP) 108, Horváth Árpád (MKP) 99
KArvA: Szabó Olga (MKP) 60, Földes
Csaba (MKP) 58, Petheő Attila (MKP) 56
KESzEgFAlvA: Milan Lehocký (független)
192, Varga Tamás (HÍD-Jobbközép koalíció)
113, Jobbágy Jozef (HÍD-Jobbközép koalíció) 112
KolozSnéMA: Szalay Rozália (MKP) 178,
Földes Csaba (MKP) 114, Szabó Olga (MKP)
114, Horváth Árpád (MKP) 90
KoMároM: Stubendek László (MKP)
1 983, Varga Tamás (HÍD-Jobbközép koalíció) 1 604, Anton Marek (független) 1 499
KoMároMFüSS: Földes Csaba (MKP) 63,
Horváth Árpád (MKP) 50, Szalay Rozália
(MKP) 50, (HÍD-Jobbközép koalíció) 46
lAKSzAKállAS: Petheő Attila (MKP) 96,
Földes Csaba (MKP) 90, Horváth Árpád
(MKP) 88
lIpové: Miroslav Adamik (független) 15,
Anton Marek (független) 10, Földes Csaba
(MKP) 8
MADAr: Szabó Olga (MKP) 99, Gyarmati
Tihamér (MKP) 96, Földes Csaba (MKP) 89

MArcElHázA: Szabó Olga (MKP) 202,
Stubendek László (MKP) 159, Földes Csaba
(MKP) 156
MArtoS: Petheő Attila (MKP) 94, Horváth
Árpád (MKP) 87, Becse Norbert (MKP) 82,
Földes Csaba (MKP) 82, Gyarmati Tihamér
(MKP) 82, Szabó Olga (MKP) 82
MEgyErcS: Horváth Árpád (MKP) 63,
Csóka Lajos (HÍD-Jobbközép koalíció ) 58,
Hortai Éva (HÍD-Jobbközép koalíció) 49
MuDroňovo: Miroslav Adamik (független) 36, Konštantín Glič (SMER-SD, KDH)
17, Anna Žigová (SMER-SD, KDH) 17, Anton
Marek (független) 15
nAgyKESzI: Csóka Lajos (HÍD-Jobbközép
koalíció ) 275, Hortai Éva (HÍD-Jobbközép
koalíció) 146, Sebő Zsolt (HÍD-Jobbközép
koalíció) 119
nASzvAD: Becse Norbert (MKP) 339, Horváth Árpád (MKP) 175, Földes Csaba (MKP)
168
nEMESócSA: Földes Csaba (MKP) 160,
Csóka Lajos (HÍD-Jobbközép koalíció) 147,
Horváth Árpád (MKP) 110
ógyAllA: Anna Žigová (SMER-SD, KDH)
434, Jobbágy Jozef (HÍD-Jobbközép koalíció) 404, Milan Opálka (Kommunista Párt)
275
pAt: Szabó Olga (MKP) 144, Horváth Árpád
(MKP) 67, Szalay Rozália (MKP) 58
pErBEtE: Gyarmati Tihamér (MKP) 197,
Petheő Attila (MKP) 190, Szabó Olga (MKP)
183
SzEntpétEr: Jobbágy Jozef (HÍD-Jobbközép koalíció) 675, Gyarmati Tihamér
(MKP) 430, Sebő Zsolt (HÍD-Jobbközép koalíció ) 291
SzIlAS: Csóka Lajos (HÍD-Jobbközép koalíció ) 66, Hortai Éva (HÍD-Jobbközép koalíció) 60, Sebő Zsolt (HÍD-Jobbközép koalíció ) 52
ŠroBárová: Anna Žigová (SMER-SD,
KDH) 64, Konštantín Glič (SMER-SD, KDH)
53, Miroslav Adamik (független) 51
tAny: Csóka Lajos (HÍD-Jobbközép koalíció ) 72, Földes Csaba (MKP) 72, Szalay
Rozália (MKP) 54, Horváth Árpád (MKP) 52
vágFüzES: Petheő Attila (MKP) 48, Horváth Árpád (MKP) 47, Stubendek László
(MKP) 46
vIrt: Szabó Olga (MKP) 27, Becse Norbert
(MKP) 23, Földes Csaba (MKP) 22, Szalay
Rozália (MKP) 22
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Folytatás következik...

Komáromban a maratoni ülés a „divat“
Folytatás az 1. oldalról
Elsőként a pár hete nagy felháborodást keltett
erőd táblákról tárgyaltak a városatyák. Komárom
város egy komplex pályázaton belül végzett el fejlesztéseket az erődrendszerben. Ennek egyik része volt a marketingeszközök bővítése, aminek
keretén belül 16 kisebb, 6 nagyobb hivatalos „műemlék“-jelző táblát helyeztek ki. A hivatal eredetileg szlovák és magyar nyelvű táblákat tervezett,
azonban a rendelet ezt nem engedélyezte. A tiltakozóhullámokra reagálva - amelyekben a magyarokon túl a helyi szlovákok is megszólaltak - a
városi hivatal is megmozdult. Az illetékes osztály
feladatul kapta az ügy megoldását. Ennek keretén
belül a hivatal információs táblákat helyezne el a
meglévő kisebb hivatalos 16 tábla környékén. Az
új táblák ugyanazt a graﬁkai megoldást követnék,
mint a hivatalos, csak nem barna, hanem sötétzöld színben. A tervek már elkészültek, és a rendőrség jóváhagyására várnak, ahol bíznak a gyors
és problémamentes elbírálásban. A zöld infotáblák négy nyelven tüntetnék fel az erődöt, szlovák
és magyaron kívül angol és német nyelven.
Több képviselő érdeklődött afelől, hogy a volt
oroszház eladásából a várost megillető 80 ezer
euró mikor kerül a város kasszájába. Sajnos a polgármester nem tudott semmi biztatóval szolgálni
ezzel kapcsolatosan. Elmondta, hogy volt közgyűlés, de a másik tulajdonos nem mutat hajlandóságot a kiﬁzetésre, így minden valószínűség
szerint jogi útra kell terelni az esetet.
A következő programpontban két általános érvényű rendeletet szerettek volna megváltoztatni és
módosítani, azonban csak az egyikkel sikerült dűlőre jutni. Így a taxiszolgáltatásokat szabályozó általános érvényű rendeletben eszközöltek módosításokat, mivel a városban megszaporodott a taxik száma, így új parkolóhelyeket kellett kijelölni
számukra. Továbbá kiiskoláztattak néhány városi
alkalmazottat, akik felügyelni fogják a városi rendőrséggel karöltve, hogy a városban cirkáló taxik
betartják-e a rendeletben lefektetett előírásokat.

Ezeket a módosításokat a testület egyhangúlag elfogadta. A másik általános érvényű rendelet a
szemétilletékről szólt, melyben bizonyos könnyítéseket szerettek volna bevezetni a kedvezmények kihasználásáról (pl. diákok, távol tartózkodók). Azonban ebben a kérdésben nem tudtak
megegyezni a képviselők, így továbbra is érvényes a régi általános érvényű rendelet.
A már említett programpontok után egy kisebb
tömeg érkezett a testületi ülésre. A körülbelül harminc személy azért tett látogatást a városházán,
hogy így adjanak hangot tiltakozásuknak, mivel állításuk szerint nem használhatják a mászófalat a
komáromi röplabdacsarnokban. Vezetőjük, Malinák Zsolt elmondta, hogy két kérvényt küldött el a
hivatalnak és a képviselőknek, azonban azok
mégsem kerültek a testület elé. A kérvényben arról ír, hogy szerinte a most meghatározott bérleti

díj irreálisan magas, amely ellehetetleníti a Previs
Klub működését, és javasol egy a klub számára
elfogadhatóbb összeget. A röplabdacsarnok üzemeltetéséért felelős vállalat igazgatója, Nagy Tamás szintén felszólalt az ügyben. Elmondása szerint a testületi ülés napján találkozott ezzel a kérvénnyel, tehát véleménye szerint a klub vezetője
nem járt el a legkorrektebb módon. Továbbá kijelentette, hogy így elfogadhatatlan a klub ajánlata.
A felszólalások után hosszas vitába kezdtek a
képviselők, melynek a végére a polgármester tett
pontot és felszólította a két felet (a Previs Klub vezetőjét és a Comorra Servis igazgatóját), hogy minél hamarabb találkozzanak és tegyenek rendet a
vitás kérdésekben. Információink szerint a találkozóra lapunk megjelenésének napján kerül sor,
így jövő heti számunkban biztosan beszámolunk
a fejleményekről.
szénássy

A megye az emberekről szóljon
efektetőket hozna, fejlesztené
az idegenforgalmat, csökkentené a különbségeket a gazdagabb északi és a szegényebb déli
járások között. tomáš galbavý a
jobboldali pártok - Híd, SDKÚ,
nova, SaS, oKS, MKp - támogatásával indul nyitra megye elnöki
posztjáért a november 23-i második fordulóban.

B

• nyitra megyét annak megalakulása óta Milan Belica vezeti. Milyen helyzetben van a megye a
többihez képest?
Ha nem kerül sor változásra,
Nyitra megye lemarad a többi mögött. A munkanélküliség és bérek terén a statisztikák szerint ugyanis jelenleg ez a helyzet. Nem értem, miért kellene a megyének költségvetési többletet termelnie, amikor az iskoláknak és a kórházaknak pénzre
van szükségük. A megyének az emberekről kell szólnia, nem pedig a
banki mutatókról.

• A szlovák nagykoalíció felbomlott, a KDH kivételével egyesíteni
tudta a jobboldali pártokat. Mi számít
majd sikernek a választások után?
Az, ha sikerül nyugalmat teremteni a megye irányításában, vagyis
fontos, hogy a megyeelnök ugyanolyan fontosságot tulajdonítson a
megye valamennyi régiójának, járásának, és a forrásokat egyenlően
ossza el köztük. Ezt az egyik prioritásomnak tartom.
• Mit kínál ön a déli, magyarok
lakta járásoknak?
Mérsékelni szeretném a különbségeket a szegényebb déli és a gazdagabb északi járások között. Komárom, Párkány, Zselíz és Ipolyság térségében 20% körül van a munkanélküliség annak ellenére, hogy rengetegen ingáznak. Befektetőket szeretnék
hozni a térségbe, és szeretném, ha
ezek a területek több pénzt kapnának
a megye költségvetéséből.
• Hogyan teremtene munkahelyeket?

Az idegenforgalom az az ágazat,
amelyik képes beindítani a szükséges folyamatokat ezen a téren.
Vannak kézműveseink, borászaink
és más kistermelőink. Vagy ott van
Párkány. Ez a város egy nemzetközi közlekedési csomópont, létre
kellene hozni egy vasúti és hajózási logisztikai központot, de egy
új, zöld mezős ipari parkot is. A Hetényben készülő ipari parkkal
ugyancsak munkahelyeket teremtenénk.
• Hol lát még hiányosságokat a
megyében?
Programomban nagy hangsúlyt
fektetek az árvízvédelemre. Nyitra
megyében öt nagyobb folyó is folyik,
amelyek rendszeresen kiöntenek, és
károkat okoznak a magán- és megyei tulajdonban egyaránt. Ha a kormánnyal összefogva elkezdenénk kiépíteni az árvízvédelmi létesítményeket, azzal munkahelyek is létrejönnének a régióban, ráadásul megelőznénk a károkat is.

• A második fordulónak nem
egész tíz százalékos különbséggel vág neki. Hogyan értékeli ezt
az eredményt?
Köszönöm a választóknak, hogy
elmentek választani. Az eredmény
arról tanúskodik, hogy a megyénkben élők valóban a változásra vágynak. Fontos, hogy a november 23-i
második fordulóban éljünk az esélylyel és váltsunk jobbra.
(x)
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Szakmai díj
oláh györgy emlékére
arics péter újságíró, író kezdeményezésére a közelmúltban négyen (Keszegh István komáromi gimnáziumi matematikatanár, Mészáros józsef galántai
matematikatanár, oláh györgyné, a díj névadójának
özvegye és tarics péter ötletgazda) megalapították Komáromban az „oláh györgy Magyar Matematikai tehetség Díj” nevű elismerést, a 2012. június 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt oláh györgy középiskolai
matematikatanár emlékére.

t

Az „Oláh György
Magyar Matematikai Tehetség Díjat”
évente annak a középiskolás korosztályú, Magyarországon és az elszakított magyar
nemzetrészeken
tanuló, magyar diáknak ítéli oda az
alapítókból álló kuratórium, aki a díj
átadását megelőző
tanévben kiemelkedő eredményeket ért el mindenekelőtt a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen,
illetve a különböző
kárpát-medencei
és nemzetközi matematika versenyeken. A kuratórium minden második évben
magyarországi, a közbeeső években az elszakított nemzetrészeket képviselő diáknak ítéli oda a díjat. A díjat minden évben a révkomáromi Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó megnyitó ünnepségén adják át az alapítók, gesztusként, hogy Oláh György 1991-ben indította el Komáromban a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozót, és azt
2010-ig – húsz éven át – szervezte. A díj tárgyiasult formája
Domonkos Béla érdi szobrászművész az alkalomra készített 11 cm átmérőjű, bronzba öntött Oláh György Emlékérméje, díszmappába helyezett elismerő oklevél, ajándék
könyvcsomag és 100 euró pénzjutalom.
2013-ban Keszegh István tanár úr megrendezi a XXI.
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozót, amelynek ünnepi
megnyitóján, november 22-én, pénteken délután 3 órakor,
a Selye János Gimnázium dísztermében adják át az első
Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díjat.
lászló Attila

KULTÚRA

DELTA

Jótékonysági előadás
ovember 24-én 15.00 órai kezdettel a Teátrum színházi polgári társulás jótékonysági előadást szervez.
Eisemann-Halász-Békefﬁ: Egy csók
és más semmi című zenés vígjátékát
adják elő, amelynek bevételét a készülő Aranyember szobrára ajánlanák
fel, Komáromban. Ezzel szeretnének
emléket állítani a Magyar Területi Színház művészeinek, akik 1955-ben adták elő Jókai Mór Az aranyember című
regényének színpadi változatát. Így a
szobor egyszerre jelképezné városunk
nagy mesemondójának egyik legnépszerűbb, Komáromhoz kötődő alakját,
és a színészeket, akik a felvidéki magyar színjátszásnak szentelték életüket.
Az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékot a Matica slovenská épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Belépő: 8 euró. Jegyelővétel a Madách és Diderot könyvesboltokban.
hd

n

Előadás a Jókai Mór Alapiskolában
Komárom
któberben a komáromi jókai Mór Alapiskola vendége volt a népszerű gyermekpszichológus PaedDr. Strédl Terézia PhD, aki egy sokatmondó, felvillanyozó
előadást tartott a szülőknek, valamint a helyet foglaló pedagógusoknak.

o

Strédl Terézia előadásának az elején kihangsúlyozta, hogy napjainkban az oktatás
területén mindenki elégedetlen: a tanító, a
szülő és a gyerek is. Nem tudjuk nevén nevezni a problémát. Ma már elfogadhatatlan
az a megállapítás, miszerint a tegnap iskolájában a ma tanítója készíti fel a holnap gyerekét. Ki nevelje a gyereket? – tette fel a kérdést
a pszichológus. A szülő gondoskodik róla, az
iskola oktatja, de ki nevelje? Ezekről a napirendi problémákról szólt az előadás, melynek
egyik részében az egyke gyerekek neveléséről is szó volt. Továbbá a jelenlevők információt szerezhettek az értékrendi illetve a viselkedési zavarokról, és arról, hogy a gyerekek
bizonytalanságban nőnek fel, mert mást hallanak otthon, mást az iskolában, mást a haveroktól, mást a TV-ből. Sajnos a legtöbb gyerek ﬁgyelme és emlékezete hígabb, viszont a
kreativitásuk nagyobb. Az előadása végén felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy ezeket a problémákat a pedagógusoknak mindenképpen ﬁgyelembe kellene venni.
Kép és szöveg: -pint-

tóth jános, a komáromi Selye jános Egyetem rektora, Balogh csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete
és Dusza jános, a Szlovákiai Magyar Akadémiai tanács elnöke tisztelettel meghívja

MEgHÍvó

A MAgyAr tuDoMány ünnEpE 2013 jegyében
tartandó ünnepi előadássorozatra.
Helyszín: a Selye János Egyetem Konferencia-központja, Vársor u. 2., Komárom
Időpont: 2013. november 18., hétfő, 15:00 - 18:15

progrAM:
levezető: juhász györgy, a SjE tudományos rektorhelyettese
15:00 - 15:10 Tóth János, a SJE rektorának, a rendezvény
házigazdájának megnyitó beszéde
15:10 - 15:20 Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövetének
köszöntője
15:20 - 15:30 A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetés
átadása Kovács László számára
15:30 - 16:05 Pálinkás József, az MTA elnökének plenáris előadása:
„A magyar tudományosság helye a világ tudományában“

16:05 - 16:30 Bauer Győző, az MTA külső tagjának előadása:
„A szabad oxigéngyökök és hatásaik“
16:50 - 17:15 Dusza János, az MTA külső tagjának előadása:
„Progresszív kerámiák törése: miért és hogyan?“
17:15 - 17:40 Hulkó Gábor, az MTA külső tagjának előadása:
„Megosztott paraméteres rendszerek modellezése
és irányítása a korszerű műszaki gyakorlatban“
17:40 - 18:05 Flórián Károly, az MTA külső tagjának előadása:
„A színképelemzés mint tudományágakat áthidaló analitikai
kémiai módszer múltja, mai helyzete és jövője“
18:05 - 18:10 Zárszó

2013. november 18.
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Már lehet pályázni a kulturális Olvasói levél
A törvényt
és sporttámogatásokra
betartani kötelező
Delta 2013. november
4-i számában a következőt olvastam: „a jövőben az út szélén rossz látási időben közlekedő
gyalogosoknak is mellényt kell viselniük, településen belül is.” átgondolva a cikk tartalmát a
következő gondolatok jutottak az eszembe:

A

Folytatás az 1. oldalról
Az elektronikus pályázati lehetőség már
megnyílt Komárom város honlapján. A "Városi Hivatal" menüpont alatt találhatóak az
elektronikus adatlapok, ahol minden e-adatlap listázható. A kulturális és sporttámogatások esetén kötelező az elektronikus pályázati beadvány, majd ezt kinyomtatva papír
formában is le kell adni a kérvényt a hivatalban. Az adatlapok mindkét esetben szlovákul és magyarul is elérhetőek. Egy ingyenes
program letöltése szükséges az adatlapok
megnyitásához, ahol a zászló-ikonra kattintva választható a preferált nyelv. A sporttámogatás esetén december 15-ig kell elküldeni az elektronikus űrlapot, majd december
16-ig kell eljuttatni a hivatalba a kinyomtatott
kérvényt. A kulturális jellegű kérvények beadási határideje egy hónappal előbbre került,
hogy az év eleji rendezvényeket is tervezni
tudják, és időben kapják meg a pályázók a
pénzeket. A kulturális kérvényeket december

31-ig kell elküldeni elektronikusan, január 2ig pedig a nyomtatott változatot, amit akár
postázni, akár az iktatóban (Vársor ú. 2.) leadni is lehet. A kiosztásra kerülő összegek
pontos nagysága még nem ismert (csak tervezett irányszámok vannak), mivel a költségvetés elfogadása után válik véglegessé.
Idén Komárom város 235 ezer eurót osztott
szét a sportolók közt, aminek 95 százalékát
a képviselők, a maradék 5 százalékát pedig
a polgármester ítélte oda. Több mint 30 kérvényező volt. Ebben az évben a kulturális támogatásokra 50 ezer euró jutott. Ebből 35
ezer az általános kérvényekre (itt szintén 5
százalékról a polgármester dönt), továbbá 15
ezer euróból a legalább 3 napos fesztiválokat támogatta a város. Ez utóbbi célja a belvárosi élet segítése. Idén a kérvények száma
megközelítette a 100-at. A támogatások odaítéléséről a szakbizottságok ajánlása alapján
az év elején a képviselők döntenek.
kb

Mit kívánhatnánk az ilyennek?
Egy hosszabb engedélyezési folyamat
ért célba azzal, hogy a belvárosi Ferences utcai óvoda elé átjáró zebra került.
Az ottani óvónők jelezték az igényt, mert
a gyakran sétálni induló gyerekeknek
egyszerűen nincs hol átmenni szabályszerűen. Mindamellett az autók is gyakran száguldoznak, így a zebra kihelyezésétől a forgalom lassulását is remélik.
Pár hónapja történt itt egy kisebb baleset.
A zebra mellé a szabályoknak megfelelően 2-2 útjelző táblát is kiraktak mindkét
oldalról (piros háromszög és kék tájékoz-

tató), ami a zebra előtti figyelmeztetést
szolgálja. Múlt héten szerdán este kihelyezték a táblákat, majd csütörtök reggelre
az egyik táblát ellopták a friss betonból.
Nem tudni, az elkövető mire szeretné
felhasználni a táblát, vagy hogy mi motiválta, de azért az egy elkeserítő mélypont, hogy apró gyerkőcök közbiztonságát
szolgáló tárgyakat lop el valaki. Mellesleg
cca 100 eurós kárt is okozott a városnak.
Nem is tudom, mit kívánhatnánk az ilyennek? Talán sok balesetmentes közlekedést a családjának, és mielőbbi lelki felépülést.
kb

A törvény logikus, a mai
forgalomban szükségszerű.
A törvény be nem tartása
büntetéssel jár. A gyalogjárda azért van, hogy a gyalogosok ott akadálymentesen tudjanak közlekedni. Érthető, hogy büntetést senki
sem szeret ﬁzetni. Azonban
fel kell tenni egy kérdést:
vannak települések járásunkban, ahol annak ellenére, hogy vannak járdák
azokat a gyalogosok nem
tudják használni. Az ok a következő: a felelőtlen lakosok,
akik tudatosan vagy a törvényeket nem ismerve a járdán
kavicsot, homokot, építkezési anyagokat, ölfákat stb.
tárolnak. Télen a havat nem
takarítják, hanem még az
udvarról kihordott hókupacokat is odarakják.
Minden falunak vannak
vezetői, képviselők, falusi
rendőrök, de sajnos vannak
falvak, ahol a vezetőket
ilyesmik nem érdeklik. De
úgy látszik, a közlekedési
rendőröket sem, mivel az autók még véletlenül sem tartják be a 160 cm-es közt,
olyan szorosan parkolnak a
kerítések mellett, hogy a
gyalogos nem fér el.

Illusztrációs felvétel

Vajon ki a felelős, kinek a
feladata az, hogy az egyes
településeket a gyalogosok
a célnak megfelelően tudják
használni? Ha a gyalogos
séta közben nem visz magával mellényt, kénytelen a
járdán lévő akadály miatt az
úttesten haladni és azért őt
büntetik meg, kinek kell a bírságot ﬁzetni? A közlekedőknek, a rendetlen polgárnak,
akik évekig tárolják a járdán
a különféle dolgaikat, vagy a
falu azon vezetőinek, akik
ezt elnézik, vagy netán a
rendőröknek, akik szintén elnézik a járművek járdán való
parkolását?
gyp (pontos név és cím
a szerkesztőségben)

Tisztelt Választóim,
Kedves Barátaim!
Mély tisztelettel és nagy szeretettel
fejezem ki köszönetemet, hogy a
megyei választásokon bizalmat szavaztak nekem. Bizalmukat meghálálva ígérhetem: választóim hatékony érdekképviseletéért a megyei
parlamentben keményen fogok dolgozni.
JOBBÁGY József
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Külföldi állásajánlatok

Megtartotta 34. rendes ülését A bibliafordítót ünneplik
a gútai Önkormányzat
a kulturális napokkal

Munkakör / beosztás / munkaadó

Sz.

Elérhetőség

Hajólakkozó, hajóépítő, ács, asztalos
2
Németország, német nyelv ismerete feltétel

DELTA

Nagymegyer

Háztartásbeli alkalmazott – betegápoló,
gondozó, Németország
10
Német nyelv ismerete feltétel
1

Betegápoló - gondozó
Németország
Német nyelv ismerete feltétel

1

Szobalány Ausztria
Német nyelv ismerete feltétel

1

Lakatos, hegesztés-előkészítő
Ausztria
Német nyelv ismerete feltétel

2

Hegesztő, Csehország

4

Asztalos, Csehország

1

CNC gépkezelő
Norvégia
Angol nyelv alapszintű ismerete

3

A

EURES asszisztens:
Ing. Bianka Turnerová,
Tel.: 035/2442 304
bianka.turnerova@upsvr.gov.sk

Pincér/nő, felszolgáló, Németország
Német nyelv ismerete feltétel

csemadok városi szervezete, a
helyi református egyház és a művelődési otthon immár huszonegyedik alkalommal rendezi meg a nagymegyeri Besnyei györgy Kulturális
napokra keresztelt eseménysorozatot.

hivatalos rész után Horváth Árpád
polgármester a legutóbbi önkormányzaton elhangzott interpellációk kiértékelésével kezdte a gyűlést, amelyen
beszámolt arról, hogy megtörtént a kátyútalanítás a töltési úton és itt köszönetet mondott a polgármester Lengyel István képviselőnek a nyújtott segítségért.
Rigó Magdolna képviselőasszony kérte,
hogy gútán legyen hétvégén orvosi
ügyelet – folynak a tárgyalások, de pozitív eredmény egyelőre nem született,
mondta a polgármester. továbbá elmondta, hogy foglalkoztak a Harcsa utcai
buszmegálló kérdésével, amely egy kanyarban helyezkedik el, ennek áthelyezése lenne szükséges, valamint újabb
buszmegálló elhelyezését tervezik a
Sládkovič utcában, amit a városnak kell
megvenni.

A

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és családügyi Hivatal,
Komárno, Király püspök utca 30, tel. 035/2442304

Ezúton köszönöm választóimnak,
hogy szavazataikkal kifejezték
irántam érzett bizalmukat.

Köszönöm
Mayer Tibor

Város
NON-STOP 2 €
0911 822 501

Az interpellációk kiértékelése után következett az egyes programpontok megtárgyalása. Tudomásul vették a képviselők az iskolai intézmények első féléves gazdálkodásáról szóló jelentést. Mivel a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában szeptembertől kevesebb
a diák, így ők kisebb költségvetéssel gazdálkodnak, a Corvin Mátyás Alapiskola ezzel
szemben a megnövekedett létszám miatt
magasabb költségvetésre számíthat. Mindhárom alapiskola tárgyalásokat folytat a városi hőszolgáltatóval, hogy a jövőben havonta szeretnék törleszteni számláikat.
Ezután következett a város féléves gazdasági eredményeiről szóló jelentés, melyet
Orem Klára mérnöknő, a Városi Hivatal gazdasági osztályának vezetője terjesztett elő. A
bevételi oldalt 51 %-ra teljesítették, míg a kiadások mutatója 46,5 %. A mérnöknő konstatálta, hogy a megszorító intézkedéseknek
köszönhetően némi javulás állt be a költségvetésben, mivel tavaly ilyenkor még sok
tartozása volt a városnak. Lengyel István, a
pénzügyi bizottság elnöke is elmondta, hogy
javasolják tudomásul venni az előterjesztett
anyagot, mivel nincs túlmerítés semmilyen
oldalon.
Szükség volt általános érvényű rendelet
módosítására a kis üzletek non-stop nyitvatartásával kapcsolatban, konkrétan a Béke
utca végén elhelyezkedő üzletet érintőleg.
Újabb általános érvényű rendelet jóváhagyására volt szükség a Városi Rendőrség
működését és működtetését illetően.
Újabb programpontként szerepelt a szociális terepmunkások tevékenységéről szóló
jelentés, melyet Németh Ivett hivatalvezető

ismertetett. Elégedettek a munkálatokkal,
több javulás észlelhető a szociális szféra
szinte minden területén. Előadásokat szerveznek, takarításokat, információkkal szolgálnak az érdeklődők számára, látogatásokat végeznek az iskolákban. Sajnos azonban
nem pályáztak újabb projektre, mivel nagyon
rossz a ﬁnanszírozása ennek a programnak.
De jövőre újabb pályázatot terveznek.
Minisztériumi ellenőrzés történt a város területén az árvízvédelmi rendszer rekonstrukciója és revitalizációja okán, amire pályázati pénzt igényel a város. Az ellenőrzésről
szóló jelentés még nem érkezett meg.
Újra lesz karácsonyi vásár december 13
és 19 között az Iskola utcán. Kilencedik alkalommal szervezik meg különböző kultúrprogramokkal, Mikulás ünnepséggel, színházi előadással. 1200 eurót szánnak a szervezésre, 900 eurót a kultúrprogramokra és
egyéb kiadásokra. Rigó Magdolna itt kérte
a szilveszteri tűzijáték visszaiktatását a
programpontok közé, hiszen hiányolja a lakosság.
Egy általános érvényű rendelet módosítására volt szükség az Egészségügyi Központ
bérleti szerződéseivel kapcsolatban, az ott
működő orvosok kérték, hogy ne emelkedjen
a bérleti díj évente. Ők jelezték maradási
szándékukat, bár kaptak előnyösebb bérleti
kínálatot is. „A város érdeke viszont az, hogy
lehetőleg egy helyen működjenek az egészségügyi szolgáltatások“ – mondta Horváth
Árpád polgármester. Lengyel István képviselő abban az esetben tudja elképzelni a
bérleti díj emelésének befagyasztását,
amennyiben az itt működő orvosok szándéknyilatkozatot írnának alá ott tartózkodásukkal kapcsolatban legalább 2 évre. Nagy
Sándor képviselő nem javasolta a bérleti díj
emelésének elmarasztalását, mert szerinte
fel kellene mérni az épület fenntartásának
költségeit a bérleti díjak arányához képest.
Készülőben van egy informatív jellegű
publikáció a városról, amit főleg az oktatásban használnának. A szerző Angyal Béla elmondta, hogy a könyv készen áll, már csak
az utolsó simítások, illusztrációk, lektoráció
készül.
Gőgh István a Mevos cég képviseletében
szeretne kibérelni egy területet a város Érsekújvári út melletti telephelyén, ahol az
üvegházak helyezkednek el. Ide helyezné át
a Bányász utcai rosszvasfelvásárló vállalkozását. A képviselők elfogadták a 180 m2 földterület bérbevételét 7 euró/m2 áron, hiszen
így környezetszépítésre is sor kerül.
csóka

A programkínálat idén is a kultúra széles skáláján mozog, november 2-án az 1.
és 2. világháború nagymegyeri áldozatai
Hősök terén található emlékoszlopainál
megtartott koszorúzási ünnepséggel és
gyertyagyújtással kezdődtek meg a kulturális napok, majd november 8-án a
Mária főhadnagy operett következett a
magyarországi József Attila Színház és
a Turay Ida Színház közös produkciójában. Nagymegyer, az én városom címmel régi dokumentumokból és fotókból
nyílt kiállítás november 12-én, négy nappal később pedig a Jövő Napja című
rendezvény zajlott a művelődési otthon-

ban, ahol többek között a magyarországi
Rock Force gyerek-rockegyüttes koncertjét, valamint a Magyarock Dalszínház Made in Hungária című előadását
lehetett megtekinteni. A kulturális napok
keretén belül zajlik az V. Nagymegyeri
Magyar Bál is november 23-án a Plauterkúriában, a gyerekeket pedig már december 1-jére invitálják a Mikulásvárás
elnevezésű programra. De az advent
hangulatában zajlik majd a Cédrus zenekar koncertje is a kultúrházban december 8-án. Az eseményeket már hagyományosan adventi hangverseny
zárja a református templomban december 15-én, valamint a kulturális napok
névadója emléktáblájának megkoszorúzása. A most már harmadik évtizedébe
lépő rendezvénysorozat a város szülöttjének, az 1675 és 1749 között élt Nagymegyeri Besnyei György református bibliafordítónak, esperesnek állít emléket.
Kovács zoltán

Ezoterikus fesztivál kilencedszer

Egy misztikus, szeretettel teljes
vasárnapot töltöttek el együtt
dén sem maradt el novemberben a
már hagyományos ezoterikus fesztivál a városi művelődési otthonban.
A reggeltől estig tartó rendezvény
most is a témakör kitűnő előadóit vonultatta fel a november 10-én lezajlott
esemény napján, melynek szervezője, házigazdája Takács Gabi, aki
maga is az ezoterikus tanok ismert
képviselője, gyakorlója, szakavatott
mestere.

I

A kilencedik évfolyamát maga mögött
tudó fesztiválon az érdeklődők, akikből
most sem volt kevés, olyan témákban
szélesíthették látókörüket, mint Imolai
Judit asztrológus: Spiritualitás és/vagy
szex?, Villás Béla, az Árkádia egyház
alapítója: Keresés, változás, megértés,
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megállás, Opál Róbert bioenergetikus: A
hosszú élet titka, Bakos Attila író, ﬁlozófus: Karma vagy evolúció?, Balogh Béla
író: Elkezdődött... Új világrend vagy
Aranykorszak? című előadásai kínáltak.
Míg a színházteremben az előbb említett
előadásokat lehetett meghallgatni, addig a kultúrház báltermében a nap folyamán ezoterikus karácsonyi vásár is
zajlott, miközben a fesztivál eseményeihez szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe lehetett venni: volt aurafotózás, kártyajóslás, íriszdiagnosztika,
asztrológia, tarot, állapotfelmérés, kineziológiai előrejelzés, masszázs. Az ezoterikus fesztivál a misztikum mellett most
is szeretettel teljes légkörben telt el.
Kovács zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)

Állásajánlatok járásunkban
Sz.

Elérhetőség

Asszisztens, N.A.P. s.r.o. Komárom, legalább 1 hónapig
nyilvántartott álláskereső és 29 éves korig – XXI Aprojekt

Munkakör / beosztás / munkaadó

2

Krupié – bárpultos,
SLOVAKIA VEGAS s.r.o., Komárom

2

Életrajz a ﬁnance@nap.sk
e-mail címre
0915 813 115, 0907 616 973
Fényképes életrajz:
radovangala@gmail.com

Szakács/nő, MVDr. Pollák Ladislav, Karva

1

0904 620 430

Üzleti képviselő, N.A.P. s.r.o. Komárom, legalább 1 hónapig nyilvántartott álláskereső és 29 éves korig – XXI Aprojekt

1

Életrajz a
ﬁnance@nap.sk
e-mail címre

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

2

Életrajz az info@
dermoconsultant.sk

Betegápoló – gondozó, NÁRUČ n.o. Komárom

1

Életrajz a 945 01 Komárno,
Zváračská 19 postai címre.

Útkarbantartó munkás, PRAGOKOM spol. s r.o. KN

1

0918 687 086

Eladó/nő, TCM s.r.o. Komárom, legalább 1 hónapig
nyilvántartott álláskereső és 29 éves korig – XXI Aprojekt

1

0908 080 070
tcmsro@gmail.com

Professzionális szülő, DOBRÝ PASTIER n.o.
Jóka, Galántai járás
Önálló szakelőadó (referens),
MOPED SLOVAKIA s.r.o. Gúta

2

031/7876486, 0903 416 244
dobrypastierno@stonline.sk

1

0905 894 482
moped@nextra.sk

Ács – asztalos, SR
I CUBED spol. s r.o. Komárno

1

0905 220 469

Lakatos, hegesztő, szerelő,
EUROBRÁNY s.r.o. Komárom

2

0915 486 293

Hegesztő, Oto Bršel BOTO-ENVIRO Nové Zámky
Munkavégzés helye Ógyalla

1

Jelentkezni személyesen a
NovéZámky,
Nitrianska 113 címen

Újságíró – szerkesztő, Generation C medias.r.o. Izsa
Legalább 1 hónapig nyilvántartott álláskereső és
29 éves korig – XXI Aprojekt vagy hátrányos
helyzetű nyilvántartott regisztrált álláskereső

1

0905 605 232

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és családügyi Hivatal,
Komárno, Király püspök utca 30, tel. 035/2442410, 035/2442412
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Véradás Nagykeszin

Elfogadták a naszvadi szabadidőközpont A gyermek színtársulat bemutatója
Naszvad
2013/2014-es munkatervét
Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

helyi szabadidőközpont
igazgatója, Alföldi
Károly és munkatársa Molnár Attila
gondoltak egyet és
a
szabadidőközpont mellett ez év
szeptemberében
gyermekszíntársulatot alapítottak.

A

naszvadi szabadidőközpont igazgatója,
Alföldi Károly a képviselőtestület 35. ülésén ismertette a szabadidőközpont
munkatervének javaslatát
a 2013/2014-es tanévre.

A

Ennek alapján a szabadidőközpont tevékenysége a
meglévő szakkörök mellett a
pihenésre, relaxációra, a nevelési folyamatok önmegvalósítására, a kulturális és esztétikai értékek kihasználására, a kedvtelések megvalósítására, valamint a technikai irányzatok, a sport- és
turisztikai önkéntességre irányul. Ebben az iskolai évben
kilenc érdeklődővel növekedett a jelentkezők száma, így
269-es létszámmal kezdték
meg a munkát 23 szakkörben.
Az elmúlt iskolai évben 70
százalékos látogatottságot
értek el, amelyet ebben a
tanévben szeretnének növelni. A 120 akción 7713 érdeklődő vett részt, ezek közül 5176 gyermek volt 15
éves korig.
Mivel a szabadidőközpontban gazdag és sokrétű
sporttevékenység is zajlik,

terveznek járási, megyei versenyeket is futballban, kézilabdában, wasabi karateban,
birkózásban.
Szombat és vasárnap kivételével továbbra is naponta látogatható a kismamák klubja, az asztalitenisz
és az asztali futball helyiségei. A legnagyobb érdeklődés továbbra is a sportkörök
iránt mutatkozik ebben az
iskolai évben, de van jelentkező a fiatal gazda- és a
művészeti alkotó-körbe is.
Az érdeklődés és a létszám
a számokból is látva mindig
nagy. Ez nem lehet véletlen.
Alföldi Károly igazgató és
pedagógusi gárdája bizonyára jól teszi a dolgát. A
szabadidőközpont
tevé-
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A színjátszó csoport „Ismerős arcok“ név alatt mutatkozott be november 10-én a helyi kamaraszínházban. A szeptember közepén
kezdődő próbák az elvárásaikat túlszárnyalták. Műsoruk a „Mindenki
másképp csinálja“ címet kapta, mivel különböző kabaréjelenetek zajlottak a színpadon. A darabban 14 naszvadi alapiskolás tanuló látható - Asztalos Anna, Asztalos András, Bódis Réka, Bazsó Lilla,
Csontos Kitti, Gogola Boglárka, Györe Luboš, Kelemen Ádám, Kis
Tamás, Kis Richard, Molnár Péter, Simonics Richard, Takács Tamás,
Tamás Viktória - a jelenetekben, és emellett két szereplő az érsekújvári rockszínpad csapatából, Gáspár Tünde és Süttő Jennifer is
felbukkannak a színen, akik tapasztalataikkal sok segítséget nyújtottak a ﬁatal színészeknek.
(miriák), képarchívum

008. október 1-től évente kétszer a nagykeszi Községi Hivatal és a komáromi Vöröskereszt megszervezi a hagyománnyá vált véradást, amelyre minden alkalommal szép
számban jönnek a véradók. Ezúttal november 7-én 30-an jöttek el, közülük 26-an voltak alkalmasak a véradásra, amely
kellemes, nyugodt légkörben ment végbe. A véradókat ﬁnom
ebéd és ajándékcsomag várta. A Vöröskereszt igyekszik
beszervezni ﬁatal, új véradókat is.
-kh-

2

kenysége azonban nem
merül ki egyedül a gyermekek szakköri foglalkoztatásában. Sok szülő a megmondhatója, milyen segítség számukra a szünidei elfoglaltság megszervezése,
a nyári városi táborok több
turnusban, ahol a csemetéiket jó kezekben tudhatják.
De nem feledkezhetünk
meg a különféle tanulmányi
versenyek, olimpiák, sportés tantárgyi vetélkedők
szervezéséről és lebonyolításáról sem, amelyek több
mint két évtized óta ugyancsak a szabadidőközpont
munkájának elengedhetetlen részei.
(miriák)
Képarchívum

Olvasói levél

Emlékmű-avatás
Kolozsnémán

Együttműködési
Madárparkot adtak át az óvodában megállapodást írtak alá
Keszegfalva
emrég együttműködési megállapodást írt alá Lehocký Milan, Keszegfalva polgármestere és Borbélyné Fülöp
Hajnalka, a magyarországi tetétlen község polgármesterasszonya.

n

ovember második hétvégéjén ünnepélyesen átadták az óvoda udvarában a madárparkot, amelyet egy sikeres
projektnek köszönhetően „A gyermekekért Alapítvány” felhívására a Samsung Electronics Slovakia támogatott. A
„Szívesen járok óvodába” elnevezésű
projekt végül is sikeresnek bizonyult. A
3800 eurós összértékű projekt megvalósítására 3350 eurót a Samsung Slovakia,
450 eurót pedig a község biztosított. A kivitelezőknek – perbete Község, Mezőgazdasági Szövetkezet, geleta józsef,
tóth Béla, valamint az óvoda pedagógusai és a szülők – köszönhetően sikerült
egy nagyon szép madárparkot átadni,
amelyen megjelent a község hivatalvezetője, szülők és a szép számú érdeklődő.

n

Hirdetését telefonon is feladhatja
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
0905 471 942
templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

A megjelenteket Renáta Kmetyóová, az
óvoda igazgatónője köszöntötte, aki elmondta: a gyerekeknek évek óta lehetősége
van arra, hogy falun belül és kívül megﬁgyeljék a környezetünkben élő madarak
életét. Egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a téma felé, ezért határoztak úgy, hogy
ismereteiket ezen a területen bővítik. Az itthon is honos kerti madarak jelen vannak az
óvoda kertjében. Ezeket a madarakat majd
folyamatosan ﬁgyelik minden évszakban, télen gondoskodnak etetésükről. A madárbarát

A megállapodásban az említett felek kifejezik abbeli szándékukat, hogy fejlesztik és
ápolják a kétoldalú kapcsolatokat, a nemzetek közötti megértést és elfogadást, az egymás kultúrájának jobb megismerését. Mindkét fél támogatja és elősegíti a települések
lakossága közötti együttműködést, a baráti
kapcsolatok kialakításának a lehetőségét.
Az oktatás területén támogatják és kezdeményezik az egyes intézmények kapcsolat-

kert szemléletű óvodaudvar a változatos növényzetnek köszönhetően a madarak mellett
mindenféle egyéb állattal: katicabogarakkal,
csigákkal, békákkal, sünökkel, gyíkokkal is
benépesül.
Az ovisok kultúrműsora után ünnepélyesen átadták a madárparkot és ezzel a gyerekek birtokukba vették az újabb nevelési létesítményt. Az odúk, itatók, etetők közös kihelyezésével, feltöltésével ért véget a megnyitó.
Kép és szöveg: miriák

felvételét, a diáksport kiépítését, a diákok
cserelátogatását. A két fél tájékoztatja egymást a községben folyó munkákról, eseményekről és az egymás ünnepi rendezvényein
lehetőség szerint részt vesznek. A felek
megállapodtak abban, hogy a hivatalos delegációk létszáma 6-8 fő, a diák-, a sportvagy kulturális csoportok létszámáról előzetesen egyeztetnek.
Ez a megállapodás határozatlan időre
szól, melyet mindkét fél felmondhat. Az
együttműködési megállapodás Keszegfalva
község és Tetétlen község testületének jóváhagyása után, a polgármesterek aláírásával lépett hatályba.
-nt-

0907 33 00 10 1,30 €

A legolcsóbb taxi
Komáromban

któber 31-én délelőtt Kolozsnémán a nyugdíjasotthonban a mindenszentek ünnepére katolikus misét tartott a
helyi plébános úr. Majd közösen elsétáltunk a helyi temetőbe, ahol egy új emlékművet avattak fel. Az otthon igazgatója, Pint Tibor beszédében elmondta, hogy az emlékmű
azoknak állíttatott, akik itt töltötték nyugdíjas éveiket és az
utolsó útjuk a helyi temetőbe vezetett. Majd a refomátus
tiszteletes asszony, Pogány Krisztina és a katolikus plébános
úr, Mózes Gyula szólt pár szót. Az emléktáblán az elhunyt
személyek neve, születési és halálozási évük található. Az
ünnepélyen részt vett a polgármesterasszony Szalay Rozália, a nyugdíjasotthon alkalmazottjai és a lakók. Virágokat és
mécseseket helyeztek a sírkertre, megemlékezésük jeléül.
Beke csilla

O

nyErjEn 50 €-t

I
X
A
T

Név:

Szerencsés októberi nyertesünk
jEzSó EDInA Komáromból.
gratulálunk. nyereményét A DEltA
hetilap szerkesztőségében veheti át.



Perbete

....................................................................

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.
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Sikert sikerre
halmoznak

Egészséges táplálkozás napja
a búcsi Magán Szakközépiskolában
A

z utóbbi időben egyre sűrűbben hallunk a gelléri
nyugdíjasklubról, amely idén tavasszal alakult. Mivel a faluban sokáig nem volt ilyen jellegű klub, ezért az
alapítás ötlete már több alkalommal is felmerült, de nem
volt senki, aki felvállalta volna a klub működtetését egészen február közepéig, amikor is Jakab Cecília kezdeményezésére hivatalosan is megalakult a faluban a helyi nyugdíjasok klubja.

A

Összejönni a volt Texas étterem helyiségében szoktak, de
újabban egy végleges helyet kaptak a kultúrház egyik alagsorában. A klub minden hétfőn 2 órától működik, ameddig
igény van rá. Jelenleg 30 tagja van, és hogy nem akármilyen
társaságról van szó, erre az idei év termése a bizonyíték.
Mondhatni, ahol a gelléri nyugdíjasok megjelentek, mindig
serleggel vagy csillogó éremmel tértek haza. Megnyerték az
első ízben rendezett szilasi lángosfesztivált, második helyet
szereztek a halászléfőző versenyen, a Lakikatlanon pedig
egy bronzéremmel gazdagodtak. Nem beszélve az Amazons
táncoscsapat sikeréről. Íme egy újabb nyugdíjasklub, amely
egy kis odaﬁgyeléssel, összefogással tájainkon sikert tudott
kreálni. Köszönhető ez elsősorban a Gelléren uralkodó újkeletű szemléletmódnak.
-pint-

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

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, hegesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, betonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

volt a célunk, hogy bemutassuk, milyen ﬁnom ételeket lehet készíteni szójából,
tökből, zellerből, avokádóból, sárgarépából, petrezselyemből, káposztából vagy
almából” – szögezte le az iskola igazgatója.
A szakácsnak és cukrásznak készülő növendékek tanáraik segítségével
rendkívül finom és ízletes
ételeket készítettek. A be-

„A méz valóban az egyik legértékesebb
természetes táplálékforrásunk, ám a méhek
egyéb hasznos termékeket is előállítanak rövidke életük során” – kezdte a tájékoztatását
Ondrej Ambruš, az ógyallai méhészek titkára. Ilyen a propolisz, ami természetes antibiotikum, melyet a dolgozó méhek állítanak elő a rügyek, ﬁatal ágak és levelek felszínéről összegyűjtött ragadós anyagokból a
kaptár biológiai védelme érdekében. Fogyasztása mellett szól, hogy kimagaslóan jó
vitamin-, ásványianyag- és nyomelem-, valamint öregedést gátló antioxidáns-forrás.
Ajánlott gyomorbántalmakra, belső gyulladásokra, légúti és húgyúti betegségek kezelésére. A méhek által gyűjtött, legkevésbé feldolgozott termék, melyet az ember is hasznosíthat, a virágpor, amely proteint, glucidot, lipideket, ásványi sókat, vitaminokat,
hormonokat és enzimeket tartalmaz. A virágpor értékes táplálék minden életkorban,
mert a virágok minden értékes alkotóeleme
megtalálható benne, de különösen azok számára ajánlható, akik nem fogyasztanak húst,
mivel a 22 aminosavból mintegy 20-at tartalmaz. A virágpor jó gyomor- és bélproblémák esetén, mivel segít visszaállítani és

mutatón
résztvevőknek
módjukban állt végigkóstolni
a gusztusosan tálalt ételeket. A nem mindennapi ételek nagy sikert arattak a diákok és tanáraik körében,
akik a csemegék elfogyasztása után elmondhatták magukról, hogy legalább ezen
a napon egészségesen étkeztek.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

tarczy lajos Alapiskola
tanulói ellátogattak a Futurába, ebbe az interaktív természettudományi élményközpontba, melynek fő célja
egy állandó, de folyamatosan
megújuló interaktív kiállítás
létrehozása.

A

M

Az akció egy kis testmozgással, reggeli
zumbával kezdődött, majd ezt követően a
Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa a szájhigiéniáról tartott előadást.
Amíg a gyerekek megtanulták, hogyan kell
helyesen ápolni fogaikat, a tanító nénik elkészítették a „terülj, terülj asztalkát“, mely
telis-tele volt csupa egészséges szendvicsekkel, kenőkkel, zöldségekkel, gyümöl-

csökkel, sütikkel. A kiadós egészséges ételek után, folytatásként a gyerekek „halloween“ álarcokba öltözve a községi hivatal
mellett felállított „Tök-Uraság“-hoz siettek,
ahol vidám zajongásukkal sikerült az udvarra
csalogatniuk a községi hivatal dolgozó hölgyeit is. Az iskolába visszatérve „szellemes
divatbemutatót“ tartottak, majd újra az
egészséges ételekből lakmároztak, hogy legyen erő a sportjátékokhoz. A játék után mézeskalácsokat díszítettek. Köszönet illeti az
iskola tanárait és a szülőket is, akik nagyban
hozzájárultak a gyermekek szórakozásához.
-pint-

megőrizni a bélﬂóra egyensúlyát. Étvágyjavító, de egyensúlyt teremtő hatása miatt elhízás esetén is szokták ajánlani rendszeres
fogyasztását.
Az ógyallai méhészek ebben az évben bekapcsolódtak a Nyitrai Közösségi Alapítvány
és a Heineken Rt. által szervezett „Itt otthon
vagyunk” projektbe. Az „Ismerjük meg a méhek világát” 650 euró értékű sikeres projektnak köszönhetően vizuális technikát vásároltak. A technika segítségével előadásokat
szerveztek a méhészek számára. Az egész
évi előadássorozat mellett ebben az évben
első alkalommal vettek részt a bagotai parkban megrendezett Lecsófesztiválon, a „Nyitott napon” a sörgyárban, az alapiskola udvarán megtartott „Kerekeken a rák ellen“ és
Komáromban a „Mézes vasárnap” rendezvényeken.
A méz nagyon ízes és egészséges táplálék.
Noha a mi éghajlati és környezeti viszonyaink
nagyon is alkalmasak a méhészkedésre, viszonylag kevés mézet fogyasztunk. Egy lakosra naponta 1 grammnyi méz jut, szemben
más, a méhészetre kedvezőtlen körülményekkel rendelkező országgal, ahol a fejenkénti fogyasztás az 1 kg-ot is meghaladja.
Sajnos évek óta megﬁgyelhető, hogy csökken a méhészetek száma, ezért meglátogatják a régió alapiskoláit és felkeltik az érdeklődést az olyan ﬁatalokban, akik szeretik
a mézet. Megpróbálunk útmutatást és bátorságot adni a kezdőknek - zárta nyilatkozatát Ondrej Ambruš, az ógyallai méhészek
titkára.
Kép és szöveg: miriák

Ifjúságfalva
któber 26-án a kultúrház területén minden a tökről
szólt Ifjúságfalván, ahol már másodízben tartották
meg a töklámpás faragó délutánt.

o

Az érdekesebbnél érdekesebb „tökösségeket“ a községi
hivatal biztosította, a szervezésből pedig az ifjúság is kivette
a részét. A töklámpásokat díjazták, minden résztvevő kapott
apró ajándékot, továbbá a nagymamák és anyukák a kultúrház konyháján palacsintát sütöttek, és kínálták a résztvevőknek. A kellemes légkörben zajlott töklámpás faragó ünnepen mindenki jól érezte magát. Az alkotások láttán elmondhatjuk, hogy a tökfaragást sokan művészi szintre fejlesztették, legalábbis a szépen kifaragott és különböző mintákkal díszített lámpások erről tanúskodtak.
-pintFotó: KH

Őszi színekben
az izsai óvoda és iskola KONTÉNERES
árkányeregetés, kolbászsütés, tökfaragás – csak egy kis ízelítő az izsai
Döme Károly Alapiskola és óvoda őszi
eseményeiből.

S

Az apróságokat sok munka várta ez alatt
a két hónap alatt: őszi terményeket gyűjtöttek, gesztenyebábokat, papírsárkányt, szellemet, denevért készítettek, fáradhatatlanul
hajtogattak, rajzoltak, festettek az apró kezek. Ráadásul az évszak sokszínűségét bemutatván, a gyerkőcök egy hétig minden nap
más-más színbe öltözködve jelentek meg az
óvodában. Saját magukon és egymáson ﬁgyelhették így meg, hogy egy-egy őszi szín-

nek is milyen sok árnyalata létezik. A legnagyobb öröm azonban mindenképp a töklámpás faragás volt. Míg a különböző rémisztő
arcok készültek, a szülők mosolyogva ﬁgyelhették, hogy hogyan tűnnek el a csemeték egyenként, hogy megdézsmálhassák a
salátákkal, süteményekkel és más őszi ﬁnomságokkal roskadásig telt asztalokat. Az
óvónők mindent megtettek, hogy a gyerekek átélhessék az ősz minden szépségét és
hangulatát, így senki se csodálkozzon, ha ellátogatva az óvodához, belépve a kísértetek
kapuján, a töklámpások mögül egy madárijesztő és egy boszorkány invitálja befelé az
odaérkezőket.
(miriák)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
• építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder,
homok szállítása
• ipari hulladékok

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek
közületeknek
és magánszemélyeknek
a lEgJOBB árON!

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

Egészségnap Keszegfalván
ár szinte megszokott, hogy a keszegfalvai lőrincz gyula Alapiskolában egészségnapot tartanak. Ez idén
sem volt másképp.

Töklámpások faragása

A

A kiállítás 4 szintjén keresztül
barangolható be, amely a 4 természeti elemre (víz, föld, levegő
és tűz) felfűzve nyújt felejthetetlen élményt, sok játékot és szórakozást. A kiállítás több mint
2000 m2-en várja az újszerű élmények átélésére vágyókat és a
tudományok iránt érdeklődőket
egyaránt. Egy biztos: a Futurában kisgyerekek, iskolások és
felnőttek sem fognak unatkozni!
(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

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

A ﬁatalokat szeretnék megnyerni
Szlovákiai Méhész Szövetség ógyallai alapszervezetének 82 tagja van,
akik 1804 méhcsaláddal gazdálkodnak.
Az alapszervezethez 12 település méhészei tartoznak.

Az élményközpontban jártak
Hetény
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Ógyalla

z egészséges táplálkozás napja címmel
ételbemutatót tartottak a
búcsi Magán Szakközépiskolában, amelyre meghívták a környékbeli alapiskolák tanulóit is.

A megjelenteket Szalma
Csilla pedagógusnő köszöntötte, aki elmondta, egy kimutatás szerint a megbetegedések, a korai halálozás
kialakulásában, 11%-ban az
egészségügyi ellátás, 21%ban a környezeti tényezők,
25%-ban a genetikai adottságok és 43%-ban az életmód játszik szerepet. Ezt
követte az iskola igazgatójának, Karkó Zoltánnak a
megnyitója. „Köztudott, hogy
Dél-Szlovákiában egészségtelenül táplálkozunk. Sajnos, ennek következményei
is vannak, hiszen egyre többen szenvednek úgynevezett civilizációs betegségekben. Ezzel az akcióval az

AKTUÁLIS
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EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autoservis • mobil: 0903 431 736

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Zakar Vince felvétele

Gellér

DELTA

Tel.: 035/771 37 93
• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS
Megemlékezés
„Oly hirtelen volt halálod,
Nem volt időd mondani,
Isten veled családom.”
Fájó szívvel emlékezünk november 24-én,
halálának 1. évfordulóján

vízszerelő - szerelés, szerviz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

Mayer Dénesre (Lipové).

Fájó szívvel emlékezünk
november 20-án, halálának
5. évfordulóján

Vargha Dénesnére
szül. Sárközy Juliannára
özv.

Nemesócsán.
Emlékét őrző családja.

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni.
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Fájó szívvel emlékezünk
november 22-én, halálának 1. évfordulóján

Kartonozás, parkettázás,
szobafestés, fürdőszobafelújítás, csempézés és
egyéb belső munkák. Tel.:
0908 751 987.
• A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel
foglalkozó
4Fruit, spol. s.r.o. csomagolónőket keres csallóközaranyosi raktárába, meghallgatás minden pénteken 9-11
óra között. Érdeklődni a
0918/956 573 és a 0918/185
810 telefonszámokon lehet
hétköznapokon 8-16 óra között.

Csizmár Matejra
Izsán.
Felesége és családja.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.”
Fájó szívvel emlékeztünk

Major Zoltánra
Szentpéteren, 2013 november 13-án,
halálának 1. évfordulóján.
Emlékét őrzik:
szerető felesége Marika,
ﬁa Zoli családjával, lánya
Marika férjével és unokája Dominik.

2. novembra ubehol rok od náhleho úmrtia

Niké s.r.o. új kaparós sorsjegyek árusítására vállalkozókat keresünk. Tel.:
0905 269 733.
• Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk 7,5 t, valamint 7,5 t tandemtempós
szerelvényre. C+E kateg. jogosítvány szükséges. Tel.:
0036/20 91 23 556.
• Prerobená garzónka do
prenájmu, cena dohodou.
Kiadó átépített garzon, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 539 625.
• Felveszünk 15 munkatársat piackutatás (Anketa) készítésére. Tel.: 0917 874 583.

Zdenky Jávorkovej rod. Šrámovej
zo Svätého Petra.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte
jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
November 2-án múlt egy éve,
hogy örökre itt hagyott bennünket

Zdenka Jávorková szül. Šrámová
Szentpéteren.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
A gyászoló család.

• Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Eladó Fiat Brava 1.6-os, jó
állapotban, KN-ben. Tel.:
0915 667 188.
• Személyszállítás 1-14
személyig
repterekre.
Sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. tel.:
0915 111 646.

• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Mentse meg régi emlékeit! videókazetta DvD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544 vagy videomento@gmail.com email
címen.

Első fotóm

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
November 19-én ünnepli 1. születésnapját

Vennék Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Henteseket keresünk
észak-németorszégi húsüzembe-német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.
• Eladó Babetta 210, ár megegyezés szerint. Tel.: 0915
724 209.
Gyorskölcsönök,
cím:
Župná 14., Komárno (Allianz épülete), 1. emelet
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@viktor

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA
Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásához szükséges igazolásokat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rendszámú gépkocsik rendőrségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel ﬁzetünk! Tel.: 0908 188 115.
• Eladó tökmag nagyobb
mennyiségben, KN járás.
Tel.: 0907 170 890.
• Eladók kismalacok Gútán a
Felső utcában 40 eur/db.
Tel.:0907 403 391.
• Eladó 3-szobás lakótelepi
lakás Gútán az Oldalsó utcában. Tel.:0905 119 926.
Eladó faragott, komplett
ebédlő (nagytálaló, kistálaló), vitrin, asztal székekkel (1920-as évekből)
igényeseknek. tel.: 0903
750 580.
• Eladó 10 db Romanov
anyabirka és bárányok tovább tartásra vagy levágásra. Tel.: 0907 082 313.

Fotó: Böröczky József

• Cserépkályha építése, karbantartása! Tel: 0036/70
235 7703.

Tel.: 0918 727 431.

tóth róza
Komárom
(3400/49)

• Eladó 15 mázsa kukorica,
20 €. Tel.: 0908 743 498,
7798 686.

• Vennék 5 tonnás traktor
„vlecskát”. Tel.: 0905 528
784.
• Mérnököket keresünk német, angol tudással, koordinátornak állandó munkaviszonyba. Önéletrajzokat:
professia.eu@gmail.com.
Tel: 0917/833-128.
• Autószerelőket, autófestőket, autólakkozókat, villanyszerelőket felveszünk, állandó
munkaviszonyba.
Önéletrajzokat: professia.eu
@gmail.com. Tel.: 0917 833
128.

Eladó hétvégi ház 5 áras
telekkel a gúta melletti
csergőn (Čergov), nyugodt, csendes környezetben. tel.: 0917 627
033.
• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi lexikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Eladó felújított 2-szobás lakás a Megyercsi utcán. Tel.:
0903 264 915.
• Predám prerobený 2-izbový byt na Mederčskej ulici.
Tel.: 0903 264 915.
Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. tel.: 0903 429 427.
• Eladó konzerválógép és
káposzta savanyításra, 20 les cserépfazék (kotyogó). Ár
megegyezés szerint. Tel.:
0905 974 037.
• Eladó családi ház Csallóközaranyoson vagy elcserélem lakásra KN-ben. Tel.:
0903 253 282.
• Eladó babakocsi, autósülés, járóka, görkorcsolya,
hintaló. Tel.: 0907 593
875.
• Eladók hízók 140-150 kg,
kilós ár 1,70 € Nemesócsán.
Tel.: 0907 209 821.

redőny – Ablak
Servis
okná – rolety
0908 581 797.
• Kiadó Komáromban a belvárosban egy 3-szobás téglaépítésű lakás. Tel.: 0907
768 646.
• Tapétázás, szobafestés,
gipszkartonozás kedvező
árakon. Tel.: 0905 532 679.
• Eladó garázs, Orechový
rad, 1392 sz.. Tel.: 0908 037
466.
• Sofőröket keresünk nemzetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 918 388.

• Predám dámsky bicykel
Sobi 20 v zánovnom stave.
Tel.: 0904 594 535.
• Eladó családi ház a Nap
utcában - KN. Tel.: 0918 255
364.
• Eladó 3-szobás lakás a Rákóczi utcán, ára 25.000 €.
Tel.: 0905 230 373.

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

Felesége, lányai és vejei.

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

DELTA

Kucman István Imre
Komárom
(3050/50)

Petrina Soﬁa Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából köszöntik: anya, apa, bátyus Dominik, nagyszülei, keresztszülei, unokatestvérei és az egész rokonság.
„Fontos nap az életben,
Nélküled léted nem lenne,
Ilyenkor mindenki Rád gondol,
S ne feledd ezt mindenkor.
Szeretjük a gyönyörű mosolyod,
Mikor körötted vidámság gomolyog,
Ha bánatos vagy, akkor mi sírunk,
De érted bárki ellen háborúkat vívunk.”

Mezei Samuel
Komárom
(3450/50)

ÚjSzülöttEK:
Tábor Róbert František (Komáromfüss); Kecskésová Zora
(Nemesócsa); Kürti Leila (Gúta); Reicher Panna Vivien
(Gúta); Kiss Dalma (Gúta); Smolárik Michal (Naszvad);
Hanzel Ján (Érsekújvár); Lakatoš Roman (Ógyalla); Puťošová Kristína (Komárom); Garayová Marianna (Komárom); Czibor Diana (Marcelháza)

November 22-én ünnepli
6. születésnapját

Bogár Viktória
Bátorkeszin.
Boldog szülinapot kívánunk:
anya, keri és mama.
November 21-én ünnepli
4. születésnapját

ElHunytAK:
Fótiová Margita (83) Komárom; Barthová Aurélia (77) Komárom; Lőrinczová Alžbeta (77) Komárom; Gáspárová
Katarína (59) Madar; Simon Júlia (77) Ekel; Kučera Štefan (65) Komárom; Paál József (89) Komárom; Skulecz
László (79) Marcelháza; Tuba Erzsébet (70) Komárom;
Turzíková Anna (91) Komárom; Liptáková Olga (72) Naszvad; Kiss Mária (41) Vágfüzes; Tóthová Darina (60) Komárom; Varsányiová Mária (73) Komárom

Csukás Vivien
Nemesócsán
és november 22-én ünnepli
5. születésnapját unokatestvére

Szabó Nikoletta
Nagykeszin.
E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik őket: szüleik, nagyszüleik, dédiék, köriék és az egész rokonság.

HázASSágot KötöttEK:
Ing. Manet Ján és Balla Andrea (Keszegfalva); Balogh Roland és Balla Szilvia (Komárom); Krűger Dávid (Komárom)
és Marcinová Dominika (Marcelháza)

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan
0948 997 166
Azonnali
hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.
• Vásárolnék termőföldet a
Komáromi járásban. Tel.:
0905 230 373.
• 1 szoba kiadó hölgynek az
Isternél decembertől. Tel.:
0918 352 708.
• Apróvadas vadászat érdekel, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0903 227 018.
• Veľký výber kalendárov na
rok 2014! Kolárovo, „Alfa
Market “. Tel.: 035/7771860.
• Eladó villanysparhelt 25 €,
kerekes kuka 25 €. Tel.:
0905 847 531.

• Kutyakozmetika Gútán. Új
szalon, proﬁ kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.
Plasztablakok szerelése és
szervizelése. Montáž a
servis plastových okien.
Tel.: 0918 262 260.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűkockák, betonalapok. Tel.:
0908 042 655.
• Biztonsági, beltéri ajtók, ablakok, redőnyök javítása, szerelése. Tel.: 0908 585 387.
• Favágást, tűzifa összevágását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Smaragd tuja eladó. Tel.:
0907 796 070.
• A búcsi mezőgazdasági
szövetkező élő csirkét
2013. november 23-án
(1,50 €/kg), tisztított csirkét 2013.november 1822-ig (2,34 €/kg) árul a
szövetkezet alsó telepén.
A tisztított csirke megrendelhető az alábbi telefonszámon: 035/77 76 402.



ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1.,
vagy INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo.
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.
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HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

príjmeme ruku podanú prírode Komárna?

Čitateľský list

Hráme sa s pani jeseň

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

ELÁN AUTÓSISKOLA
Lakatos László Európa udvar
Svájci ház 12.

Jogosítvány
már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések
www.autoskolaelan.sk j

0905 489 059

eseň bola v našom školskom klube
detí pri zŠ nám. Konkolyho-thege
Hurbanovo bohatá na podujatia a hry.

V októbri sme mali výstavu ovocia a zeleniny „Dary jesene“, kde deti so svojimi rodičmi a vychovávateľkami vyrobili zaujímavé
výrobky a priniesli zo záhrad aj plody zvláštnych tvarov. Túto výstavku si okrem detí pozreli aj rodičia a starí rodičia aj deti z Materskej školy Slniečko.
Dňa 28. 10. sme mali celoklubové podujatie „Let čarodejníc“, kde sa deti prezliekli do
kostýmov čarodejníc a strašidiel a zasúťažili
si na čarodejníckych stanovištiach. Boli veľmi
pekne a fantasticky poobliekané a zapojili sa

do všetkých aktivít na stanovištiach. „Let“ na
metle medzi métami, hľadanie tekvičiek v
lesoparku, triafanie do neviditeľného brucha
ducha, zametanie lístia do čarodejných kruhov. Na záver bolo každé dieťa odmenené
strašidelnou sladkosťou.
Dňa 29. 10. sme mali Halloween v ŠKD,
kde sa pokračovalo v strašidelných kostýmoch v strašení po celej škole, na dvore, dokonca sme nastrašili aj pani riaditeľku. Zapálili sa sviečky v tekviciach, ktoré boli veľmi
pekne a zaujímavo vyrezané aj za pomoci
našich rodičov.
j. Moravčíková
a vychovávateľky ŠKD Hurbanovo.
Foto: ZŠ

Predpoveď počasia 18. 11. 2013 - 24. 11. 2013

Autófestőket,
autólakkozókat
felveszünk
állandó
munkaviszonyba.
Jelentkezni lehet
a 0917 833 128-as telefonszámon.

Vörös Attila
geodet - földmérő

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

v pondelok 18. 11.
predpokladám v našom regióne celkom pekne, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od
̊ , denná teplota
+ 2 do + 4 C
̊ . Mierny JV
od + 8 do + 10 C
vietor do 6 - 10 m/s. (od 22
– 36 km/h.)
v utorok 19. 11. predpokladám v našom regióne
veľmi podobne ako v pondelok, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 2 do
̊ . Čer̊ , denná teplota od + 8 do + 10 C
+4 C
stvý JV vietor do 8 - 12 m/s. (od 29 – 43
km/h.)
v stredu 20. 11. predpokladám v našom regióne premenlivo, veľkú oblačnosť a miestami prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm.
̊ , cez deň od
Nočná teplota od + 5 do + 7 C
̊ . Čerstvý JV vietor do 8 - 12
+ 10 do + 12 C
m/s. (od 29 – 43 km/h.)
vo štvrtok 21. 11. predpokladám v našom
regióne premenlivo ale príjemne, oblačno a
miestami možnosť prehánok. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 7 do + 9
̊C, cez deň od + 11 do + 13 ̊ C. Mierny JV
vietor do 6 - 10 m/s. (od 22 – 36 km/h.)

v piatok 22. 11. predpokladám
v našom regióne ochladenie, veľkú oblačnosť
až zamračené s občasným dažďom. Množstvo vlahy do 10
mm. Nočná teplota ešte od + 7 do
+ 9 ̊ C, denná teplota už len od
+ 7 do + 9 ̊ C. Mierny JV vietor do
6 - 10 m/s. (od 22 – 36 km/h.)
v sobotu 23. 11. predpokladám
v našom regióne premenlivo, v
noci ešte s občasným dažďom, cez
deň už polooblačno a bez zrážok. Množstvo vlahy v noci do 4 mm. Nočná teplota od
̊ , denná teplota od + 9 do + 11
+ 5 do + 7 C
̊C. Mierny JV vietor do 6 - 10 m/s. (od 22 –
39 km/h.)
v nedeľu 24. 11. predpokladám v našom regióne celkom príjemne, oblačno a bez zrá̊ , cez deň
žok. Nočná teplota od + 3 do + 5 C
od + 8 do + 10 ̊ C. Mierny V vietor do 6 - 8
m/s. (od 22 – 29 km/h.)
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam už chladné počasie s možnosťou snehových prehánok, prípadne aj slabého sneženia.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

V Hurbanove protestujú

Ponuka v hodine dvanástej
tav vzácnych a preto chránených prírodných útvarov v katastrálnom území Komárna je žalostný, deprimujúci. Milovníkov vzácností musí znepokojovať o to
viac, že ide o lokality európskeho významu a o pozostatky niekdajšej podoby podunajskej nížiny.

S

Dve slaniská a ostrov
Čo sú vlastne slaniská?
Špeciﬁcké biotopy poskytujúce domov rastlinám vyžadujúcim zasolené pôdy. Kedysi sa na Slovensku rozkladali na sedemtisíc hektároch, dnes ich rozloha nie je
väčšia ako päťsto hektárov.
A keďže aj tento počet sa
vplyvom civilizačných zásahov človeka scvrkáva,
ochranári si strážia každú
piaď.
V rozľahlom komárňanskom chotári evidujú dva takéto zvyšky slaných stepí –
jedno slanisko je pri majeri
Pavol na šestnástich hektároch (z toho približne polovicu vlastní Slovenský pozemkový fond, ktorý ochranárom vychádza všemožne
v ústrety a zvyšok mesto),
druhé je medzi Komárnom
a Novou Strážou na desiatich hektároch. Treťou a
azda aj najcennejšou lokalitou je ostrov Apáli, ktorý bol
za štátnu prírodnú rezerváciu vyhlásený ešte roku
1954 a v súčasnosti je zaradený do 5. stupňa ochrany.
Kým na slaniskách je
vzácne rastlinstvo, na ostrove je cenný lužný les pri
sútoku Váhu a starého ramena Nitry.
zanedbané, opustené
Áno, tak pôsobia na návštevníka všetky tri komárňanské lokality. Človek – dôsledný ochranca a starostlivý hospodár – sa pri nich
nezastavil vari tri desaťročia.
Slaniská sú zarastené meter
vysokou, dávno nekosenou
burinou. Okupuje ich najmä
na pohľad síce pekná, no
mimoriadne erózna rastlina
zlatobyľ obrovská, hojne
produkujúca alergénny peľ.
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Spolu s náletovými kríkmi
znemožňuje vegetáciu tých
druhov, kvôli ktorým sú slaniská vlastne chránené. To
isté možno povedať o ostrove Apáli, ktorého obraz
zohyzďujú aj vyvalené bútľavé vŕby. Divoké skládky
odpadu a rozhádzané haraburdy už len dotvárajú
smutný pohľad.
Kto by mal tento stav zvrátiť a o chránené územia sa
permanentne starať? Vlastník, v tomto prípade mesto,
ibaže v dôsledku stálej ﬁnančnej mizérie úlohu nezvláda. Aspoň že teraz, v
hodine dvanástej, hlási sa
pomocník a záchranca, ktorého poznáme z užitočného
pôsobenia na Veľkolélskom
ostrove pri Zlatnej na Ostrove. Je ním Bratislavské
regionálne
ochranárske
združenie (BROZ), ktoré
mieni všetky tri lokality prenajať a všetku činnosť na
nich podriadiť požiadavkám
ochrany. Podmienkou je,
aby prenájom trval dlhšie
(zatiaľ na päť rokov a potom
na dobu neurčitú) a aby nájomné predstavovalo iba
symbolickú sumu. Komárňanské Mestské zastupiteľstvo túto ponuku nateraz neprijalo, no bude sa ňou ešte
raz zaoberať.
začali by už na jar
S Pavlom Litterom, manažérom BROZ pre lokality, sa
zhovárame o tom, aké kroky
by združenie urobilo v prípade kladnej odpovede
mestského zastupiteľstva.
V prvom rade by museli
vyklčovať náletové kríky a
stromy a tak odstrániť
hlavné zložky džungle. Potom by prišli na rad kosačky,
veď v prvých rokoch by bolo

VEĽKÝ VÝBER NEPálSkyCh
ručNE TkaNýCh kOBErCOv laCNO!

Zľavy
0%
až do 2

Predávame PVC a koberce na m2,
a režeme na požadované rozmery

treba zarastené lokality skosiť aspoň dvakrát ročne. Až
následne by sa na vyčistené
územia nasťahovali ovce a
neskoršie aj kravy, ktoré by
porast sústavne spásavali i
pohnojili. Na ostrove Apáli
by bolo treba okrem toho
pravidelne orezávať, či poodpiľovať vŕby, ktoré by sa
tak opäť stali skrýšou malých živočíchov a hniezdiskom vtákov. BROZ by teda
zaviedlo prvky tradičného,
praxou overeného hospodárenia, ktoré by znamenalo
zachovanie týchto biotopov
a normálny život na nich. S
rekultiváciou slanísk by sme
začali už na budúcu jar, povedal pre DELTU P. Littera.
Žiaden biznis
- Mýlna je predstava, že
lokality chceme prenajať
kvôli zisku – zvýrazňuje P.
Littera. – Je predsa známe,
že o ovčiu vlnu a mäso nie
je dopyt, trocha by sme si ﬁnančne pomohli iba predajom malých barančekov. Na
druhej strane prichodilo by
nám znášať vysoké náklady
s odpratávaním rokmi nahromadenej biomasy a odpadkov. Niečo by stáli aj
elektrické oplôtky, či vybudovanie skrýš pre pastierov
a zvieratá. Teda žiaden zisk,
všetko to robíme pre zachovanie prírody. Preto aj nájomné by malo byť iba symbolické.
Ako sme naznačili, komárňanské mestské zastupiteľstvo bude o problematike ešte rokovať. Zostáva
nám len veriť, že prírodné
hodnoty Komárna poslanci
zveria tým, ktorí sa v ochranárskej problematike nielen
vyznajú, ale sú aj ochotní
zahryznúť sa do horkej
kôrky. Lebo v prípade nesúhlasu by tieto naše poklady
čakala postupná devastácia
a smutný zánik. Veď už
udrela hodina dvanásta...
fb

Pokládka
kobercov,
PvC a
laminátových
parkiet

poločnosť Mikuláša thege Konkolyho dôrazne protestuje proti včleneniu historicky svetoznámej hvezdárne v Hurbanove do národného osvetového centra v
Bratislave.

S

Hvezdáreň v Hurbanove so svojou 143-ročnou históriou
patrí podnes medzi najstaršie aktívne činné kultúrne a vedecké pracoviská na Slovensku.
Hvezdáreň v Hurbanove odolala dvom svetovým vojnám,
rozpadu Rakúsko-Uhorska, rozpadu prvej Československej
republiky a je podnes na celom svete váženou astronomickou inštitúciou.
Slovensko, včlenením Slovenskej ústrednej hvezdárne do
Národného metodického centra v Bratislave príde o jednu zo
svojich najreprezentatívnejších historických organizácií, ktoré
Ministerstvo kultúry SR dlhé roky starostlivo zveľaďovalo.
Mgr. ladislav Druga, predseda Konkolyho spoločnosti

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.

tel.: 0905 928 195

www.jag-tech.sk

AKCIA

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Klimatizácie • bleskozvody • alarmy
kamery • elektroinštalácie.
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Programajánló
éSzAK-KoMároM:
A Duna Menti Múzeum díszterme: 100 éves a
komáromi Kultúrpalota“ c. időszaki kiállítás.
zichy palota: Prezmeczky Péter első önálló fotókiállítása. November 22-től Királyi
udvarok. Középkori és
reneszánsz ruhák bábokon.
limes galéria: Jezsuita jelenlét régen és ma Pázmány Péter 1635, 1814, 2014 című kiállítás.
Mokka café:
Ľudia a veci, Vallach Ladislav fotókiállítása.
Fonográf fesztivál:
November 22. Rév: 19.00 Itt és most Impró est
Molnár Xénia, Gál Tamás, Olasz István, Ollé Erik,
Majorfalvi Bálint. 21.00 Cimbali Band. Belépő 5 €.
November 23. Jókai Színház: 19.00 Lakatos Róbert és a Rév zenekar. Közreműködik: Malek And-

rea, Agócs Gergely, Pál István Szalonna, Gál Tamás, Emmer Péter, Rácz Csaba és az Ante Portas kamarazenekar. Belépő: 7 €.
November 24. Rév:
16.00 Gyerek táncház,
Oláh Attila és a Pósfa
zenekar. 18.00 Gryllus
Dániel és Gryllus Vilmos
koncert. Belépő: 3 €.
rév:
November 30-án 19,00 órai Borvacsora négy felvidéki borász, Drozdik pince (Párkány), Kasnyik
pince, (Kürt), Mátyás pince (Kisújfalu), Molnár
pince (Kürt/Nádszeg) és egy vendégborász
Szarka Gyula (Badacsony, Szent György hegy)
boraihoz harmonizált ételekkel várják a vendégeket. A szellemi táplálékról két magyar író, Fehér
Béla és Cserna-Szabó András (Ede a levesben
című gasztrokrimik írói) gondoskodik. A vacsora
ára: 25 €.

Komáromban a Kowalsky meg a Vega
A hazai klub- és fesztiválélet egyik legnépszerűbb
zenekara, a Kowalsky meg a Vega közel egy éve ismét legismertebb felállásában járja az országot.
Idén új dalokat jelentettek meg, jubileumi koncertet
adtak, megjelent egy könyv, és készül az új album.
Kowáék őszi-téli turnéjuk keretében november 22én Komáromban, a Csokonai Művelődési Házban
a DC-ben lépnek fel. A zenekar - melyben Kowalsky
mellett a régi ritmusszekció, Jimmy (Szórád Csaba
- basszusgitár) és Soci (Vajda Péter - dobok), valamint Vajda Tamás és Vidák Róbert gitárosok zenélnek, s amely a sokak által megkedvelt klasszikus
hangszerelésben prezentálja a legnépszerűbb Vega-dalokat - az idei évben Ami fontos és
Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek címmel két új számot is megjelentetett. A dalok klipjei elérhetőek a legnagyobb videómegosztón és hallhatóak a rádiókban. Közben készül a zenekar jövő tavasszal megjelenő új nagylemezének anyaga is. A Kowalsky meg a Vega óriási
sikerrel zenélte végig a 2013-as klub-, majd fesztiválszezont, augusztus 17-én pedig, több ezer
néző előtt 10 éves születésnapi nagykoncertet adott. A rockzenekar 1999-ben alakult zenéjében rock-, funk-, folk- és hiphop-elemeket vegyít, azóta túl van számos tagcserén, s ami
ennél ﬁgyelemre méltóbb, már több sikeres nagylemezen is. Első albumuk, a Pimasz grimasz
2003-ban jelent meg, a Vegasztár 2005-ben került a boltokba, a Forradalom Rt. 2006-os, a
Szemenszedett igazság 2008-as, míg az Ötcsillagos 2010-ben jött ki. „Humoros, de proﬁ produkció” - jellemzi magát az egyébként klubokban és fesztiválokon egyaránt sikeres, Fonogram-díjas formáció, s ezzel, úgy tűnik, a szakma és a közönség is egyetért. A zenekar 2011ben Az évtized lemeze címmel dupla albumot adott ki új és válogatott régi számokkal.
https://www.facebook.com/kowalskymegavega, http://www.kowa.hu/

Humor

Horoszkóp

Rendőr a boltban:
- Cipőkrém van?
- Igen kérem, milyen cipőre?
- Negyvenkettesre...
  
Tanár a biológia órán:
- Kisﬁam, ne puskázz!
- Nem is puskáztam.
- Ne hazudj! Láttam, hogy a bordáidat számolod!
  
Anyóspajtás beteg, nyögdécsel az
ágyban:
- Jaj, meghalok! Jaj, meghalok! ...
Ott egy pók a plafonon!
- Anyuka - így a vő -, egyszerre
csak egy dologra koncentráljon!
  
- Mit hord a rendőr a fején motorozás közben?
- Bunkósisakot.

KOS - III. 21. - IV. 19
Karriered, céljaid megvalósításához
talán még soha nem álltál közelebb,
mint ezen a héten, olyan váratlan
fordulat következik be, amely kihat a
munkádra is.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Váratlan pénz áll a házhoz, erre a
pénzre nem is számítottál, ez lehet
örökség, egy szerencsés banki
tranzakció stb.
IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Váratlan változás, megújulás vár rád
a párkapcsolatodban, újra azzal a
régi lelkesedéssel tudsz partneredre
nézni, amiről már azt hitted, régen eltűnt a kapcsolatodból.
rÁK - VI. 22. - VII. 22
Meglepetés ér a munkahelyeden, ez
a változás mégis kedvezően befolyásolja életed pénzügyi területét.

Dél-KoMároM
városi Sportcsarnok:
November 20-án, 19.00 Indul a bakterház, vígjáték két részben a Turay Ida Színház előadásában.
Főbb szerepekben: Mikó István, Nemcsák Károly, Szacsvay László, Nyírő Bea, Bozsó József,
Győri Péter. Jegyek vásárolhatók a www.ticketportal.hu, Jókai moziban. Felnőtt: 1950 Ft, diák,
nyugdíjas: 1500 Ft.
November 29-én Magyarock Musical Band, 5éves jubileumi koncert sztárvendégekkel.
Magyar lovas Színház:
November 30-án, 16.00 órakor Mikulás gála, jegyrendelés: 0036 30/494 8580.
gÚtA:
vMK: November 24-én, 17.00 órakor Gútai líra,
amatőr táncdalénekesek versenye az Alma Art
PT és a gútai VMK rendezésében. Belépődíj:
3,50 €. Jegyelővétel a VMK pénztárában.

I. FolKulturA

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

héTfő, november 18
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domovina 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 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 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 17.10 Csűrcsavarosdi,
15. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Sophie szerint a világ 21.15 Bosszú 21.55 A következő!
22.50 Ridikül 23.35 Borvacsora
DUNA
7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.35 Isten kezében 10.00 Élő egyház 10.30 Rome Reports 11.00
Klubszoba 12.00 Híradó 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport
18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.40 Angyali érintés 20.25 Vivát Benyovszky! 21.30 Hírek, sport 21.40 Dokureflex 22.35 Kultikon 22.55
Sportaréna 23.20 A tér. Dok. film

DAnuBIuS KollégIuM, rév MAgyAr KultÚrA HázA
november 26. - kedd:
17:00 - Kátai Zoltán –
moldvai dallamok
18:00 - Liszka József - "Az
iskolába menvén, a járda peremén..." - (A paraszti kultúrától a diákbabonákig)
19:00 - Berkenye néptáncegyüttes
november 27.- szerda:
18:00 Komáromi néptáncegyüttes és zenekarok bemutatkozása:
Kisködmön táncgyüttes
Feszty Árpád
néptáncegyüttes
Ritka Magyar Folkband
Hárompatak zenekar - moldvai
és gyimesi csángó népzene,
ezt követően:
Táncház tánctanítással a Hárompatak és a Ritka Magyar
Folkband kíséretével
november 28.- csütörtök:
17:00 - Tolma Baranta Komárom bemutatója

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Akár karrierépítésbe kezdesz, akár
egyéb terveid vannak, most érdemes
elindulni, hiszen a megvalósítás lehetősége közelebb van, mint gondolnád.
Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Változékonyabb vagy a héten, mint
az időjárás, egyszer ezt gondolod, a
következő órában már mindannak az
ellenkezőjét.
MérLEg - IX. 23. - X. 22
Törődj többet kötelességeiddel, különben egyre nyomasztóbbá válnak
és úgy érzheted majd, hogy nem
tudsz eleget tenni nekik.
SKOrPIÓ - X. 23. - XI. 21.
Személyes céljaid háttérbe szorulnak, késztetést érezhetsz arra, hogy
másokért tegyél, másokat segíts terveik megvalósításában.

17:30 - Katona István - pásztorduda bemutatása
18:30 - Agócs Gergely (Fölszállott a páva zsűritagja) Csallóköz népművészete (előadás)
19:30 - Kéméndi Bokréta néptáncegyüttes
november 29. - péntek:
17:00 - Argentin tangó, előadja Hipik Júlia és Balla Ádám
18:00 - Léled dala- Daljáték
két felvonásban, 18 gyönyörű
operett és musical sláger egy
előadásban
A helyszín a Danubius kollégium nagyterme, kivételt képez a szerdai nap, amikor is a
programok a Rév Magyar Kultúra Házában kerülnek megrendezésre.
Napi jegy 2 euró,
heti jegy 5 euró
A programváltozás jogát
fenntartják.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Úgy érzheted magad, mintha egy
mesébe csöppentél volna. Kedvesed
olyan szerelmes beléd, mint talán
még soha. Hamarosan új taggal bővülhet a család is.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Szakíts időt a szépségápolásra, mert
az őszi-téli idő, illetve a fűtött helyiségek száraz levegője erősen
igénybe veszi a bőröd.
VízÖNTő - I. 20. - II. 18.
Harmonikusan alakul szerelmi életed,
akár egyedülálló vagy és esetleg
most kezdesz bele egy kapcsolatba,
akár megtaláltad már a párod..
HALAK - II. 19. - III. 20.
A párkereső Halak most bevonzanak valakit, aki nem tud ellenállni ennek a sugárzó energiának és közeledni próbál.
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november 18 - november 24

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25 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 NCIS 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35
Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is menyasszony vagyok
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 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 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában
18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelők 23.40 A Tudorok
9.00 CSI: Miami helyszínelők11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanúárnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar
17.30 Heti Hetes 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata
20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30
Barátok közt 23.00 RTL II Híradó
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 Peller Mariannal 19.35
Columbo: Gyilkosság telefonhívásra 21.10 Murdoch nyomozó rejtélye 22.10 Ginostra. Fr.-am.-ol. krimi
VIASAT
7.50 Monk 8.50 Ocean‘s Twelve 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 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Kapcsolat. Am. thriller
7:00 Svéd jégkorong Färjestad BK - Linköpings HC 9:00 FIM Magazín
10:00 Labdarúgás U-21-es EB selejtező Szlovákia- Hollandia 12:00
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája La Rioja – Velenje 13:30 Női kézilabda
Bajnokok Ligája Larvik – Vardar 15:00 Sólyomszem – teniszmagazin
16:00 Brazil focimeccs 18:00 Mix zóna 18:25 Brazil focimagazin
19:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája Thüringer - Hypo Niederösterreich 20:35 Mix zóna 21:00 Handball show 21:30 Brazil focimeccs
STV :1
7.20 Medicopter 117 8.05 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.10 Asija választása
16.00 Híradó 16.20 Úticél. Falkland 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Kislány a küszöbön Ném. film 22.20 Rossella – Egy tiszta szívű asszony
STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 Naqoyqatsi – Erőszakos világ 10.20 Szemtől
szemben 10.50 Fókusz 11.35 Mesterségek 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 A csend hangjai 13.40 BL-magazin 14.10 Lefújva 14.50
Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Nemzetiségi dokumentum 16.45
Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Ahogy önök
látják Magyarország 18.25 A tudomány Európában 18.35 Kassa 18.45
Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55
Híradó 20.05 Különleges nők Agatha Christie 20.55 Tudomány 21.30
Hírek 22.05 Örömteli esemény Belga–fr. filmvígjáték
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra
11 12.40 A farm 13.45 A farm. A párbaj 15.30 Két pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk 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 9.35 Panelházi törénetek 10.55 A felszín alatt,
12.00 Híradó 12.55 Vadkaland 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.

kEdd, november 19
M1
9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski
Ekran 13.25 Vízitúra 13.55 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak
egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet savaborsa 17.30 Híradó, sport 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelők 21.15 King II. 22.00
ESTE 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 Az igazság soha nem késő
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.05 Csűrcsavarosdi, 16.
17.30 Blinky Bill kalandjai I–II., 52/41. 17.55 Félix levelei, 26/20. 18.10
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái 21.10 Bosszú. Am.
sor., 19. 21.55 A következő! 22.45 Ridikül 23.35 Pasta.
DUNA
7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró
9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood
18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.35 Angyali
érintés 20.25 Sakk, Kempelen úr 21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.20
Egerek és emberek Amerikai film 23.10 Kultikon 23.25 Koncertek az
A38 Hajón. Péterfy Bori & Love band.

SzErda, november 20

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Utcafront 13.50
Gasztroangyal 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 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás
20.20 Retró kabaré 21.20 On The Spot 22.15 Az ESTE 22.50 Híradó
23.05 Summa 23.35 Angi jelenti
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.10 Csűrcsavarosdi,
17. 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Félix levelei 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.10 Bosszú 21.55 A következő!
22.45 Ridikül. Talkshow 23.30 Noé barátai – Minden, ami állat
DUNA
7.35 Az emlékezet helyszínei 8.10 Kultikon 8.40 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.35 Sportaréna 10.05 Virágzó Magyarország.
10.30 Angyali érintés 11.20 Sakk, Kempelen úr 12.00 Híradó 12.20 Vidékességek 12.50 Múzeumtúra 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 19.40 Angyali érintés 20.25
6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Glóbusz. 21.25 Hírek 21.40 Barbarossa 23.25 Kultikon
Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj 6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál13.00 Knight Rider 14.00 Té20.25 Jóban-rosszban 21.30 Tök alsó 2 23.15 Fogyj Rékával és Norbival nyek 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
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 A bura alatt 22.40 Frizbi Hajdú Pé12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fó- terrel 23.50 Fogyj Rékával és Norbival 23.55 Ringer – A vér kötelez
kusz 15.20 Dél királynője 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
Barátok közt 21.35 A mentalista 22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.25 A
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fóvagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örök- kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
ség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Gazdálkodj okosan! 22.50 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.40 Vundersőn ás Zuperszexi
18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában, 14. 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt, 9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Vihar 17.30 Az első millióm törSTORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság telefonhívásra. ténete 18.30 Legyen ön is milliomos 19.30 Vacsoracsata 20.30 A
16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 18.00 NCIS 19.00 Hír24 gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok
19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Melegházi dzsungel. közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon
STORY TV
Am. krimi 21.10 Szeress, ha mersz. Fr.–belga vígjáték 23.05 Rózsák harca
14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50
VIASAT
Hír24 18.00 NCIS III., 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Columbo: Az
8.00 Monk 8.55 Harmadik műszak 9.50 Gyilkos számok 10.50 Káosz- ínyenc gyilkos. Am. krimi 21.10 Danny Blue – A Tudatfeletti 21.40 A Vaháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55 Szívek szállodája tikán ügynöke 22.35 Brazília–Chile válogatott labdarúgó-mérkőzés
13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25
VIASAT
Gyilkos számok18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Életveszélyben akcióthriller 8.00 Monk 8.55 Harmadik műszak 9.50 Gyilkos számok 10.50 Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 3. 12.55 Szívek szál23.05 Kapcsolat. Am. thriller
lodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos
számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok
7:00 Brazil foci 7:30 Handball show 8:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
Kolding-Koppenhága – Kielce 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci AS Róma Csak egy kis pánik. Am. vígjáték 23.30 Életeken át. Am. akcióthriller
– Sassuolo 12:00Mix zóna 12:25 Francia focimagazin 13:25 Brazil focimeccs 15:25 Brazil focimagazin 16:00 Brazil liga 18:00 Mix zóna 18:25
Handball show 18:55 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Celje – Veszprém 8:30 Teniszmagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Brazil focimeccs 12:00Mix
20:25 Mix zóna 20:50 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Dunkerk - Kiel zóna 12:25 Brazil focimagazin 13:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája
Metz – Sävehof 14:30 FIM Magazín 15:00 Labdarúgás U-21 EB - seSTV :1
7.20 Medicopter 117 8.05 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija vá- lejtező Szlovákia – Hollandia 17:00 Teniszmagazin 18:00 Mix zóna
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők 18:25 Olasz focimagazin 18:55 Férfi kézilabda Kiel – Dunkerque 20:45
klubja 14.00 Építs házat, ültess fát 14.30 Riporterek 15.10 Asija vá- Mix zóna 21:10 Brazil foci 21:45 Férfi kézilabda Halmstadt - Aalbrog
STV :1
lasztása 16.00 Híradó 16.20 Úti cél: Tajpan 17.10 Csalók akcióban 17.45 7.00 Medicopter 117 7.50 Hírek,
sporthírek 9.00 Viharos szerelem
Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírsem tökéletes 21.30 A mentőautó 2. 22.30 Szlovákia elhíresült bűn- adó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Igaz törtéügyei. Dok.sor. 23.25 Medicopter 117
netek Bátorság 15.10 Asija választása 16.00 Híradó, sport 16.20 Úticél:
STV :2
Gibraltár 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
8.30 Gyerekeknek 9.00 Agatha Christie 9.55 Ahogy önök látják 10.20 19.00 Híradó 20.20 JFK – A nyitott doszszié 23.15 Medicopter 117
Nemzetiségi dokumentum 10.50 Fókusz 11.35 Sportvisszhang 12.05 Élő
STV :2
körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 Drága rokonok 14.40 Tudomány 15.05 10.10 Ruszin magazin 10.45 Fókusz 11.30 Rendelő 11.55 Vyšné Hágy
Família 15.35 Egyházi magazin 16.00 Ruszin magazin 16.30 A tudomány 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.25 Éjszakai ének 14.35 Fehér
Európában 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul gárda 15.20 A Föld szelepei 15.55 Magyar magazin 16.25 Tempó 16.45
18.00 A világ lovasai 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 A hazai a Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Lakáskultúra
legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 100 vélemény 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Ta20.05 Klónozott hús 20.55 Rendelő 21.30 Hírek 22.05 Fehér gárda
láld ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 100 vélemény 20.10 Szemetek.
Dok. film 21.30 Hírek 22.05 Pacsirták cérnaszálon. Cseh film
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11
11.45 Nyomtalanul 12.45 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre 14.10 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11. 11.50 NyomA farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó talanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre 14.10 A farm
17.25 Refl ex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Ref20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS IX.
lex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 22.30 NCIS VIII.
JOJ
JOJ
7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek 10.50 A felszín alatt 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.25 Bírósági akták 9.30
13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték Panelházi történetek 10.55 A felszín alatt 12.00 Híradó 12.30 Dr.
17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás- Csont IV., 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték
jelentés 20.20 Panelházi történetek 21.40 A vér válaszol. Am. akció- 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás
film. 23.30 ValóVilág – Az álomház. Reality-show
20.20 Panelházi történetek 21.40 Dr. Csont 22.45 Castle

CSüTörTök, november 21 PéNTEk, november 22
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai. 10.10 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Virágzó Magyarország. Kunhegyes 13.50 Életművész 14.45 Család csak
egy van 15.35 A múlt fogságában 16.20 Híradó 16.35 Az élet savaborsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 FÁBRY 21.45
Munkaügyek – IrReality show 22.15 Az ESTE 22.50 Híradó 23.05
Nemzeti nagyvizit 23.35 Barangolások öt kontinensen
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.05 Csűrcsavarosdi,
18. 17.30 Blinky Bill kalandjai 17.55 Félix levelei, 26/22. 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó 21.10 Bosszú. Am. tévéfilmsor., 22/21. 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 KorTárs
DUNA
8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.00
Közbeszéd 9.30 Kultúra a nagyvilágból 9.45 Pannon expressz 10.15
Angyali érintés. 11.00 Glóbusz 12.00 Híradó 12.25 Vidékességek 12.55
Táncvarázs 13.50 A 78-as körzet 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép
17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros
19.35 Doc Martin 20.25 Angyalbőrben 21.20 Hírek, sport 21.35 Kölyök. Magyar film 23.10 Kultikon 23.25 MüpArt classic
6.25 Tények Reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knigth
Rider 14.00 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00
Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 Twister. katasztrófafilm 23.45 Fogyj Rékával és Norbival 23.50 Propaganda
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val
9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Refl ektor
13.00 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz
15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata, 1. 17.25 A gyanú árnyékában, 212. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Életre-halálra Am. akciófilm
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában, 15. 13.55 Barátok közt,
14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain.16.30 A vihar 17.30 Forró
nyomon 18.30 Legyen ön is milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A
gyanú árnyékában, 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok
közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Az ínyenc gyilkos. Am.
krimi 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24
18.00 NCIS III., 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35
Columbo 21.10 Apollo 13. Am. filmdráma 23.50 Párizsi helyszínelők
VIASAT
7.25 TV Shop 8.00 Monk 8.55 Harmadik műszak 9.50 Gyilkos számok
10.50 Káoszháza 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 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI:
New York-i helyszínelők 22.20 Gyilkos körzet 23.20 Harmadik műszak
7:00 Francia foci PSG – Nice 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix zóna
10:00 Olasz foci Genova – Verona 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil focimagazin 13:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Celje – Veszprém
14:30 Olasz foci Parma – Lazio 16:25 Férfi kézilbada Bajnokok Ligája
Szentpétervér – Záporožie 18:15 Mix zóna 18:40 Motorosok magazinja 18:55 Svéd jégkorong Luleå HF - Brynäs IF élő közv 21:25 Mix
zóna 21:50 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kiel
STV :1
7.05 Medicopter 117 7.50 Hírek, sport 9.00 Viharos szerelem 9.50
Asija választása. 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 13.45 Építs házat, ültess fát! 14.20 Konyhatitkaim
15.10 Asija választása, 58. 16.00 Híradó, sporthírek 16.20 Azerbajdzsáni trubadúr. Fr.–ném. útifilm 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj.
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás
20.20 Óvárosi helyszínelők 21.15 Riporterek 21.40 Wallander
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.25 Krásna Ves 9.50 Lakáskultúra 10.20 Átrium
10.50 Magyar magazin 11.20 Fókusz 12.05 Élő körkép 12.40 Szabad
kérem…? 13.35 Féltékeny nők. Tévéjáték 14.40 Ján Ilavsky 15.00 Idősebbek klubja 15.30 Út 15.55 Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 A
természet ára 18.20 Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.05
A hazai a legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 100
vélemény 20.05 Kockázatos műszaki műveletek 21.00 A tudomány
spektruma 21.30 Hírek és kommentárok 22.05 Lámpa alatt
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fi úk
nem sírnak 11.35 Cobra 11. 12.40 Nyomtalanul 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 Szlovák 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS IX.,
JOJ
7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.25 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek 10.50 A felszín alatt 12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.40 Az alelnök végveszélyben. akciófilm 23.30 ValóVilág

SzOmBaT, november 23

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Virágzó Magyarország. Lajosmizse 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-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.25 Legenda: Queen együttes
21.30 Életművész Agócs Gergely 22.25 Az ESTE 23.00 Híradó 23.15
Forma-1. Brazil Nagydíj, szabadedzés
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.05 Lolka és Bolka 17.15 Csűrcsavarosdi, 19.
17.40 Blinky Bill kalandjai 18.10 Félix levelei 18.25 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái, 15. 21.10 Bosszú. Am. sor., 22. 21.55
A következő! 22.50 Ridikül 23.35 MNASZ autó-motorsport magazin
DUNA
8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Akadálytalanul 9.05 Közbeszéd 9.35
Szerelmes földrajz 10.10 Doc Martin 10.55 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.25 Vidékességek Génmegőrzés 13.00 Az utolsó remény Kossuth tisztelete 13.30 A 78-as körzet 14.30 Kívánságkosár 16.30
Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 PMFCMATIAS-MVMPAKS labdarúgó-mérkőzés 21.00 A Kennedy család.
21.45 Hírek, sport 22.00 Az utolsó rejtély Fr. tévéfilm 23.35 Kultikon
23.50 Taviani-sorozat

M1
9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.00 Pecatúra 10.30 Aranymetszés
11.30 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 Célkeresztben 12.35 Az élő örökség
– az évkör hónapról-hónapra 12.55 Virt uális vártúrák 13.25 A Skorpió együttes negyven éve 13.55 Budapest Honvéd– DVSC-TEVA OTP
Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 15.55 A világörökség kincsei 16.15 Újrakezdők Ócsán 16.45 Forma–1 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.20 Oscar. Am. vígjáték 22.10 Szeretettel Hollywoodból 22.40
A Skorpió együttes jubileumi koncertje 23.40 A hírhedt fi lmdráma
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.15 Animália 12.40 Balekok 12.45 H2O: Egy
vízcsepp elég 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.05 Táncakadémia 14.35 Csizmás kandúr 15.35 Animália 16.00 Zorró legújabb kalandjai 16.05 Belle és Sébastian 17.05 Harisnyás Pippi 17.30 Lolka és
Bolka 17.40 Süsü, a sárkány 18.15 Félix levelei 18.30 Esti mese 20.00
Híradó, sport 20.45 Top Gear 21.40 Forma–1. Brazil Nagydíj, időmérő
edzés 23.25 4 összeesküvő és 1 temetés
DUNA
8.05 Élő egyház 8.35 Isten kezében 9.00 Novum 9.30 Határtalanul
magyar 10.00 Akadálytalanul 10.30 Székely kapu 11.00 Hagyaték
11.30 Sírjaik hol domborulnak 12.00 Híradó 12.05 Az öreg – Hollósy
Simon portréfi lm 12.40 Pannon expressz 13.10 Zöld jelzés 13.40
Robbie, a fóka 14.25 Hatholdas rózsakert Magyar film 15.40 Önök
kérték 16.35 Házassággal kezdődik. Magyar film (ff .) 18.00 Híradó
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 18.25 Dunasport 18.35 Kisváros 19.10 Hogy volt?! Szokolay Ottót kö10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knigth Rider 14.00 szöntjük 20.10 Futótűz 21.00 Három fölösleges férfi . Fr. fi lm 22.30
Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok, Dunasport 22.50 MüpArt.
50. 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények
19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.25 Sztárban sztár 23.50 6.25 TV2-matiné 10.00 Monster High 11.10 Astro-Világ 12.15 ÁllatFogyj Rékával és Norbival! 23.55 Briliáns elmék
őrség, 1. 12.45 Babavilág 13.15 Tűsarok. Magazin 13.45 Stílusvadász
14.15 Xena 15.15 A férjem védelmében 16.15 Trója – Háború egy
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show asszony szerelméért 18.00 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Az utolsó
12.40 Reflektor 13.00 Gasztrotúra 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 akcióhős Am. akcióvígjáték 22.05 Árnyék nélkül. Am.– ném. akciófi lm
Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata, 2. 17.25 A gyanú árnyékában, 213. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Bu- 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 10.55 XXI. század
dapest 20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelők 22.35 11.30 Házon kívül 12.00 a’la CAR. Autós kalandok ínyenceknek 12.30
Gyilkos elmék 23.40 Kemény motorosok
4ütem 13.05 Gossip girl – A pletykafészek 14.00 Kőgazdagok15.00
A hős legendája 15.55 Jóbarátok16.30 Zimmer Feri 2. Magy. vígjá11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú ték 18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.20 Kíárnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hul- gyók a mélyben Am. akciófilm
lámain 16.30 A vihar 17.30 Péntektől péntekig 18.30 Legyen ön is
milliomos! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Se- 9.00 Minden lében négy kanál 9.55 Ezel 12.05 Tökéletes célpont
gítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 13.00 Tru Calling 14.00 Nyomtalanul 15.00 Glades – Tengerparti gyilPéntektől péntekig, 40.
kosságok 16.00 Gazdálkodj okosan! 17.00 Az első millióm története
18.00 CSI: Miami helyszínelők 19.00 Forró nyomon 20.00 Csajok
STORY TV
14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay Monte Carlóban kalandfi lm 22.10 After X. 23.10 PokerStars
STORY TV
17.50 Hír24 18.00 NCIS III., 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori 19.35 Columbo: Türelmetlen hölgy 21.10 Párizsi helyszínelők 22.10 Ruby – A 9.55 EZO TV 10.30 Dallas 12.30 Danny Blue – A Tudatfeletti 13.00 LaKennedy gyilkosság másik arca. Ang.–am.–jap. filmdráma
gardere lovag. Fr. kalandfi lm 15.10 Álomhajó – Bermuda. Ném. sorozat 17.10 Talpig zűrben 2. 19.00 Hír24 19.20 Miss Marple 21.20 A
VIASAT
8.00 Monk 8.55 Harmadik műszak 9.50 Gyilkos számok 10.50 Ká- kód neve: Merkúr 23.30 Elveszett lelkek kútja. Ném. thriller
VIASAT
oszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők14.45 CSI: A helyszínelők15.35 7.30 Őrjítő szenvedélyek 8.40 Heston lakomái 9.45 Anna – Az új kezNyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek det. 11.55 Kertvárosba száműzve 12.25 Két pasi - meg egy kicsi IX.,
gyöngye 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve 20.25 Két 13.25 Szívek szállodája 14.20 Szívek szállodája15.15 Peren kívül 17.05
pasi – meg egy kicsi 21.25 Park sugárút
Ház a tónál Am. filmdráma 19.10 Nászfrász. Am. fi lm 21.00 Park sugárút 666. . 23.50 Vadnyugati Casanova. Ol.–sp.–fr. westernvígjáték
7:00 Corgoň liga Ružomberok – Slovan 9:00 Rally EGER 9:30 Mix zóna
10:00 Olasz foci Juventus – SSC Napoli 12:00 Mix zóna 12:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Flensburh-Handewitt – Hamburg 14:00 Férfi
kézilabda Bajnokok Ligája Szentpétervár – Záporožie 15:30 Rally Košice 16:00 Svéd jégkorong Luleå HF - Brynäs IF 18:00 Mix zóna 18:25
Total Italian Football 18:55 Brazil focimagazin 19:30 Francia focimagazin 20:00 Mix zóna 20:25 Francia foci Ajaccio - Marseille

STV :1
7.05 Medicopter 117 7.50 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem
9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Gasztronómiai
kalauz 15.15 Asija választása 16.00 Hírek 16.20 Auvergne: Éles késen.
Fr.–ném. útifilm 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia szeretlek! 21.40 Lucie Bílá
STV :2
9.00 Kockázatos műszaki műveletek9.50 A természet ára10.15 Romamagazin 10.45 Fókusz 11.30 A tudomány spektruma 12.00 Élő
körkép 12.35 Folklórműsor 13.15 Lámpa alatt 15.25 A jászói barlang
15.55 Szemtől szemben 16.25 Eurovirtuál 16.45 Fókusz 17.30 Hírek
17.45 Időjárás 17.50 Hírek magyarul 17.55 Nemzetiségi hírek 18.05
Hétvége 18.45 Esti mese 19.05 A hazai a legjobb 19.20 Talál ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 100 vélemény 20.05 A Nagy-korallzátony Dok.film 21.00 Família 21.30 Sporthíradó 21.40 Kinorama 22.05
Olasz meló. Ol.–ang. krimivígjáték 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 13.40 Egyről a kettőre
14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 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. Szlov. sorozat 21.40 A
farm 23.00 A tűzben edzett férfi . Am.–ang.–mex. akcióthriller.
JOJ
7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.35 Panelházi történetek.
10.55 A felszín alatt 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont
14.30 Castle III. 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40 A Bourne-csapda Am.–ném. akcióthriller.

7:00 Total Italian Football 7:30 Francia focimagazin 8:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kiel – Dunkerque 9:30 Mix zóna 10:00 Svéd
jégkorong Luleå HF - Brynäs IF 12:00 Mix zóna 12:30 Francia focimagazin 13:00 Total Italian Football 13:30 Francia Foci Ajaccio – Marseille 15:30 Labdarúgás U-21-es EB selejtező Grúzia – Szlovákia 17:25
Total Italian Football 17:55 Olasz foci Verona – Chievo élő közv 19:55
Francia focimagazin 20:40 Olasz foci AC Miláno - Genova
STV :1
7.50 Volt egyszer egy élet. 8.20 Fidlibum 8.50 Sportvetélkedő 9.40
Megaagy 10.10 Berlin, Berlin 11.10 Szlovákia, szeretlek! 13.00 Postaláda 14.10 Elisa di Rivombrosa 15.40 Szép kilátás 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 Kiállni a körből 21.50 A Tatra
Banka a művészetért 2013. Díjkiosztó 23.05 Szép kilátás Ném. film
STV :2
8.30 Hétvége 8.55 A Nagy-korallzátony 9.45 Rendelő 10.15 Hipertónia
– magas vérnyomás 10.50 Hallássérültek tévéklubja 11.20 Természetbarát-magazin 11.35 Szlovákok a nagyvilágban 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Gimi.TV. 13.55 BL-magazin 14.02 Álarcosbál 15.05
Kapura 15.45 Farmergazdaságo 16.10 Tesztmagazin 16.25 Idősebbek
klubja 17.00 Színészlegendák Eva Kristínová 17.10 Fiú. 18.00 Úton 18.45
Esti mese 19.10 A hazai a legjobb 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55
Hírek 20.00 100 vélemény 20.05 A nap, amikor meghalt Kennedy 21.00
Őrangyalok 21.30 Átrium 22.00 Diplomamunka Sp. thriller
MARKÍZA
7.20 Kung-fu panda I 7.50 Madagaszkár pingvinei 8.10 Alf IV. 8.40 Egyről a kettőre 9.05 Végtelenh történet 2. kalandfilm 10.45 Két csaj a
csőd szélén 11.10 Tűzoltó kutya. vígjáték 13.25 Huncutka vígjáték
15.35 Egetverő haderő akcióvígjáték 17.35 Orkán 18.20 Bulvár 19.00
Híradó 20.30 A farm – a párbaj 22.15 Tolvajok városa Am. thriller
JOJ
7.10 Max Steel 7.40 Tarzan legendája 8.55 Move up! 10.20 Panelházi
történetek 11.50 Tan-túra fi lmvígjáték 13.25 A Bourne-csapda Am.
akciófi lm 16.10 Cseh–szlovák tehetségkutató 17.55 A valós ár. Szórakoztató show 19.00 Híradó 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Fekete
villám. Orosz sci-fi thriller 23.00 ValóVilág – a párbaj

M1
6.25 Nemzeti nagyvizit 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 9.50 Kérdések a Bibliában 10.05 Református magazin 10.30 Református ifjúsági műsor 10.40 A
református Tisza István 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok reménysége 12.01 Híradó délben 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Tűnt
idők mozija. Magy. művészeti sorozat 13.05 TeleSport 13.40 Fiatal
miskolci muzsikusok Belfortban 14.15 Kivert kutya. Am. fi lm 15.55 A
Lényeg 16.30 Forma–1. Brazil Nagydíj, a futam 19.30 Híradó este
20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40
Mephisto. Magy.– osztr.–ném. fi lm
M2
6.05 Rajzfilmsorozatok 11.55 Táncakadémia 12.20 Csajok a zŰrből
12.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.45
Zorró legújabb kalandjai 16.15 Gyalogbéka 16.50 Harisnyás Pippi, 17.15
Lolka és Bolka 17.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban 17.55 Kérem a következőt18.05 Félix levelei 18.20 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.45
Mad Men – Reklámőrültek I 21.30 Forma–1. Brazil Nagydíj, a futam
DUNA
7.15 Voyager 7.50 Világ-Nézet 8.40 Önkéntesek9.10 Rome Reports –
Vatikáni híradó 9.35 Törzsasztal 10.30 Nyelvőrző 11.00 Római katolikus
szentmise közvetítése Kassáról 12.00 Híradó 12.05 A világörökség kincsei. A Yungangbarlangtemplomok 12.25 Ízőrzők 13.00 A csúnya lány
Magyar fi lm (ff.) 14.25 Hazajáró 4.55 Csellengők 15.25 Hogy volt?!
Szokolay Ottót köszöntjük 16.30 DVTK–Videoton FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 19.05 Híradó 19.40 Önök kérték 20.35 Régimódi történet 21.30 Szerelem. Magyar fi lm (ff .) 22.55 Heti Hírmondó
6.50 TV2-matiné 10.30 Astro-Világ 11.35 EgészségMánia 12.05 Stahl
konyhája 12.35 Több mint TestŐr 13.05 Aktív extra 13.35 Falforgatók,
7. 14.05 A kiválasztott 15.05 Békétlen békítő 16.15 Trója – Háború egy
asszony szerelméért. Am.–görög kalandfilm 18.00 Tények 19.00 Napló
20.00 Charlie angyalai Am.–ném. vígjáték 22.05 A Nap könnyei. Am.
háborús akciófi lm

C-vitamin folyik DiCaprio zuhanyából
A tágas lakás a hírek szerint egy igazán spéci zuhanyzóval van felszerelve. A vízzel együtt ugyanis nagy dózisú Cvitamin-adagot is kap az ember tusoláskor. „A fürdőszobákat úgy tervezték, hogy egyszerre kényeztessék és nyugtassák az embert. A lakásokhoz tartozó fürdőkben jacuzzi,
pezsgőfürdő, gőzkabin, egyedi tervezésű fényterápiás rendszer, valamint egy kézi C-vitamin-zuhanyzó található, az
egészségesebb bőrért és a hajért" – olvasható a fényűző ingatlan internetes oldalán. Ez minden bizonnyal hiányzott
még a színész malibui otthonából, melyet 11 évvel ezelőtt vásárolt, és alig 4 napja 23 millió dollárért kezdett árulni. Volt viszont magánstrandja a három külön házból álló birtoknak, melyben eddig bérlők laktak.

Ezzel magyarázta
úszógumiját Schobert Norbi
Egy ﬁtneszrendezvényen meglepő dolognak lehettek szemtanúi a
sport szerelmesei. Schobert Norbi derekán hurkák voltak, amelyek a
pólóján keresztül is jól láthatóak. „A fotókon úgy látszik, hogy pocakom
van, de nem híztam meg! Öregedni persze öregszem. Nem vagyok
gyerek, és nem ugrálok napi hat órát, mint régen. A szívműtétem után
a sport visszatért az életembe, hiszen aerobikórákat tartok, és teniszezem is, ám a súlyokkal való munkát már elhagytam, mert nem szeretném túlhajtani magam" –
mondta a ﬁtneszguru, aki egészségét helyezte előtérbe a tökéletes testalkat helyett.

7.00 Kölyökklub. 10.05 EgészségKalauz 10.40 Teleshop 11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Míg
a halál el nem választ 13.15 X-Faktor 15.45 Jóbarátok I. Am. sor., 12.
16.30 Én a vízilovakkal vagyok. Ol. akcióvígjáték 18.30 RTL híradó –
Esti kiadás 18.55 A szállító 20.00 X-Faktor – élő 21.10 Vundersőn és Zuperszexi – esti show-műsor Balázzsal és Janival
9.00 Csajok Monte Carlóban. Am.–magy. kalandfi lm 11.10 Sülve-főve.
Am.–ném. vígjáték 13.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok I., 5. 14.00
CSI: Miami helyszínelők 15.00 Nyomtalanul 16.00 Segítség, bajban
vagyok! 21.00 After X. Az X-Faktor titkai 22.00 Heti hetes 23.00 Érintés, 7.
STORY TV
10.30 Dallas 13.30 Hercegi lakosztály. Ang. dok. fi lm 14.35 Lagardere
lovag 2/2. 16.45 Terence Hill – Alpesi őrjárat. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapján.
21.00 Poirot: A titokzatos kék vonat. 23.00 Megkísértve thriller
VIASAT
7.40 TV SHOP 8.15 Peren kívül 9.10 Peren kívül 10.05 Trendközelben
10.35 A nagy házalakítás 11.35 A nagy házalakítás 12.30 Ház a tónál.
Am. fi lmdráma (ism.) 14.35 Nászfrász. filmvígjáték 16.25 Osean's
Twelve – A játszma folytatódik 19.00 Kordáék a Föld körül, 3. 20.00
CSI: A helyszínelők 21.00 Park sugárút 666. 23.50 Bovaryné. 1–2.
7:00 FIM Magazín 8:00 Francia foci Ajaccio – Marseille 10:00 Corgoň
liga Trenčín – Košice 12:00 Sólyomszem – teniszmagazin 13:00 Olasz
foci SSC Napoli – Parma 14:55 Olasz foci Livorno – Juventus élő közv
16:55 Corgoň liga Slovan – Žilina élő közv 19:05 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Zágráb - Rhein Neckar Loven 20:40 Olasz foci Bologna –
Inter élő közv 22:50 Brazil foci
STV :1
7.50 Volt egyszer egy élet 8.20 A szenthegy Mesejáték 8.50 A kis kis
muzsikusok 9.15 60 állati dolgom 9.45 Autószalon 10.15 Bolygónk I.
Hegyek m 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.35 Poirot:
Cipruskoporsó. Ang. krimi 15.15 Gát. Szlovák fi lm 17.00 Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjárás 20.20 Assunta
Spina. Ol. fi lmdráma, 2/1–2. 23.40 Murdoch felügyelő rejtélyei
STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 8.35 Tesztmagazin 9.45 Família 10.15 Éjszaka az archívumban 11.15 A bölcsesség
és a szeretet varázsa 12.15 A nap, amikor meghalt Kennedy 13.45
Egyházi magazin 14.10 A szó 14.20 Integráció 2013. Jótékonysági koncert 15.50 Őrangyalok 16.20 HC Banská Bystrica– HK Nitra jégkorong
Extraliga 19.10 Esti mese 19.25 Lolka és Bolka 19.30 A hazai a legjobb
19.55 Hírek 20.00 A színház szórakoztat 20.10 Hét nap a temetésig.
Dokujáték 20.20 Gyengéd terroristák. Dok. fi lm 23.40 Lefújva
MARKÍZA
7.50 Kung fu Panda 8.20 Madagaszkár pingvinei 8.40 Lizi és Yeti –
Egy királyi sztori. Ném. anim. vígjáték 10.15 Egetverő haderő Am. akcióvígjáték 12.05 Mr. Bean 12.35 A csendőr és a földönkívüliek Fr. vígjáték 14.30 Angelika és a király Fr. fi lm 16.45 A testőr. Am. akcióthriller
19.00 Híradó 20.00 Sport 20.30 A szállító 3. Am.–fr.– ang. akcióthriller 22.35 Veszélyes ember akcióthriller
JOJ
6.05 Rin Tin Tin: Igaz történet. 8.10 Rajzfilm 9.30 A Geiss család 11.30
Castle V., 14. 12.30 Kicsi kocsi – Tele tank 14.40 Fekete villám. Orosz
sci-fi thriller 17.15 Lakáskultúra 17.55 A valós ár 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.15 A
király nevében Ném.–kana.–am. kalandfi lm
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Liptai Claudia újra szingli
Mindössze három hónapig tartott Liptai Claudia, és a nála 14 évvel ﬁatalabb Szabó Benjámin boldogsága. A műsorvezető elmondta,
nem a korkülönbség, hanem az egymásétól teljesen eltérő érdeklődési kör miatt szakítottak. „Amikor az ember boldog akar lenni,
soha nem az ésszerűség vezérli. Nem azon gondolkozik, két hétig
tart-e majd vagy két évig, hanem csak azt hihetjük: örökké. Ha nem
így van, akkor értelme sincs belevágni. Aztán ahogy telik az idő, kiderül, mennyire illik össze két ember.

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

Vince László

Beküldési határidő: 2013. november 29.
Egy pályázó maximum 5 db képet küldhet be. Csak saját készítésű
képeket várunk! Pontos név és cím csatolása szükséges!
Formátum: A beküldött fotók legalább 1.9 megapixel méretűek legyenek
(1600 x 1200), és felirat nem helyezhető el rajtuk. A fotókat elektronikus
formában a deltakn@gmail.com címre várjuk, vagy személyesen szerkesztőségünkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).

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

A KT Könyv- és Lapkiadó kiadványai:
régi ár

Komárom a Duna Gibraltárja
Felvidéki Árpád-kori
templomok lexikona
Új komáromi Olympos
KFC 111
Felvidéki kastélyok lexikona
Nagy János album
Komárom ostroma 1849-ben
Hagyományőrző
és változó települések

Új ár

16,43 €
6,31 €

10 €
4€

6,97 €
16 €
9,63 €
15 €
4,15 €

5,€
13 €
7€
10 €
3€

9,29 €

7€

Megvásárolható
a DELTA
szerkesztőségében:
Ferencesek u. 22,
Komárom
vagy

Templom tér 32
(A munkahivatal épülete)

Gúta

0905 213 967
Ára: 13 €

SZENT KATALIN NAPI
ÚJBOR-ÜNNEPSÉG
ÉS BEAUJOLAIS KÓSTOLÓ
mEghívjuK önöKET A wELLnEss hoTEL pATincE-bE
A szEnT KATALin nApi újbor-ünnEpségrE
és A hAgyományos frAnciA
bEAujoLAis KósToLórA
iDőponT: 2013. nov. 23, 14.00 órától
hoL: A hoTEL ELőTTi pArKoLó
A borTErmELőK:

hr winEry, KöBölKút
Borvin, BátorKEszi
BECsE Bor, MUzslA
sAnvin, EKECs
A borTErmELőK bEmuTATKozásán KívüL
mEgTALáLjáK iTT A bEAujoLAis KósToLóT is,
Továbbá A „vásári fALAToKAT és ízEKET“,
rEgionáLis sAjToK KínáLATáT
... A TALpALávALóT KováCséK zEnEKArA
szoLgáLTATjA KomárombóL.
A bELépés DíjtAlAn
BorKóstolási Díj: Egyéni - 0,50 €/1 KUpon

T
R
O
P
S
Labdarúgás

Hetény a Területi Bajnokság őszi bajnoka
égén csattan az ostor, tartja a
mondás. Most ez újra bebizonyosodott, a tabella utolsó helyeiről lassan feltápászkodó hetényiek a legjobb időben értek
célba, az őszi idény hajrájában
foglalták el méltó helyüket a tabellán. Az utolsó fordulóban,
mintha a csatárok is ki akarták
volna lőni magukból a maradék
gólokat, azok szokatlan arányban záporoztak Keszegfalvától
és csallóközaranyostól Komáromon át egészen Hetényig.

v

Keszegfalva – perbete 7:1 (2:0),
Budai 2, Németh, Csölle, Oláh,
Rigó, Csepreghy – Méhes
Az őszi idény legjobb teljesítményét nyújtották a keszegfalviak ezen
a találkozón. Mindezt gólokban is ki
tudták fejezni a listavezető ellen,
amelynek ezen a mérkőzésen elúszott az őszi idény bajnoki címe.
Az első félidőben még ugyan játékban ott voltak szorosan a hazaiak
mögött, de a második félidőben,
azok lövöldét csináltak a perbetei kapuból. A keszegfalviak szépen kombináltak, és több remek helyzetet is
kihagytak, de ebben az esetben nem
valószínű, hogy szurkolóik megorroltak volna rájuk. A vendégek 6:0 állásnál szépítettek Méhes góljával.
Hetény – gúta „B” 7:1 (5:0),
Lucza 3, Csintalan I. 2, Agg, Pásztor – Ferencz
Ahogy Svarba Ferenc klubelnök
lapunknak elmondta, a hetényi csapat tagjai hosszú idő után ismét átérezték a mérkőzés fontosságát, és
teljes erővel nekimentek ellenfelüknek. Már az első félidőben eldőlt a
mérkőzés végkimenetele, és bár ekkor a hazaiak egy kissé „lazítottak”,
egy Ferencz által lőtt gól újra feltüzelte őket, és megújult erővel, ismét „szántani kezdték” a pályát. Az
a csapat, amelyet az 5. forduló után
a közvélemény kezdett leírni a „komolyabb csapatok” listájáról, most
őszi bajnoki címet ünnepelhetett.
Hogy nem érdemtelenül, azt ez a
mérkőzés is bizonyította. Vladimír
Macek edző hetek alatt csodát művelt, és a hetényi labdarúgás újra itt

van teljes díszében, ahogy azt az
előző években megszokhattuk.
FK Activ – Dunamocs 9:0 (5:0),
Nagy J. 4, Kiss 2, Horák, Csicsó (11
m), Géč
Nagyon megalázták a dunamocsiakat Komáromban, persze, mindezt a sportszerűség keretein belül.
Hogy ez miért történt, azt a dunamocsiaknak , egy egymás közti, higgadt beszélgetésben kell lerendezniük. Mert ez a dunamocsi csapat
nem az volt, amelyet az őszi idény
alatt az ellenfelek megtanultak tisztelni. Mindez azonban semmit nem
von le a komáromi csapat káprázatos játékából, összjátékuknak szinte
nem volt hibája.
csallóközaranyos – Madar 7:0
(2:0), Lelkes T. és Csonka N. 2-2,
Csonka A., Susík, Gál
Az első félórában messze nem úgy
nézett ki, hogy a vendégek végül ilyen
súlyos vereséggel távoznak majd
Csallóközaranyosról. Sőt, az első
helyzetek is a vendégek előtt adódtak,
de a kapuban nem más, mint Győri
Jenő bizonygatta hétről-hétre átívelő
remek formáját. Csak megjegyezzük,
hogy felesége, Éva asszony hasonlóan jó teljesítményt nyújtott a mikrofonnál, amivel az aranyosiak messze
meghaladták az általuk játszott osztály színvonalát. A rokonszenves vendégek előtt még a második félidő elején adódott helyzet a felzárkózásra,
de a jogosan megítélt büntetőt Sebők
a kapu fölé bombázta. Igaz, később a
hazai Lelkes B. is kihagyta a büntetőt,
de akkor már ennek szinte nem volt
jelentősége, hiszen a hazaiak már
5:0 arányban vezettek.
Bátorkeszi – Izsa 3:1 (2:1), Barton 2, Száraz T . – Rovács
Küzdelmes, izgalmakkal teli mérkőzést látott a közönség. Első perctől az utolsóig nagy küzdelem folyt a
győzelemért, ebből az erőnlétileg is
jobb hazaiak jöttek ki jobban. A vendégek becsületére legyen mondva,
a góllövő Rovács kiállítása után is
nagy erővel támadtak, és igyekeztek ledolgozni hátrányukat.
lakszakállas – Marcelháza „B”
1:3 (0:1), Simonics – Obložinský M.
2, Senkár

Az első félidőben kiegyenlített volt
a találkozó, és bármennyire is furcsának tűnhet, a másodikban éppen a hazai csapat kerekedett felül,
de... Az első húsz percben szinte
kapujukhoz szegezték ellenfelüket,
ki is egyenlítettek, és amikor már a
győzelemért folyt a harc, a rokonszenvesen focizó vendégek kétszer
is gyors ellentámadást vezettek, gólokkal a végén.
Dulovce – Búcs 3:0 (0:0),
Šmida, Holub, Hegedűs
A labdarúgás valamennyi szépségét felvonultatta a két csapat múlt
vasárnap délután. Mindkét csapat a
győzelemre játszott, így óriási csata
alakult ki, a nézők legnagyobb örömére. A vendégek már a találkozó 2.
percében büntetőt lőhettek, de nagy
szerencsétlenségükre eredmény
nélkül. Aztán az utolsó negyedórára
maradt a döntés, amikor a hazaiak
háromszor is betaláltak.
nemesócsa – Šrobárová 3:0
(0:0), Kósa 2, Csizmadia
Az első félidőben a hazaiak kapkodva játszottak, és bár az elejétől
beszorították ellenfelüket, a gólok
nem jöttek. Egy tucatnyi szögletet is
belőhettek az első játékrészben, de
ezekből sem sikerült gólt lőniük. A
második félidőben aztán pontosabban kezdtek adogatni, ami ellen a
vendégek már nem találtak megfelelő ellenszert, így a nemesócsaiak
szép játékkal és eredménnyel búcsúzhattak az őszi idénytől.
Az őszi idény végeredménye:
1. Hetény
15 10 2 3 38:18 32
2. Bátorkeszi 15 9 3 3 28:19 30
3. Keszegfalva 15 9 2 4 45:30 29
4. Perbete
15 9 2 4 32:22 29
5. Izsa
15 8 2 5 44:35 26
6. FK Activ
15 7 2 6 38:21 23
7. Marcelháza "B" 15 7 2 6 30:31 23
8. Dulovce
15 6 4 5 32:32 22
9. Lakszakállas 15 7 1 7 30:36 22
10. Búcs
15 6 3 6 24:28 21
11. Gúta "B"
15 6 3 6 27:32 21
12. Dunamocs 15 5 2 8 30:36 17
13. Nemesócsa 15 5 1 9 24:23 16
14. Cs. -aranyos 15 4 3 8 29:33 15
15. Šrobárová
15 2 4 9 15:33 10
16. Madar
15 2 0 13 15:52 6

Sporthírek röviden
röplABDA: A férﬁak és nők extraligájában egyaránt megkezdődött a visszavágó sorozat, amelyben
a férﬁak Myjaván szerepeltek, míg a hölgyek a nyitrai Vprojekt csapatát látták vendégül. Myjava – vK
Spartak Komárom 3:1 (25:23, 25:16, 27:29, 25:17)
Selye jános Egyetem S.E. – vprojekt nyitra 1:3
(17:25, 15:25, 25:22, 17:25)
A következő fordulóban, ezen a szombaton idegenben szerepelnek csapataink, a hölgyek Késmárkon, a férﬁak Eperjesen lépnek pályára.

KézIlABDA: csallóközaranyos – Sereď 28:15
(13:8) Hazai góldobók: Turza 6, Kasznár 5, Lehocky
és Szabó M. 3-3, Szabó J., Cseh, Zakál, Gőgh és
Svec-Somogyi 2-2, Šebeňová 1.
A Michalovce jun. – Naszvad/Ímely találkozót lapzártánk után játszották.
Az előző, 8. fordulóból: naszvad/Ímely – trencsén
24:29 (10:14) Hazai góldobók: Pócsik 7, Szabó V. 5,
Vass K., Bízik és Haris E. 3-3, Oláh 2, Molnár B. 1

Opavský György
70 éves
Gyorsan halad
az idő. 1967-ben
egy sziklakemény
védőt igazolt le a
KFC Gútáról, az
akkori divíziós csapatból. A 24 éves
srác nagyon gyorsan belopta magát
a komáromi szurkolók szívébe, hiszen a csapat védelme lényegesen
megerősödött. A szurkolók annyira megszokták a biztonságot az ő oldalán, hogy ha
néha-néha az ellenfél csatára mégis átfűzte magát valahogy, nem maradt el a beszólás: „Kakas, puha vagy!” Merthogy
Gyurkát, familiárisan Kakasnak nevezték
el, persze, ezt sem véletlenül. Bármilyen
kavarodás is keletkezett a KFC kapuja előtt,
abból szinte biztos, hogy ő jött ki győztesen.
Kemény volt ugyan, de az ellenfelek mégis
sportszerűségéért tisztelték, az alattomosság távol állt tőle. Csakúgy, mint pályán kívül.
Hét évig erősítette a KFC csapatát, de játékos pályafutása befejeztével sem maradt
hűtlen a lila-fehér klubhoz. Kisebb megszakításokkal ugyan, de több évtizeden át
a stadion gondnoka volt, így több generációt is látott felnőni lila-fehérben. Fegyelmezettségét a pályán kívül is megtartotta,
sőt azt mindenkitől meg is követelte. A játékosok így pontosan tudták, mit szabad és
mit nem az öltözőkben és a pályán. Aki
mindezek mellett azt gondolná, hogy egy
„diktátor” volt, az nagyon téved. Óriási megértő szív lapul meg Gyurkában, aki minden
szigora ellenére, csak és kizárólag a klub
érdekeit vette ﬁgyelembe, de különösen
megértő volt a játékosokkal szemben is.
Így együtt, nem lehetett és lehet őt nem
szeretni, kedvelni.
Néhány évvel ezelőtt Nagy Tamás, a
KFC akkori elnöke visszahívta őt, a már
nyugdíjas pályagondnokot. A komáromi pálya állapota ugyanis igazi szakértelmet követelt, és mivel senki nem tudta nála jobban, mi kell a pályának és fűnek, vállalta a
feladatot. Még ezen az őszön is ő kezelte a
nehezen kezelhető KFC pályát, és bizony,
panasza senkinek nem lehetett annak minőségére. Ő tudta, hogy lehetne ennél lényegesen jobb is, de szinte a „szántóföldből” is elfogadható pályát csinált.
Lapunk megjelenésének napján, az egykori klubelnök, most a Comorra Servis
megbízott igazgatója, Nagy Tamás fogadja
Opavský Györgyöt 70. születésnapja alkalmából, hogy megköszönje eddigi munkásságát. A gratulációkhoz csatlakozik a KFC
népes családja, az egykori játékostársak, a
későbbi csapatok tagjai, a klubvezetők,
szurkolók és természetesen, lapunk szerkesztősége is egyaránt.
Isten éltessen, jó erőben, egészségben,
Gyuri bácsi, Gyurka, „Kakas”!
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Kosárlabda

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb őszi idényét zárták a komáromi lilák

A legnagyobb rivális most
nem volt méltó ellenfél

Szenzációs ősz, KFC csúccsal

Egyhetes pihenő után, újra pályára léptek a komáromi
piros-fehérek saját közönségük előtt. Az ellenfél a legnagyobb rivális, léva csapata volt, bár ezen a mérkőzésen
a néhány sárga-zöld szurkoló, csak szomorúan nézte
csapata vergődését, az igazi rivalizálás, az eddig megszokott hangulat a nézőtéren elmaradt.

inden várakozás ellenére, mégsem lett őszi bajnok a KFc, de ez semmiképpen nem okozott csalódást lila berkekben. Igaz, az utolsó őszi forduló hazai mérkőzése, amelyen megkaparinthatták volna az őszi bajnoki címet, hagyott némi keserű szájízt a szurkolókban és klubvezetésben, de ez is már a múlt, hiszen az azt megelőző 14 fordulóban szerzett öröm mindezt
feledteti. A bajnokság előtti célkitűzés részben teljesítve van, hiszen a KFc feljutó helyen szerette volna befejezni az őszi idényt, így a jelenlegi második hely, 37 bajnoki ponttal, több mint
nagyszerű eredmény. Az sem gyakran felfedezhető tény a klub krónikájában, hogy a nyolc idegenbeli mérkőzésén hét győzelem, és mindössze egy döntetlen szerepelt volna. A két hazai vereség ugyan fájóbb, mintha ez idegenben történt volna, de összességében a szurkolók és a
klubvezetés elégedettek lehetnek.
legünkön, de így sem állunk rosszul, hiszen feljutó
helyen várjuk majd a tavaszi folytatást. Ez a csapat az egész őszi idényben folyamatosan bizonyította, hogy a bajnokság egyik legjobbja, és ezzel lényegesen feljavult nemcsak klubunk, de városunk megítélése is azokban a régiókban, ahol
pályára léptünk.
• néhány mondat erejéig, még maradjunk
annál a bizonyos utolsó hazai mérkőzésnél.
több szurkoló is tudni vélte, hogy egy-két játékosnak távozási szándékai vannak a KFcből, így teljesítményük ezen a mérkőzésen
nem felelt meg az elvárásoknak. Ez igaz?
- Én csak egy ilyen játékosról hallottam ilyen
összefüggésben, bár ő eddig semmilyen, ezzel
összefüggő jelet nem küldött a klubvezetés felé. El
tudom ugyan képzelni, hogy ilyenről is szó lehetett
azon az ominózus találkozón, de ez magát a játékost minősíti. Végül is, az egész csapat nem azt
nyújtotta, amire általában képes, így nem is tartom
fontosnak ennek a kérdésnek különösebb boncolgatását. Talán az a tudat is közrejátszott, hogy
a győzelem őszi bajnoki címet jelentett volna.
• tehát, ez a keret folytatja tovább a tavaszi
idényben is?
- Néhány nappal az őszi idény befejezése után
korai lenne még a tavaszi idényről, változásokról
Az őszi idényről, téli felkészülésről és tavaszi beszélgetni, de annyit azért elárulhatok, hogy eltervekről beszélgettünk Baráth györgy klubel- képzeléseink vannak bizonyos változásokat illetően. Mielőtt a csapat befejezné idei munkáját,
nökkel és gyurenka István edzővel.
minden játékossal elbeszélgetünk a jövőről, majd
csak ezután derül ki, kinek milyen a szándéka,
• Elnök úr, mindennel elégedett?
- Egészében értékelve az őszi idényt, úgy gon- szeretné-e nálunk folytatni, vagy más elképzelései
dolom, nincs okunk az elégedetlenségre. Ez az vannak. A téli felkészülést január 13-án kezdjük
utolsó hazai mérkőzés ugyan kissé rontott a mér- meg, de már ezen a héten készen lesz a teljes fel-
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készülési menetrend, a barátságos mérkőzések
tervezetével együtt. Természetesen, a téli felkészülésnek szerves része az a hosszúlejáratú teremtorna is, amelyet a Selye János Egyetem szervez már több éve. Szinte valamennyi játékosunk
részt vesz ezen a tornán különböző csapatokban,
tehát az egész tél folyamán mindenki mozgásban,
játékban lesz.
• vannak kiszemelt játékosok azokra a posztokra, amelyeket az edző is hiányosnak lát?
- Igen, vannak. Néhányukkal már tárgyaltam is,
pontosabban tudakoltam, egyáltalán lehetségese komáromi vendégszereplésükről beszélgetni.
Minden azonban a pénzről szól, mi csak és kizárólag elfogadható keretek között vagyunk hajlandóak befektetni támogatóink pénzét. A klubvezetés többek közt ilyen ígéretet is tett megválasztásakor, mindenképpen a saját nevelésű és környékbeli játékosok vannak előnyben. Eddig ezt a
vonalat tartottuk, és az eredmények egyelőre minket igazolnak.
• Az átszervezésnek is köszönhetően, jelen
állás szerint a csapatnak fel kellene jutnia,
minden más helyezés nagy csalódás lenne.
ön is így látja?
- Természetesen, igen. Célunk továbbra is a
feljutás, ebből az alapállásból nagy hiba lenne elmulasztani ezt a lehetőséget. Persze, ezt egy bajnoki címmel lenne szép kiegészíteni, és bár erről
sem mondtunk le, ez nem lesz könnyű feladat, ha
ﬁgyelembe vesszük, hogy erre több, lényegesen
nagyobb költségvetéssel működő klub is pályázik.
Ez nem azt jelenti, hogy bárkitől is megijednénk,
csak még előttünk van 15 bajnoki mérkőzés, és
azokon bármi megtörténhet. Aki ebben az erős
mezőnyben kiharcolja a feljutást, az az én szememben bajnok, legyen az akár a negyedik helyről is.
• Amikor az idényt értékeljük, nem lehet szó
nélkül elmenni a klubvezetés munkája mellett
sem. Ezt hogyan látja a klubelnök?
- Nagyon jó és lelkes csapattal van szerencsém
dolgozni. Kivétel nélkül, mindenki teszi a dolgát,
így talán nem lenne igazságos valaki munkáját kiemelni, hiszen valamennyien teljes erővel ügykö-

dünk a klub érdekében. Mindez lényegesen
nehezebb lenne, ha nem lennének lelkes támogatóink, akiknek ezúton is köszönetemet
szeretném kifejezni egész éves támogatásukért. Hogy csak a két legnagyobbat említsem, a Komáromi Városi Önkormányzat és a
Com-therm vállalat biztosították tevékenységünk költségeinek nagyobb részét, de többen is részt vállaltak abból, hogy különösebb gondok nélkül vészeltük át ezt az évet.
Egyben megkérem őket, hogy amennyiben
lehetőségeik azt megengedik, úgy a jövőben
is járuljanak hozzá a lassan 114 éves klubunk felvirágoztatásához. Úgy gondolom,
csapataink eredményei eléggé meggyőző
érv lesznek. Külön köszönetemet szeretném
kifejezni azoknak a szurkolóinknak, akik
rendszeresen látogatják mérkőzéseinket és
szurkolnak csapatainknak. Gondolok itt elsősorban a Porcaccioni szurkolói csoportra,
melynek tagjai a legnehezebb időkben is hűségesen kitartanak a csapat mellett, sőt, valamennyi idegenbeli mérkőzésünkön hallatták hangjukat. Jó tudni, hogy vannak támogatók és szurkolók, akikre mindig lehet számítani.
paedDr. gyurenka István, a KFc edzője:
„Néhány nappal az őszi idény befejezése
után higgadtan és minden nagyképűség nélkül kijelenthetem, hogy szenzációs idényt
produkáltunk. Nem emlékeszem ugyanis, mikor szerzett a KFC fél idényben 37 pontot,
ami ugyan lehetett volna 40 is, de sajnos, az
utolsó mérkőzésünk nem jött össze elképzeléseink szerint. Mindezek ellenére felettébb elégedett vagyok a csapat teljesítményével, a ﬁúk hozzáállásával és mindennel,
ami szorosan összefügg a klubélettel” –
mondta el beszélgetésünk elején Gyurenka
István.
• név szerint is megemlítené azokat a
játékosokat, akikkel nagyon elégedett
volt, esetleg kevésbé?
- Mivel csapatjátékról beszélünk, le kell
szögezni, hogy ilyen eredményeket csak egy
jó kollektíva érhet el, amelyben mindenkinek megvan a feladata, tehát ha azt jól teljesíti, akkor összeáll egy hasonló eredmény.
Ilyen szempontból tehát mindenkivel elégedettnek kell, hogy legyek. Persze, minden
kollektívában vannak, akik teljesítményükkel nagyobb mértékben járulnak hozzá a
csapat sikeréhez. A nyár folyamán, ugye többen is távoztak csapatunkból, mégis úgy
gondolom, hogy megfelelőképpen sikerült
őket pótolni. Rapčan és Kostoláni mindenképpen megerősítették csapatunkat, de kiemelném még Németh Zsolt és Németh Péter
megbízható játékát is, akiket csupaszív játékosoknak tartok. Szórád Csaba, Nagy József
és Podlucký Michal hozták a tőlük elvárt teljesítményt, de Uzola István is a csapat hasznára volt azokon a mérkőzéseken, amelyeken pályára lépett. A ﬁatalok közül Csonka
Árpád remekül beilleszkedett a csapatba,
neki szép jövőt jósolok. Sajnos, azt is el kell
mondanom, hogy számomra csalódás volt
Szabó Marek játéka, akitől a komáromi szur-

Talán a mérkőzés előtti ünneplés jobban lázba hozta a közönséget, mint maga a fő attrakció, a csapatok találkozója. Két
ünnepelt is akadt ezen az estén a hazai csapatban. František
Rón, a komáromiak edzője 53. születésnapját ünnepelte a
mérkőzés napján, míg Marek Kozlík, a csapat 27 éves szélsője a napokban édesapa lett, ami kiváltotta a közönség még
nagyobb rokonszenvét az amúgy is kedvelt játékos iránt. Egy
internetes felhívásra, néhány perccel a mérkőzés megkezdése
előtt plüss ﬁgurák egész tömege árasztotta el a pályát, aki tehette, így fejezte ki gratulációját a Kozlík házaspárnak. Nagyon
kedves, megható felvezetése volt a mérkőzésnek. Mi sem természetesebb, Marek Kozlík volt a legjobban meghatódva…
Maga a mérkőzés már nem hozta ennyire lázba a mintegy
700 főnyi közönséget. Örülni ugyan végig örülhetett, de komolyabb izgalmakra valóban nem volt oka. A hazaiak egyre
csak növelték előnyüket, ami a vége felé talán emelte a hangulatot, az a százas határ elérésének lehetősége volt. Hogy
ez nem sikerült, a legkevésbé sem rontotta el az egyébként
nagyon jó hangulatot a Komáromi Városi Sportcsarnokban. A
pályán csak az történt, amit a bajnoki tabella is hűen tükröz.
A két csapat között ugyanis jelenleg ennyi a különbség.

kolók is többet vártak. Ő lényegesen többet
tud annál, amit az idény folyamán mutatott,
ezt egy-két mérkőzésen meg is mutatta, viszont összességében nem tette oda magát
akkor, amikor arra a legnagyobb szükség
lett volna. Kár, mert egy remek játékosról
van szó.
• Hogyan készülnek majd a tavaszi
idényre?
- Múlt csütörtökön befejeztük a kinti edzéseket, és mivel kezdődik a kispályás téli bajnokság, valamennyi játékosomat köteleztem
az azon való részvételre. Nagyon sok helyen
ezt tiltják a játékosoknak, én viszont úgy
gondolom, hogy ennek nagy hozadéka van
úgy erőnléti, mint technikai szempontból.
Újra aztán január elején találkozunk, amikor
megkezdjük az igazi téli alapozást. Már körvonalazódik a téli, előkészületi mérkőzések
programja is, bízom benne, hogy felkészülve
vághatunk majd neki a tavaszi idénynek, hiszen csapatunkkal szemben teljes joggal nagyok az elvárások, és mi nem szeretnénk
csalódást okozni. Mi oda készülünk, ahova a
szurkolók várnak bennünket, tehát egy magasabb bajnokságba. Ehhez teljes körű öszszefogásra lesz szükség úgy, ahogy ez ebben az évben is működött. Mivel az idényt lezártuk, ezúton szeretném megköszönni játékosaimnak ezt a szép élményt, a jó együttműködést. Úgyszintén köszönöm a
klubvezetésnek, hogy lehetővé tette a nyugodt munkát, így közösen értük el ezt a szép
eredményt, a szurkolók elégedettségét.
Mindez nem ment volna, ha nem állnak mellénk azok a támogatók, akik az egész év folyamán segítő kezet nyújtottak klubunknak.
Természetesen, csapataink sikere az ő sikerük is. A felnőtt csapat nevében is külön
köszönöm!

MBK rieker com-therm – léva 97:68 (26:16, 24:18, 22:17,
25:17)
pontszerzők: Bilič 22, Kovačevič 17, Myles 16, Joyner 12,
Šoška 10, McElrath-Hall 8, Kozlík és Stojanov 5-5, Marchyn
2 – Klár 13, Anuna és Wright 10-10
további eredmények: Handlová – Svit 68:73, Nitra – Sp.
N. Ves 115:82, Inter – B. Bystrica 84:77. Prievidza – szabadnapos volt.
A B. Bystrica – MBK Rieker Com-therm bajnoki találkozót vasárnap este, lapzártánk után játszották, így annak
történéseiről jövő heti számunkban olvashatnak. Ezen a
héten, szerdán 18 órai kezdettel a piros-fehérek hazai
csarnokban fogadják a bajnok pozsonyi Inter csapatát,
majd szombaton a tátraaljai Svitbe látogatnak.
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lcsútdobozon rendezték meg a Sport jitsu Magyar Bajnokságot, amelyen a
komáromi és csicsói kemposok is részt vettek Szayka róbert, illetve Bajnóczi
roland edzők vezetésével. Mindkét csapat szép eredményeket tudhat magáénak
a két megrendezett harcstílusban, a földharcban és full contact-ban egyaránt.

A

Komáromi Kempo club
Kanozsay Máté – földharc:
1. hely, full contact: 1. hely
Nikker Ronald – full contact: 1. hely
Medza Dávid – full contact: 1. hely
Schiller Bence – földharc:
1. hely, full contact: 3. hely
Hanckó Péter – full contact: 1. hely
Vass Mátyás – földharc:
2. hely, full contact: 2. hely
Szalai Ádám – földharc:
2. hely, full contact: 2. hely
Varga Dávid – földharc:
3. hely, full contact: 2. hely
csicsói Kempo Klub
Jankovics Ádám – földharc:
2. hely, full contact: 1. hely

Németh Krisztián – földharc:
3. hely, full contact: 2. hely
Nagy Róbert – full contact: 2. hely
Baczovski János – földharc: 3. hely
Katona Barnabás – földharc: 3. hely
• • •
A gútai Taiyo Karate Klub kilenc versenyzője vett részt a siófoki, Balaton Kupáért vívott küzdelmekben, amelyen tekintélyes nemzetközi mezőny jött össze.
Különösen Szlovákiából és Magyarországról érkeztek neves versenyzők, köztük természetesen a gútaiak is. A megszerzett 10 érem magáért beszél.
Eredmények:
Bogár Dominika – kata:
1. hely, kumite: 3. hely
Nagy Viktor – kata: 1. hely, kumite: 1.
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A Diákolimpia bajnoka:
Érsek Róbert
Érsek Róbert, a naszvadi
Szabadidőközpont mellett működő birkózóklubban nevelkedett 15 éves versenyző, egy
évvel ezelőtt igazolt Dorogra,
ahol tavaly ősztől tanulmányait
végzi. A dorogi klub versenyzőjeként rajtolt a Ceglédi Diákolimpián, Magyarország legnagyobb kötöttfogású birkózóversenyén. A nagyszabású
rendezvényen a 100 kilogrammos súlycsoportban lépett
szőnyegre a maga 92 kilogrammjával, és 12 ellenfelének
legyőzésével aranyérmet szerzett.
•••
A Somorjai Gladiátor BK rendezte meg az idei Polgármesteri Kupát, amelyre hat ország nevezte be 114 versenyzőjét, köztük a komáromi Spartacus BK birkózóival, Csóka Krisztián edző vezetésével.
A Spartacus versenyzőinek
helyezései:
Diákok:
48 kg: 2. Hulman Nikolas
8. Lengyel Tamás
Serdülők:
50 kg: 1. Nagy Arnold
juniorok:
84 kg: 4. Bári Patrik
96 kg: 4. Bajcsi Ferenc
Felnőttek:
120 kg: 2. Csóka Krisztián

Asztalitenisz

Nagy gőzerővel folyik a Járási Bajnokság

– 1,5 Varga 1 – Kučerovský 4,5
Urban és Fercsík 4-4, Való 1,5

és Molnár 4,5 – 4,5 Boncsek 1
Hetény „A” – Ipari Szakközépiskola Komárom „B” 17:1
pontszerzők: Szikonya, Macho és
Vojáček 4,5 – 4,5 Ember 3,5 – Fahrer 1
pokrok Komárom „c” – Ipari
Szakközépiskola Komárom „A”
8:10
pontszerzők: Kadlicsek 4,5 Rajko
Z. 3,5 – Berkes 3, Bitter és Ibolya 2,5
– 2,5 Nagy 2

Az 5. forduló eredményei:
Dunamocs „A”- Bátorkeszi „A” 5:13
pontszerzők: Tücsök és Banai Tóth
I. 1,5-1,5 Boros és Banai Tóth 1-1 –
Jozefík D. és Jozefík V. 4,5-4,5 Száraz 4
Hetény „A” – gúta „B” 10:8
pontszerzők: Vojáček 3, Pém és
Szikonya 2,5-2,5 Macho 2 – Balogh
3,5 Izsák 2,5 Rajtár és Džupan 1-1
pokrok Komárom „c” – Selye
jános Egyetem „A” 9:9
pontszerzők: Szelid 3, Kovács 2,5
Kadlicsek 2, Košík 1,5 – Zakály 4,5
Boncsek 2, Park Sang Kung 1,5 Stefán 1
Ipari Szakközépiskola Komárom
„A“ – Ipari Szakközépiskola Komárom „B” 16:2
pontszerzők: Ibolya, Berkes, Bitter
és Nagy 4-4 – Fahrer, Mátyus,
Szabó és Horváth 0,5-0,5
A tabella állása:
1. pokrok Komárom „B” 4 4 0 0 64:8 16
2. Ipari Komárom „A” 4 4 0 0 58:14 16
3. Hetény „A”
5 3 0 2 46:44 14
4. Bátorkeszi „A”
4 3 0 1 41:31 13
5. Selye János Egyetem „A” 5 2 1 2 42:48 12
6. Dunamocs „A”
5 1 0 4 39:51 8
7. Ipari Komárom „B” 5 1 0 4 17:73 8
8. Gúta „B”
4 1 0 3 23:49 7
9. Pokrok Komárom „C” 4 0 1 3 30:42 5

Már öt fordulón vannak túl asztaliteniszezőink a járási bajnokságban. A járási Asztalitenisz
Szövetségnek kilenc csapatot sikerült beszerveznie az egyre népszerűbb bajnokságba, amelynek
színvonala hétről hétre nő, az
egyes játékosok lelkesedése
szinte nem ismer határokat. A téli
hónapokban is így biztosítva van
a versenyszerű sportolás lehetősége településeink sportolói számára.
Az 1. forduló eredményei:
Bátorkeszi „A” – Selye jános
Egyetem „A” 11:7
pontszerzők: Jozefík D. 4,5 Száraz
4, Varga 2,5 – Zakály és Molnár 2,5
– 2,5 Boncsek és Park Sun 1-1
pokrok Komárom „B” – Ipari
Szakközépiskola Komárom „B”
18:0
pontszerzők: Urban, Tóth, Való és
Turner 4,5 – 4,5
Dunamocs „A” – Ipari Szakközépiskola Komárom „A” 3:15
pontszerzők: Banai Tóth P. 1,5
Nagy 1, Tücsök 0,5 – Bitter és Ibolya 4,5 – 4,5 Berkes 4, Nagy 2
Hetény „A” – pokrok Komárom
„c” 12:6

pontszerzők: Macho és Vojáček 3,5
– 3,5 Ember 2,5 – Rajko Z. 4, Košík 2
A 2. forduló eredményei:
Ipari Szakközépiskola Komárom
„A” – Hetény „A” 17:1
pontszerzők: Ibolya, Berkes és
Nagy 4,5 – 4,5 Bitter 3,5 – Vojáček 1
Ipari Szakközépiskola Komárom
„B” – Dunamocs „A” 3:15
pontszerzők: Fahrer 2, Szabó 1 –
Tücsök és Nagy 4,5 – 4,5 Banai
Tóth P. 3,5 Boros 2,5
Selye jános Egyetem „A” – pokrok Komárom „B” 4:14
pontszerzők: Zakály 3,5 Molnár 0,5
– Való 4, Urban és Fercsík 3,5 – 3,5
Turner 3
gúta „B” – Bátorkeszi „A” 5:13
pontszerzők: Fűri 2, Džupon, Balogh és Kajtár 1-1 – Jozefík D. és Jozefík B. 4,5-4,5 Varga 3,5 Jóba 0,5
A 3. forduló eredményei:
pokrok Komárom „B” – gúta „B”
18:0
pontszerzők: Nagy, Urban, Való és
Turner 4,5 – 4,5
Dunamocs „A” – Selye jános
Egyetem „A” 8:10
pontszerzők: Tücsök és Danázs
2,5 – 2,5 Nagy 2, Boros 1 – Zakály

A 4. forduló eredményei:
Ipari Szakközépiskola Komárom
„A“ – pokrok Komárom „c” 11:7
pontszerzők: Szabó 4,5 Mátyus és
Nagy 2,5 – 2,5 Fahrer 1,5 – Košík 3,
Kovács és Szelid 2-2
Selye jános Egyetem „A” - Hetény „A” 12:6
pontszerzők: Sánta 4,5 Zakály 4,
Molnár 3, Stefán 0,5 – Vojáček 2,5
Szikonya 1,5 Ember és Pém 1-1
gúta „B” – Dunamocs „A” 10:8
pontszerzők: Rajtár 4, Fűri és Balogh 3-3 – Tücsök 3,5 Banai Tóth I.
1,5 Boros és Banai Tóth P. 1-1 Lajos
és Danázs 0,5 – 0,5
Bátorkeszi „A” – pokrok Komárom „B“ 4:14
pontszerzők: Száraz és Cséplő 1,5

