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● Kolbászból volt a kerítés
(2. oldal)
● Csalók utaznak a pén(2. oldal)
zünkre
● Évet értékeltek a szentpéteri borászok
(3. oldal)
● Óvatosan a hitelekkel!
(3. oldal)
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Hosszú és felesleges szócséplés után döntöttek
a komáromi városatyák:

Vége a felesleges
szócséplésnek!(?)

Az önkormányzatit üléseknek mindeddig íratlan forgatókönyve volt, miszerint a polgármesteri székfoglalót követően Andruskó Imre, a Híd frakciójának elnöke részletes
eszmefuttatást tartott arról, hogy a beterjesztett anyagok rosszul vannak előkészítve,
majd csoporttársai különféle okokra hivatkozva a program megváltoztatását szavaztaták meg, elvégre az ülés elején még odafigyelnének a képviselőtársak, jobb, ha a rázósabb témák az esti órákra maradnak, amikor már mindenki sietne haza...
ezek közül a legjelentősebb
dr. Benyó Zoltáné volt, aki
kérte, hogy egy programpont
megvitatásakor a hozzászólás
csak 5 perces lehessen, annak
leteltét sípszó jelezze, majd
további 1 perc után kapcsolják ki a szónokló mikrofonját.
Feszty beadványát a módosításokkal együtt a képviselőtestület nagy része elfogadta,
ellene szavazott viszont And-

Németh István felvétele

Gúta ismét megelőzte Komáromot és megmutatta,
mire kell valójában az önrészt fordítani!

Másutt városuk érdekeit
védik a képviselők

Komárom jelenlegi legnehezebb gazdasági problémáját a vízművek hatalmas, akár a cég szanálását is előidéző tartozása jelenti. A később születettek pontos tájékoztatása érdekében el kell
mondani, hogy a a KOMVaK első baklövését akkor tette meg, amikor Ógyallán annak ellenére
regionális beruházásba kezdett, hogy valójában nem volt arra engedélye. Mint az a legutóbbi bírósági tárgyaláson bebizonyosodott, ennek a lépésnek két károsultja volt, egyik Basternák
László, a különös kegyetlenséggel meggyilkolt akkori polgármester és Ógyalla városa. A cég a
későbbiek folyamán is külsős beruházásokra összpontosított, s előszeretettel vett fel a Komárom
város kasszájából 5 százalékos „önrészt”, többek között a csallóközaranyosi szennyvízrendszer
kiépítéséhez is (bár ez utóbbit maga Andruskó Imre erőszakolta ki – lásd a Králik tv felvételét
az ominózus önkormányzati ülésről), úgy, hogy azzal meglepte Szabó Bélát, az akkori alpolgármestert is. Néhány kilométerrel arrébb, Gútán a városi kommunális üzem, azaz a Gúta Service
városi cég is önrész befizetését kérte a gútai önkormányzattól. Csakhogy...
A kisvárosban merőben más bővítik a telephelyet. Erre kell kok) kívül a kerti zöldhullaLiszt Ferenc halálának
a helyzet. Míg Komáromban majd az önrész.
dékot, vagyis a paprikaszárat,
Gútán
eddig
is
folyt
az
aktív,
a
testület
Chemicus
Emericuparadicsomszárat, uborkaszá130. évfordulója alkalmából
sa meddő vitát kezdeménye- szelektált szemétgyűjtés, amit rat is komposztálni kívánjuk.
zett a legutóbbi önkormány- rövid idő alatt megkedveltek a A másik zöldhulladék talán a
november 20-án, vasárnap 18 órától
zati ülésen arról, hogy három város lakói, hiszen kéthetente legértékesebb, hiszen a kera komáromi Szent András-plébániatemplomban
cég előzetes javaslatában elszállítják a házuk elé kira- tekben, gyümölcsösökben az
orgonahangversenyre kerül sor.
más-más
villanyáram-fo- kott, műanyag zsákokba rakott őszi, vagy tavaszi fametszésFelcsendül Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga 1855-ös változata,
gyasztás szerepelt az általuk papírt, műanyag flakonokat, kor nagy mennyiségű faág
Ad nos Ad salutarem Undam korálra írt fantázia és fúga,
kidolgozott táblázatban, ad- üveget. Erre a városi hivatalban halmozódik fel, amely a celluvalamint
dig Gútán már befejezték a biztosítják a szemeteszsákokat. lóztartalma miatt gazdagítja a
Nagy István – az est előadóművésze –
közvilágítás korszerűsítését, A speciális begyűjtőkocsi sze- komposztálót. Ezért volt szükPassacaglia op. 12 című műve
s nemrégiben Gőgh Sándor, mélyzete minden leadott sze- séges, hogy a ma már meglevő
a Gúta Service igazgatója lektált hulladékot lemér, s arról telephelyünket tovább bővítarról számolhatott be, hogy bizonylatot ad a háztulajdonos- sük – nyilatkozta lapunknak
megpályáztak és megnyertek nak, akinek a leadott mennyi- Gőgh Sándor.
egy országos tendert, ame- ség arányában csökkentik az
—*—
Pénteken a reggeli órákban súlyos közlyen 989 ezer eurót nyertek a éves szemétdíját.
lekedési baleset történt az Ógyalla és
szelektív szemétgyűjtő kibő- – Úgy éreztük, a szelektív sze- A gútai eset a bizonyítéka
Ímely közötti úton. Egy Mitsubishi tívítésére. Ebből az összegből métgyűjtésben még volt olyan annak, hogy ott, ahol a város
pusú kisbusz vezetője előzés közben
a város számára vásárolnak kihasználatlan terület, amely- vezetése és a képviselők megmegcsúszott egy jobbívű kanyarban és
egy speciális, 22 m3-es hulla- nek megoldása évek óta hú- fontoltan döntenek, nincsenek
gépkocsijával a szalagkorlátnak ütködékgyűjtő teherautót, telesz- zódott. Gútán nagy problémát lehetetlen,
megoldhatatlan
zött, majd az árokba borult. A 23 éves
kópos rakodógépet, 90 kw-os jelentett az úgynevezett zöld- ügyek. Ott vannak sikeres
gépjárművezető nem sérült meg, 42 éves
traktort pótkocsival és első hulladék elhelyezése. Ez a fris- pályázatok, amelyek másutt
utastársát azonban súlyos sérülésekkel
emelővel, 3 500 darab zöld sen vágott gyep, a fanyesedék, esetleg
megvalósíthatatlan
szállították az érsekújvári kórház trabiológiaiszemét-gyűjtő táro- a kerti vetemények szárának vágyálmok a korábbi városveumatológiai osztályára. A gépkocsiban
lóedényt, darálót a fahulla- elhelyezését jelentette. A mi zetés hibája miatt.
utazó további öt ember könnyebben sédékra és a biológiai hulladék pályázatunk kétfelé választotta Azoknak a képviselőknek,
rült. A baleset résztvevői magyarországi
darálására, kompakt keverő- a zöldhulladékot: a háztartá- akik Komárom város leggazállampolgárok. A keletkezett kár mértégépet a komposzt összekeve- si, vagyis konyhai hulladékon dagabbnak tartott cégét szinte
ke eléri az 5 000 eurót.
résére, 40 tonnáig mérő má- (pld. krumplihéj, zöldségpu- belehajszolták a katasztrófába,
Kép: Nyitrai Kerületi Rendőrség
zsát és 400 négyzetméterrel colásból visszamaradt hulladé- s mit sem tettek az ellen, hogy
a korábbi cégvezetés „nagyvonalú” gazdálkodást folytasson, s akik minden figyelmeztetésünk ellenére sem léptek
fel a cégvezetéssel szemben,
Köztudott, hogy a Szlovák Televízió (RTVS) ket- Nemrég, a határidőt alaposan túllépve, megkaptuk szó, hogy a két csatorna struktúráját kell megváltozillene azonnal felállniuk a szétes csatornája hetente mindössze 56 perc műsoridőt az elutasító, enyhén szólva lekezelő választ. Már tatni, hanem az RTVS-nek teljes egészében növelnie
kükből és csendesen távozni.
szán a szlovákiai magyaroknak, ami egyharmincad az is illetlenségről tanúskodik, hogy levelünket a kellene a nemzetiségi adások idejét.
És távozzanak a képviselőrésze annak, ami jog szerint járna nekünk. A Szlová- miniszternek címeztük, a válaszlevél aláírója pe- Megkaptuk tehát a választ fehéren-feketén: mi, szlotestületből azok is, akik most
kiában élő magyarok ugyanis a népszámlálási ada- dig egy minisztériumi hivatalnok. Vagyis a mi- vákiai magyarok teher vagyunk és többletkiadás,
szemforgató szemtelenséggel
tok szerint 8,5%-át alkotják az ország lakosságának, niszter úr nem tartotta fontosnak, hogy „leeresz- amit Szlovákia nem engedhet meg magának. Nyűg
állítják, hogy mint a felügyes az arányosság elvének megfelelően több mint napi kedjen” hozzánk, és személyesen válaszoljon vagyunk, akik fel akarjuk rúgni a jól kiépített (nélkülőtanács tagjai, semmit sem
négy óra magyar nyelvű műsoridő járna közössé- beadványunkra.
lünk működő) keretet. Fizessük csak tovább zokszó
vettek észre.
Nem akarjuk az olvasót untatni a háromoldalas mel- nélkül az adókat, a koncessziós díjat, útadót, ebadót,
günknek.
Elgondolkodtató az is, hogy a
Mivel a műsorszórásról szóló törvény nincs össz- lébeszélés részleteivel – amelyben gyakran hangzik ingatlanadót, kukadíjat, cserében majd a kormány
cég helyzetének feltárását arra
hangban a szlovák közszolgálati médiáról szóló tör- el a „céltalan”, „rendszertelen” és „aránytalan” ki- valamely hivatalnoka megmagyarázza nekünk, hogy
a főellenőrre bízzák, akiről a
vénnyel, e hiányosság kiküszöbölése érdekében egy fejezés. A válasz érdemi része tulajdonképpen any- ne nagyon ugráljunk. Örüljünk, ha nem zaklatnak
rendelkezésünkre álló bírósági
általunk kidolgozott törvénytervezetet küldtünk Ma- nyiból áll, hogy a hivatalnok elmagyarázza, miért nyelvrendőrökkel reggeltől estig. Demokrácia és
vallomása azt bizonyítja, hogy
rek Madarič kulturális miniszternek. Az MKP által nem lehet biztosítani azt, ami logikus és a hatályos jogállam a la Szlovákia. (Csak csendben jegyzem
két évvel ezelőtt már tudta,
a miniszternek küldött törvénytervezet módosítaná törvényi rendelkezés szerint kötelező (lenne). A vá- meg, hogy a macerált önkormányzatok is mondhathogy a cég egy olyan százés kiegészítené a Szlovák Köztársaság Tt. 308/2000 lasz legfontosabb tétele az, hogy a nemzetiségi adá- ták volna: nincs pénzünk fordítani, úgy ahogy azt a
ezer eurós értékű berendezést
számú műsorszórásról és műsorsugárzásról szóló sok mennyiségének növelését nem lehetne anélkül minisztérium is megtette válaszlevelében).
„adott el” a városnak, amelyet
törvényét, valamint a Tt. 195/2000 számú, a táv- megoldani, hogy ne kellene átértékelni a Szlovák Az MKP természetesen további lépéseket tesz annak
előzőleg ők vásároltak meg és
közlésről szóló törvényét. Terjedelmes indoklást is Televízió finanszírozásának kérdését, fejti ki a hosz- érdekében, hogy elérjük, a szlovákiai magyarság
az eladás pillanatában a berencsatoltunk, amelyben hivatkoztunk a Szlovák Köz- szas elemezgetés végén Anton Škreko főigazgató. az arányosság elve alapján számarányának megfedezés már az egyik dunaszertársaság Alkotmányában megfogalmazott kisebbsé- Magyarán: nincs rá fedezet, pedig az a 8,5 százalék- lelően – s az általa befizetett adó (koncessziós díj)
dahelyi hulladéktelepen volt...
gi jogokra, valamint a kisebbségi nyelvhasználatról nyi magyar és más nemzetiségű ugyancsak fizeti a mértékében – részesüljön anyanyelvű televíziós
szóló törvényre is, amely szerint a kisebbségeknek koncessziós illetéket, azaz kifizeti a neki járó részt! adásban, úgy ahogy azt a törvény előírja. Döbbenet,
joguk van saját nyelvükön tájékozódni a közmédiá- A tények teljes félremagyarázása az is, hogy ameny- hogy egy állítólagos jogállamban egy minisztérium
ban is. Ezt a jogot a szlovák kormány által ratifikált nyiben a Szlovák Televízió mindkét csatornájára vo- azt elemzi, miért nem kell betartani és betartatni a
natkozna a kibővített adásidő (1-es és 2-es csatorna), hatályos törvényt.
nemzetközi egyezmények is tartalmazzák.
A törvény szerint a miniszternek harminc nap állt az felborítaná az eddigi programszerkezetet. Az áltaŐry Péter,
rendelkezésére, hogy megválaszolja levelünket. lunk kidolgozott törvénytervezetben nem arról van
az MKP OT elnöke

A felesleges szócséplésnek
akart véget vetni Feszty Zsolt
képviselő, aki Vetter János
korábban leszavazott javaslatát ismételten beterjesztette.
A javaslat nem titkolt célja
volt, hogy a képviselő testületi ülések rugalmasabbak
legyenek és elejét vegyék
a felesleges szócséplésnek.
Több javaslat is érkezett a
beadvány
tökéletesítésére,

ruskó Imre, Bastrnák Tibor,
Batta György, Gajdáč Ondrej,
Glič Konštantín, Hortai Éva,
Less Károly, Marek Anton és
Szabó Béla.
A képviselők a módosításban
elfogadták azt a javaslatot is,
hogy egy-egy programpont
megvitatása előtt 16 óra és
16,30 között az ügyben érintett
lakosok is elmondhassák véleményüket a testületi ülésen.

Hat sérültje van a pénteki balesetnek

Nincs ránk pénz, minek ide jogállam?
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Vigyázat,

Kolbászcserép, szalonnafal, kolbászból a kerítés

hamis
csekkek!

Szombaton délelőtt az eső ellenére lelkes csapatok láttak munkához az 5. komáromi nemzetközi kolbásztöltő versenyen. Darálták a húst, fűszerezték, gyömöszölték, többszörösen
átkeverték, mielőtt a szakavatott kezek a töltőkbe rakták volna. A gyakorlott kézre most is
szükség volt, hiszen a hajszálvékony sertésbél bármikor kilyukadhat, ha viszont nincs kellő
keménységűre töltve, levegő maradhat benne, ami tönkre teheti a kolbászt.
A szakmai zsűri több szempontot is figyelembe vett. A
kolbászok hosszúságát, vagyis a húsmennyiség megfelelő
kihasználását, a felhasznált
paprika mennyiségét és minőségét, a fűszerezett kolbász-

hús ízvilágát. A kolbásztöltő
verseny kiértékelésekor nem
kis meglepetésre az MKP
gútai szervezete mellett alakult Szeretlek Gúta csapata
lett az első helyezett, megelőzve a nagyhírű orosházi

Az utóbbi napokban rádió- és
tévé-üzembentartási
díjhátrálék befizetésére felszólító
csekkek jelentek meg egyes
polgárok postaládáiban. Ezt a
díjat az RTVS, azaz a Rádióés Televíziótársaság nevében
egy nem létező személy, bizonyos JUDr. Jana Jabrocká próbálja „behajtani”. A követelt
összeg és az időszak változó.
Az RTVS viszont felhívja a figyelmet, hogy szélhámosságról van szó. A kísérőlevélben
a csalók arra is figyelmeztetnek, hogy amennyiben valaki
három napon belül befizeti a
csekket, elengedik a késedelmi kamatot.
Ha valaki ilyen csekket kap,
semmiképpen se fizessen
semmit, hanem forduljon a
Koncesia társasághoz, mely a
kintlévőségeket idén március
31-ig behajtotta. Idén április
elsejétől a koncessziós díjakat
a Rádió- és Televíziótársaságnak fizetjük.

kolbászklub csapatát, míg a
harmadik helyért járó díjakat
a komáromi városi rendőrség
csapata nyerte.
A legszebb standért járó különdíjat a BEKE TEAM érdemelte ki.

Felvételünkön Stubendek László polgármester gratulál a győztes csapat vezetőjének, Viola Attilának, mellette a
csapat (Viola Attila, Varga Attila, dr. Viola Miklós és Csontos Gyula). Harmadik felvételünkön a csapatok vezetői
várják a kiértékelést, negyedik felvételünkön pedig a zsűri látható.
Jakab István felvételei

A rendőrség felhívása:

Vi g y á z z u n k é r t é k e i n k re !
Komáromból és a járásból is egyre több bejelentés érkezik
lakásbetörésekről. A legtöbb esetben megállapítható, hogy
maguk a lakástulajdonosok voltak azok, akik nem fordítottak kellő figyelmet értékeik megőrzésére. Íme néhány
jótanács:
* Mielőtt elhagynánk – akár
csak rövid időre is – a házunkat, vagy lakásunkat, győződjünk meg arról, hogy valamennyi ablakot, illetve bejárati
ajtót bezártunk-e. Ez a földszintes épületekre, vagy magasföldszintűekre különösképpen érvényes. Magánházaknál
érdemes megnézni, vajon a ga-

rázskaput, vagy pincelejáratot
is lezártuk-e.
* Mérlegelni kell, vajon nem
kellene-e biztonsági ajtókat
felszereltetni.
* Viszonylag elérhető áron biztosíthatjuk lakásunkat kamerarendszer beszerelésével, ami
aránytalanul kisebb beruházás,
mint értékeink későbbi pótlása.

* Ha hosszabb időre távozunk
lakásunkból – nyaralás, kórházi kezelés, távolabb lakó családtagok felkeresése – erről
ne számoljunk be akárkinek,
ne ismertessük tervünket a
közösségi oldalakon, hanem
keressünk megbízható rokont,
ismerőst, szomszédot, adjuk át
lakáskulcsunkat, hogy naponta
kivegye a postát a levélszekrényből és ellenőrizze az épület épségét.
* Napjainkban már olcsón
kaphatók olyan időkapcsolók,
amelyek adott időben bekap-

csolják a rádiót, tévét, lámpákat, azt a látszatot keltve, hogy
tartózkodik valaki a lakásban,
s így elriasztják a betörőket.
* Soha ne hagyjuk tartalék lakáskulcsainkat „biztonságos”
helyen, mert azokat a betörők
pillanatok alatt megtalálhatják.

Helyreigazítás

Lapunk múlt heti számában adtunk hírt arról, hogy a perbetei
Árvalányhaj Népdalkör rendkívüli sikert aratott a XI. Vass Lajos
Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében.
Olvasóink figyelmeztettek bennünket arra, hogy a dalkör nem
nívódíjat, hanem kiemelt nívódíjat kapott.
„A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt”
(gróf Eszterházy János)

A rendőrség arra kéri olvasóinkat, hogy figyeljenek
fel a gyanús alakok mozgására és tájékoztassák
arról az illetékes szerveket
a 158-as telefonszámon.

Amikor Trianon után ismét egy város lett Komárom

Az 1938-as országegyesítésre emlékeztek

A dél-komáromi városháza előtt, még a kitartó eső ellenére is szép számú résztvevője volt annak a megemlékezésnek, amelyen megemlékeztek Szőny és Dél-Komárom egyesüléséről is.
1938. november 2-án a Belveder palotában született meg az első bécsi döntés, amelynek értelmében a Felvidék magyarlakta területei visszakerültek az anyaországhoz. A tényleges visszavétel november 5-e és 11-e között zajlott. Komáromba november 6-án, a késő délutáni órákban
érkeztek meg a magyar honvédek, élükön fehér lovon Horthy Miklós kormányzóval. Az Endresz Csoport megalakulása óta megemlékezik az eseményről. A 78. évfordulón Fráter Olivér,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese mondott beszédet. – Komárom Brüsszelből
nézve ugyancsak fura hely lehet. Egy szlovákiai és egy magyarországi város, összecsengő névvel a Duna két partján. Komárom azonban számunkra mindig is egységes várost jelentett,
amelyben együtt emlékezhettünk Jókaira éppúgy, mint az Aranycsapat Czibor Zoltánjára, a
kálvinista szekeresgazdákra, Klapkára, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az
erődépítőkre és a városatyákra egyaránt – mondta.
Jakab István felvételei

Koszorúzással, mécsesgyújtással és közös főhajtással
emlékezünk meg november 17-én, 17 órai kezdettel

gróf Eszterházy János

emlékműve avatásának és megszentelésének
ötödik évfordulójáról.
Ünnepi beszédet mond Duray Miklós író, politikus
és Csáky Pál európai parlamenti képviselő
Önt is várjuk a komáromi, Nádor utca 14.
szám alatti Saga kávéházhoz.

Emlékezzünk együtt!

Gútai versmondó a magyarországi élvonalban

Borsó Ákos aranyérmes lett
Értékeltek a szentpéteri borászok

Annak ellenére, hogy termés tekintetében
nehéz évet zártak a borászok, Szentpéteren
a Szent Orbán Borosgazdák Társulása november 11-én, Szent Márton-napján megtartott ülésén Zaťko Miloš evangélikus
lelkész negyven perspektivikus bormintát
áldott meg. Tudvalévő, hogy évente másmás felekezet mond áldást, majd sor kerül
a kóstolásra is. A találkozón felszólalt Alojz
Masaryk, a nagy hírű szakolcai borász is,
akit idén a társulás tiszteletbeli tagjává
választottak (mellette jobbról balra Zsidek Vilmos, a társulás ügyvezető elnöke és
Lengyel László, a borásztársulás elnöke).
Gyarmati Tihamér

Harminchetedik alkalommal rendezte meg a Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi
Társaság a Magyar Versmondók Egyesületével karöltve Győrött a Radnóti Miklós nemzeti vers- és prózamondó versenyt, amely a versmondó versenyek legjobbjai, a győztesek
kétévenkénti nagy megmérettetése: a versenyek-versenye. Ez alkalomból átadták a Radnóti-díjakat is.
Az 1971-ben alapított Radnóti-díjat költőknek,
illetve versmondóknak és versmondókat felkészítő pedagógusoknak, irodalomnépszerűsítő szakembereknek ítélik oda. Idén két
felnőtt amatőr vers- és prózamondó kapott Radnóti előadói díjat,
valamint egy szakember vehette
át a Radnóti-díjat, az irodalmat és
a versmondást népszerűsítő tevékenysége elismeréseként. A nagyszabású és reprezentatív versenyre
28 versenyző kapott meghívást, az
anyaország mellett a Felvidékről, a
Partiumból, Erdélyből, a muravidéki Lendváról és Burgenlandból.
A résztvevők az abdai elágazásnál
megkoszorúzták a Kossuth-díjas
Melocco Miklós Radnóti-szobrát.
A következő napon újabb versmondás vette kezdetét: ekkor tartotta a Nemzeti
VERSeny döntőjét a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete, majd a Nemzeti

Színházban a Vers a bajnoktól gálával koronázták meg a versek hétvégéjét.
Ahogy azt a gútai Borsó Ákos nyilatkozta, ez a
verseny számára hatalmas sikert hozott. – A szombati nap
folyamán mérföldkőhöz érkeztem ugyanis a 37. Radnóti
Miklós Nemzeti Versmondó
Versenyen Radnóti-díjas lettem. Itt szeretném megköszönni családomnak, és mindenkinek aki hitt bennem, és
támogatott ilyen vagy olyan
formában, még ha néha nehéz
is volt velem.
Ákos – aki a Selye János Egyetem hallgatója – szerénységét
jellemzi, hogy nem említette
meg azt a tényt, hogy a díjjal
együtt átvehette azt az oklevelet is, amely azt
bizonyítja, hogy egyben elnyerte a Nemzet Legjobb Versmondója címet is.
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Biztonságunk érdekében:

Óvatosan
a fogyasztási hitelekkel
és a jelzálog alapú
kölcsönökkel!

Látni és láttatni!

Az ősz beköszöntével egyre több az olyan kerékpáros, akik
sötétben, illetve rossz látási viszonyok mellett nem teszik magukat kellőképpen láthatóvá a közúti forgalom többi résztvevője számára. A rendőrség éppen ezért felhívja a figyelmet
a biztonságos közlekedés több fontos követelményére.
A közúti közlekedés biztonságossá tétele szempontjából
nagyon fontos a „Látni és láttatni” elv betartása. Mivel a
közlekedésnek nemcsak a gépjárművek a résztvevői, hanem
a legsebezhetőbb gyalogosok
és kerékpárosok is, biztonságuk érdekében ügyelniük kell
arra, hogy a lehető legnagyobb
távolságból láthatóak legyenek.
A láthatósági ruhadarabok, illetve kiegészítők viselete megkönnyíti a gépjárművezetők
számára, hogy rossz látási viszonyok mellett, sötétben vagy
ködben is időben észrevegyék
az úton közlekedő gyalogost,
illetve kerékpárost. Ennek érdekében a szülőknek gyermekük ruházatának megválasztásakor ügyelniük kell arra a

körülményre is, hogy iskolába
haladtukban jól láthatóak legyenek. Ha nincs a ruhatárukban ezen körülményt elősegítő
megfelelő öltözék, feltétlenül
tanácsos beszerezni kedvező
áron kapható reflexiós, illetve fluoreszkáló szalagokat és
egyéb kiegészítőket, melyek
könnyen felhelyezhetőek a ruházatra, táskára.
A gyalogosok és kerékpárosok
a közúti közlekedés legsérülékenyebb résztvevői, mivel
semmi nem védi őket egy gépjárművel történő ütközésnél.
Mivel tömegük a gépjárművének mindössze töredéke, az
ütközéskor keletkező csaknem
teljes kinetikai energiát felfogják. Ennek megelőzése érdeké
ben elengedhetetlenül fontos,
hogy a lehető legteljesebb mér-

tékben láthatóak legyenek a
gépjárművezetők számára, főként sötétben, vagy napközben
rossz látási viszonyok mellett,
amikor a megfelelően megválasztott öltözék vagy kiegészítő
életmentő lehet.
A fényvisszaverő képesség
függ az anyagtól, annak felületi megmunkálásától. A reflexiós öltözet képes közvetlenül
a fényforrásból származó fény
visszaverésére. A közönséges öltözet különböző irányba szétszórja a fényt, miáltal
viselője lényegében eltűnik
a látószögünkből. A reflexiós

öltözet ezen tulajdonságainak
köszönhetően a gépjárművezető jóval hamarabb észreveszi
az előtte haladó kerékpárost, illetve gyalogost. Az így felszerelt gyalogos már 210 méteres
távolságról látható, ami a fehér
öltözettel összehasonlítva több
mint kétszeres, a sötét öltözethez mérten pedig hétszeres
érték. Annak érdekében, hogy
a gyalogos, vagy a kerékpáros sötétben is látható legyen,
nincs szükség feltétlenül reflexiós öltözetre, elegendő a
karszalag is, mely egyszerűen
felhelyezhető.

„Senki nem maradhat éhes!”

A fenti gondolat volt a központi témája annak a történelmi jelentőségű találkozónak, amelyet a komáromi Kollár Zoltán vállalkozó szervezett múlt
pénteken. A 120 éves jubileumát ünneplő zsidó Menház történelmi falai
között az aktuális problémakör, a komáromi hajléktalanok megsegítése a
téli hónapok idején első, hosszú évtizedek, mondhatni egy évszázad után
első ízben ültette egy asztalhoz a katolikus és baptista egyházak képviselőit az izraelita egyház képviselőivel. Természetesen a tanácskozáson részt
vettek a városvezetés, illetve a rendfenntartás képviselői is.
A tárgyaló felek nem ok nélkül választották helyszínül a
Menház épületét, hiszen azt
a komáromi zsidó hitközség
a szegény, segítségre szoruló
embereknek építtette. A találkozón jelen volt az egyházak
képviseletében Kiss Róbert

óráig vehetnek igénybe. Kérték
a segítőkész embereket, hogy
aki tud nélkülözni ágyakat,
takarókat, esetleg paplanokat,
azokat ajánlja fel a melegedő
céljaira.
Kollár Zoltán (lent) szerint
változtatni kell a hajléktala-

kanonok, a nagyszombati egyházmegye vikáriusa, Komárom
esperesplébánosa és Nagy Péter atya (katolikus egyház),
Kakas Zoltán (baptista egyház), Paszternák Antal (zsidó
hitközség), valamint Miroslav
Dzurech, a nagyszombati katolikus karitász igazgatója. A
református egyház képviselője
sajnos nem tudott részt venni
a megbeszélésen, de jelezték,
hogy ők is kiveszik részüket a
segítségnyújtásból. Jelen volt
viszont néhány komáromi étterem, a Bandérium, az Olymp,
az Apáli, a Klapka, a Prestige,
a Panoráma, valamint a Földes
pékség vezetője.
Kiderült, hogy a Vár utcai hajléktalanszálló megtelt, azaz
mind a 28 hely foglalt. Az ott
élőkön kívül a városban még
további 2023 hajléktalan él,
akik a nap 24 óráját az utcán,
parkokban, sátrakban töltik. A
városi hivatal november 15én
nyitotta meg a volt birkózócsarnokban (Vár utca) a hajléktalanok számára kialakított
melegedőt, melyet naponta
este nyolc órától reggel nyolc

noknak nyújtott segítség eddigi
formáján, pontosabban a téli
hónapokban történő étkeztetésükön. Eddig az önkéntesek
váltakozva hordták szét a vá-

ros több pontjára a meleg
ételt, főként
azokra a helyekre, ahol a
hajléktalanok
tanyáznak. – Úgy érzem, ezen
a helyzeten változtatni kell, a
sorrendet jó lenne megfordítani. Nem mi megyünk el hozzájuk, hanem őket illene várnunk
egyfajta vendégségbe – mondta Kollár Zoltán. – Idén úgy
oldanánk meg az ételosztást,
hogy a városban kijelölünk két
helyszínt, ahová kiszállítjuk az
éttermek és a pékség által felajánlott meleg ételt. A hajléktalanoknak csak annyi lenne a
dolguk, hogy eljöjjenek a megadott helyekre. Két helyszínben
gondolkodunk, az egyik a jelenlegi hajléktalanszálló a Vársoron, a másik a II. lakótelepi
Bauring élelmiszerbolt udvara.
Heti háromszori alkalommal
kínálnánk meleg ételt a rászorulóknak. Ez természetesen kevés, a legjobb lenne, ha naponta
tudnánk a rászorulóknak ételt
adni, de az előzetes tárgyalások
alapján egyelőre ennyire lesz
lehetőségünk.
Elhangzott az is, hogy több kisebb élelmiszerboltban sárga

dobozokat helyeznek ki, amelyekbe az adományozók elhelyezhetik az általuk felajánlott
tartós élelmiszereket, amit aztán az önkéntesek rendszeresen szétosztanak a rászorulók
között. Azok a boltok, amelyek
csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez, illetve bármilyen
formában tudnának segíteni, a
feltételekről a városi hivatalban
(035/2851312 telefonszámon)
érdeklődhetnek.
A katolikus egyház minden
hónap első péntekén várja az
adományokat és elsősorban tartós élelmiszerekre számítanak.
Ezek helyszínéről olvasóinkat
folyamatosan
tájékoztatjuk
majd.
Örömteli hír, hogy a komáromi
vállalkozók már tanúsították
ígéretük betartását. A CHARITA segítségével pénteken is
osztottak meleg ételt a hajléktalanoknak a Hosnedl házaspárnak és az ALTIERO cégnek
a jóvoltából.
Kép: Jakab István

A lakossági hitelállomány egy felnőtt lakosra számítva
Szlovákiában meghaladja a hatezer eurót. Ezen belül a fogyasztási hitelek képezik a legnagyobb hányadot, azokat a
jelzálogkölcsönök követik a sorban. A fogyasztási hitelek
2016/2015-ös növekedési indexe elérte a 15 százalékot, ami
azt jelzi, hogy a fogyasztási hitelek egyre népszerűbbek. A
nagyobb összegű forrásokhoz való hozzáférés legkomfortosabb eszköze a fogyasztási hitel, amely az alultájékozottak
számára sok fejtörést, komoly gondot is okozhat.
A rendszerváltozást követően, ügyletet. Emellett korlátozni
egészen az ezredfordulóig nem fogják azon jelzálogkölcsövolt megoldott a hitelek el- nök számát, amelyek során az
mulasztott törlesztésének jogi ingatlan árának 80 százalékát,
úton történő behajtása. Emi- vagy annál magasabb hányaatt a piac, a kiskereskedelem dot juttatnak az igénylőnek.
pangott. Az áruházláncok és a A Magyar Közösség Pártja
diszkont áruházak megjelené- választási programjában válsével a kiskereskedelmi for- laltuk, ha lehetőségünk lesz
galom nagyarányú
rá, bevezetjük a
növelésének, a piac
polgárok, a csalátványos fellendíládok számára is
tésének érdekében
a csődvédelmet.
az illetékesek megAz általunk jaalkották a törleszvasolt intézkedétések behajtásának
sek egy részét az
jogi keretét. Ennek
igazságügyi tárca
következménye a
törvényjavaslatba
lakosság jelentős
foglalta. Hamaeladósodottsága,
rosan
jogerőre
függővé válása. A fenti adat bi- emelkedhet ezáltal a polgárok
zonyítja: az átlagpolgár hitelál- csődvédelmének karcsúbb jogi
lománya, eladósodottságának kerete.
mértéke elérte az átlagos havi A Baross Gábor Tervben szejövedelem hétszeresét. Nagyon repel, hogy az alaptantervbe
magas azon hiteltörlesztők ará- kerüljön a pénzügyi, gazdanya, akik erejüket túlértékelve, sági, vállalkozási alapismerea kockázatokat lebecsülve, a tek című tantárgy, amelyet az
felvett fogyasztási hitelüket alapiskolák legfelső két évképtelenek törleszteni. Polgár- folyamában, valamint a nem
mesterként érzékelem, hihetet- gazdasági irányzatú középislenül gyakori a bankok kintlé- kolák minden évfolyamában
vőségeinek jogi úton történő szeretnénk, ha szakemberek
behajtása, súlyosabb esetben a oktatnának. Ugyanis a 21.
vagyon elkobzása és elárszázad
körülményeit
verezése. Több esetben
figyelembe véve e
próbáltam segíteni az
téren tapasztaljuk
érintetteken, hogy
a legerőteljesebb
ne vigyék el fejük
különbséget aköfölül a házat.
zött, amit a végA pénzügyi tárca
zős diákoktól az
fogyasztási hitelekélet megkövetel,
ről szóló törvénymóés amit az iskodosítási
javaslatában
lában
elsajátítanak.
szerepel, hogy a fogyasztási
Amennyiben az országos
hitelek felvételénél a bankok tantervbe nem kerülhet az állegyenek elővigyázatosabbak, talunk javasolt tantárgy, akkor
az eddigieknél sokkal szigo- legalább szülőföldünkön, a
rúbban ítéljék meg a kérvénye- magyar tanítási nyelvű iskoző hiteltörlesztési alkalmassá- lákban tanulóknak adjuk meg
gát. Emellett a nemzeti bank azt, ami jár.
a jelzálogkölcsönök felvételét Óvatosan kell tehát bánni a
is szigorítja. A kölcsön tör- fogyasztási hitelekkel és a jellesztésének részleteit úgy ha- záloghitelekkel. Mivel a pénztározzák meg a jövőben, hogy ügyek terén a széles tömegek
sokkal több maradjon a család- tudása, tapasztalata nagyon
nak napi kiadásokra, életvitel- hiányos, sokak számára általáre. A havi törlesztés összege nos felvilágosítást kellene tarlegfeljebb akkora lehet, hogy tani, közérthetően, világosan
a létminimum megmaradjon, elmagyarázni milyen felelősezen felül pedig a család havi séggel jár a hitelfelvétel.
Farkas Iván,
jövedelmének 20 százaléka.
az MKP gazdaságpolitikai
Vagyis a kölcsön törlesztése
alelnöke
elhúzódik, ami megdrágítja az

Két hír a komáromi Munka Utcai Alapiskola életéből

Történelmi előadás rólunk s nekünk

November 3án rendhagyó
történelmi
barangoláson
vehettek részt a komáromi
Munka Utcai Alapiskola
felső tagozatos tanulói. Ozsváth Sándor debreceni művelődéstörténész előadása
vezette hallgatóit végig azon
az úton, melyen honfoglaló
őseink és későbbi felmenőink jártak. Mintha egy érdekes mesének lettek volna
szem- és fültanúi a gyerekek, melynek során időben
és térben utazva olyan kérdésekre kaphattak választ,
mint például: Kik vagyunk
mi, magyarok?, Honnan jöttünk?, Milyenek is voltak őseink?, Miért vagyunk nagyon
másak itt Európa kellős közepén?, vagy Mitől „kortalan” a magyar nyelv? Biztos
vagyok benne, hogy a bő másfél óra alatt minden jelenlévő gazdagabb lett egyegy
bölcs gondolattal, új ismerettel, vagy épp mosolygásra késztető ténnyel.

Amikor egy iskolás beszél
az iskolák jövőjéről

A közös gondolkodás és
nyilvános párbeszéd útján
„pedálozott” a komáromi
Munka Utcai Alapiskola kilencedikeseivel a TANDEM
csapata november 3án. Az
Urbán Péter, Szabó Eszter,
Viczena Edina és Veress Péter vezette foglalkozásokon a
pályaválasztás előtt álló tanulók arra keresték a választ,
milyen legyen/lesz a jövő
iskolája, az iskola jövője. A
visszajelzések azt bizonyítják, hogy mindhárom csoportban jó hangulatban telt az együtt töltött idő, s születtek
érdekes, olykor meglepő ötletek, gondolatok. Ez a délelőtti foglalkozás a többek
között a TANDEM nonprofit szervezet által is megvalósított „Beszéljünk iskoláink
jövőjéről” program keretén belül zajlott. A több helyszínen tartott workshopok és
közös gondolkodások eredményét mindannyian kíváncsian várjuk.
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Őszi ruhatár

Növényvédelem
Télelő a kertben

A november az a hónap, ami
kor a kertész még nem pihen
het, hiszen számtalan kerti
munka vár ránk még ekkor is.
Ha novemberben a talaj még
nem fagyott, bátran ültessünk
hagymás növényeket, akár
szabadföldbe, akár cserépbe,
vagy balkonládába, így kora
tavasszal gyönyörködhetünk
az illatos jácintban, tulipán
ban, vagy krókuszban, bár
ezen a héten már több reggel
is fagyra ébredhetünk.
A rózsákat télen meg kell vé
denünk a fagyoktól, így érde
mes őket földdel, vagy lomb
bal felkupacolni, így egyfajta
szigetelést végzünk a gyökér
körül.
A lehullott avart gyűjtsük ös�
sze a kertbe és komposztáljuk
őket, ha pedig nem s�eret
nénk kompos�tálni, gyűjtsük
őket külön �acskóba,
és kérdezzük meg
a szomszédokat, is
merősöket, hátha ők
szívesen átveszik az
értékes
komposzt
anyagot. A lehullott
avart semmiképp ne
égessük el!
Ha még nem tettük
meg, metsszük vissza
a� évelőket, cserjéket
és futó növényeket,
pl. rózsákat, és ne
felejtsük el, hogy az
örökzöld növényeket
fagymentes időben télen is kell
öntözni. Az oszlopos örökzöl
dek ágait kössük össze, mert a
ráesett hó súlya alatt könnyen
letörnek az ágak.
A sövényeket utoljára őss�el
kell visszavágni, hogy meg
elő��ük a korhadást a nedves
ség felgyülemlése esetén. A
lombos sövényeket csak annyi
ra vágjuk vissza, hogy ne ke
letkezzenek lyukak, mivel ezek
a tél során nem nőnek be, és a
sövény csupas�nak tűnik majd.
A lehullott faleveleket is el kell
távolítani a sövényről, mivel
a� egyébként nem jut elegendő
friss levegőhö� és napfényhe�,
és korhadásnak indulhat.

Adminisztratív
munkaerőt keresek
Gútán és Komáromban.
Kettős könyvelés
és gyakorlat,
illetve
vállalkozási engedély
szükséges.
Tel.:
0907 456 840

Az üresen maradt balkonládá
kat és cserepeket, mossuk le,
és tisztán csoportosítva tegyük
el őket tavas�ra.
Ha a kertben minden a helyére
került, elrendeztük az ágyá
sokat, vigyünk egy kis színt a
kertbe, és erkélyre, és helyez
�ünk el pár ős�i dís�növényt,
ilyen lehet az erica, a calluna,
az árvácska, amelyek sokáig
díszítik az üresen maradt kertet.
Idén is sok gondjuk volt a gyü
mölcstermelőknek a gombás
megbetegedésekkel, főként a
meggyfák moníliás pusztulá
sával. A további fertő�éseknek
úgy tudjuk elejét venni, ha
most a lehullott lombot gon
dosan öss�egyűjtjük és meg
semmisítjük. E�t követően, de
még a fagyok beállta előtt kell
megpermetezni a meggy és
egyéb gyümölcsfákat gomba

Komposztáló raklapokból
ölő s�errel. A legolcsóbb és
leghatékonyabb a 2 százalékos
bordói lé.
A veteményeskertben hozzá
kell látni a kiürült ágyások
kötött talajának felásásához.
Arra kell törekednünk, hogy
minél mélyebben lazítsuk fel a
talajt a gyomok irtása, a csa
padékví� tárolása és a kedve�ő
talajállapot céljából. A hanto
kat nem kell elegyengetni, a
téli fagyok szétomlasztják a
rögöket.
A vályog és agyagtalajú ker
tekben a kö�eljövőben kell
felásni a gyümölcsfák alját,
a virágágyak talaját is. A ho
moktalajú kertekben hagyjuk

ezt a munkát tavaszra, nehogy
a téli szelek a fellazított és fe
detlenül maradt homokot el
hordják.
A szép pázsit minden kertked
velő embernek a s�eme fénye!
A tavas�tól ős�ig gyakran ön
tözött és rendszeresen nyírott
gyep igen sok tápanyagot hasz
nált fel. A többéves gyepek ta
laja megtömődött,helyenként
a gyomok, a mohák is elsza
porodtak benne és az értékes
pázsitfüvek tápanyaghiányban
szenvednek. Ezért most fontos
feladat a talaj fellazítása. Erre
a célra kiváló eszközök állnak
rendelkezésre, amelyek éles
kései meghasogatják a földet,
kihúzzák a mohát és a gyomo
kat.
Ha ezt a munkát elvégeztük,
kerül sor a gyep trágyázására.
Erre a legalkalmasabb az apró,
érett
szarvasmarhat
rágya, a dúsított kom
poszt, illetve a gomba
komposzt. Ha vegyes
műtrágyát has�nálunk,
akkor arra törekedjünk,
hogy négyzetméteren
ként 56 dekát szórjunk
ki a frissen lenyírt gyep
re!
A� első fagy előtt termé
szetesen további kisebb
munkákat is el kell vé
gezni:
• A� ágyásokat, a ró�sá
kat és az egyéb fagyér
zékeny növényeket takarjuk
le rő�sével vagy levelekkel,
illetve burkoljuk buborékfóli
ába vagy hasonlóba.
• A nyári hagymákat (pl. dália)
ássuk ki, és helyezzük jól le
vegő�ő ládában a pincébe.
• A cserepes növényeket vi
gyük be, vagy tegyük őket vé
dett helyre.
• Kapcsoljuk ki a ví�csatlako
zásokat, és eresszük le a vizet
a csapokból és a� öntö�őes�
kö�ökből, nehogy kárt tegyen
bennük a fagy.
• S�ereljük le a tós�ivattyúkat,
és szükség esetén telepítsünk
jegesedésgátló szivattyút.
-la-

A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás

novemberben és decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha bármilyen problémá
ja van – akár magánéleti, akár munkahelyi – engedje s�abadon
szárnyalni fantáziáját. Tartson ötletbörzét és írjon fel minden le
hetséges megoldást, még azokat is, amelyeknek nem sok közük
van a realitásho�. Egys�er csak tudni fogja, sőt előre megér�i,
hogy mit kell tennie.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha mindenki ér�i, hogy tis�
ták a szándékai, elfogadják azokat az újításait vagy változtatásait
is, amelyek első hallásra ijes�tőnek hang�anak. Ehhe� a�onban
elengedhetetlen, hogy nyílt lapokkal játsszon, és ne hallgasson
el semmit a többi érintett elől, még ha taktikailag előnyösebbnek
is tűnne.
KOS (március 21 – április 20.) E�en a héten minden kívánsága
teljesülhet! Könnyen elkép�elhető a�onban, hogy a hét végére
már újrafogalmazná kívánságlistáját, mert rá kell jönnie, hogy
nem a�okra a dolgokra figyelt, amelyek valóban fontosak. Ki kell
szelektálni közülük a felesleges és elérhetetlen célokat. Tegye
meg e�t inkább előre és nem éri csalódás.
BIKA (április 21. – május 20.) Vannak idős�akok, amikor elő
térbe kerülnek az érzéki élvezetek, például az evés. Ha nem
akarja, hogy ennek látható nyomai is legyenek, keresse meg a
lelki okokat. Mi a�, amiből nem kap eleget élete valamely terü
letén? Mi az, amit, ha több lenne, nagyobb biztonságban érezné
magát?

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
– Hallom meghalt a� anyósod. Hány éves volt?
– Hetvennyolc.
– A� elméje még ép volt?
– A� csak holnap fog kiderülni, ha felbontják a vég
rendeletét.
Az állatorvosok sebészcsoportja elefántot operál.
– Na, hála az égnek – mondja a műtét végén a főorvos – ma semmilyen műszert nem felejtettünk benne
a beteg hasában!
– Na igen – felel az altatóorvos – de hol van Irma
nővér?
– Megint alig bírtam megmenekülni a cápáktól –
panaszkodik egy tengeri hal a társainak.
– Van ellene orvosság! Vegyél a szádba egy adag
algát!
– És az használ a cápa ellen?
– Attól függ, milyen gyorsan menekülsz.
Az agresszív kismalac áthajt a piroson. Megállítja a
rendőr:
– Kismalac, e� a piros lámpa 500 euródba kerül.
– Drága, nem kell!
– Jean, begyújtotta már az autót?
– Igen uram, már a garázs is ég.

A székely héberül tanul. Látja ezt a komája és kérdi:
– Mi ütött beléd? Mire jó ez neked?
– Gondoltam, ha meghalok és a mennyországba kerülök, tudok pár szót váltani
az Istennel.
– De mi van, ha a pokolba kerülsz?
– Románul már tudok.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Önnek általában lételeme a
társaság, ám ezen a héten még inkább szüksége lesz a barátaira
vagy új ismeretségekre. Olyan, mintha ön ilyenkor tudna közel
kerülni önmagához is, mintha a másokkal való kommunikáció
egyben lehetőség lenne arra, hogy önmaga egy rejtett rés�éhe�
hozzáférjen.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha új ruhát ves� magának, ne törőd
jön vele, hogy mennyire márkás. Ha a megfelelő fa�ont válas�tja,
ami i�galmassá és különlegessé tes�i, senki sem fog odafigyelni,
hogy honnan való, kedvesét is csak az foglalkoztatja majd, hogyan
tudná mihamarabb levenni önről. És e� termés�etesen nemcsak a
nőkre, hanem a férfiakra is érvényes!
OROSZLÁN (július 23. – augus�tus 23.) Egy meghívásnak
kös�önhetően különleges élmények várnak önre. Olyan helye
ket látogathat meg és olyan emberekkel találkozhat, mint még
soha. Ha tetszik önnek ez a közeg, tegyen meg mindent, hogy
részévé váljon, és egészen áthassa! Talán új fordulatot vesz az
élete!
SZŰZ (augus�tus 24. – s�eptember 23.) Ön hajlamos rá, hogy
letagadja negatív ér�éseit nemcsak a külvilág előtt, hanem sok
s�or önmaga előtt is. A� ilyen elfojtott indulatok a�onban csak
�űr�avart oko�nak ér�éseiben és akár fi�ikai s�inten is problé
mákhoz vezethetnek betegségek formájában. Legyen megér
tőbb, a vitákat elkerülve a� ős�inte bes�élgetés is sokat segíthet
az esetleges félreértések tisztázásában. Figyeljen oda erre!

MÉRLEG (s�eptember 24. – október 23.) Mindenki tudja, hogy
ön is gyarló emberi lény, aki követ el hibákat. A leglényegesebb
kérdés ezzel kapcsolatban, hogy képese ezeket beismerni és
tanulni belőlük. Ha képes felismerni és jóvátenni a� elkövetett
hibákat, a figyelem sokkal inkább erre a tulajdonságára fog irá
nyulni és nem a tévedésére. Ha viszont nem, akkor ne csodál
kozzon, hogy problémák egész sor várja.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha mindig úgy vis�o
nyul párjáho�, mintha valamelyik s�ülője lenne, előbb-utóbb
átalakul a párkapcsolatuk ilyen viszonnyá, az pedig talán nem
les� neki megfelelő. Minden s�erelemnek vannak időnként ilyen
aspektusai is, de nem s�abad, hogy e� váljon döntően meghatá
rozóvá.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha javítani s�eretne
s�emélyes kapcsolatain, jobban figyeljen oda arra, hogy mire
vágynak mások – tudatosan vagy tudat alatt – és ne a�t próbálja
rájuk erőltetni, amire ön s�erint s�ükségük lenne. S�abad idejé
ben feltétlenül keresse a� ellenke�ő nem társaságát, mert fontos
találkozás vár önre!
BAK (december 22. – január 20.) Nem tudja hová tenni egyik
ismerőse viselkedését. Néha bi�tos benne, hogy s�erelmi kapcso
latot szeretne önnel, máskor viszont egészen elbizonytalanodik,
és a�t sem tudja, vajon érdekli-e nőként/férfiként. Hagyjon még
egy kis időt, his�en még nem túl régóta ismerik egymást. Ám a�
is előfordulhat, hogy a kö�eledés teljesen ős�inte.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

0948 252 606.
Autóbiztosítás!
A legjobb áron.
Megvárásra!
Tel.: 0905 928 195

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Predám garzónku blízko centra
Komárna. Tel.: 0908 181 993.

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

Predám 3-izbový byt
na Mederčskej ul. v
Komárne.
Tel.: 0908 181 993.

Vásároljon könyvet
szeretteinek karácsonyra.
Gazdag kínálattal
várjuk!
Tankönyek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk
* Hízók eladók Gútán. Tel.:
0907 673 607
* Eladó kiváló minőségű fűszerpaprika. Tel.: 0902 359 079.

Családi ház Virten.
Tel.: 0903 794 161.

Garázs eladó
Komáromban,
a II. lakótelepen.
Tel.: 0903 178 861.

Kemény tűzifa
eladó Gútán
(Hosszú utca 16).
Tel.: 0903 437 9458

Eladó
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MŰSORAJÁNLAT
november 19-től 25-ig

SZOMBAT
M1

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.20
Babavilág, 12.35 Tarzan
(amer.), 13.40 Esernyőtr ükk (francia), 15.45 Norbit (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Istenek és királyok
(amer.-angol), 22.05 Phillips kapitány (amer.), 1.05
Halálhajó (angol-amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.40
Döglöt t a k t á k (amer.),
13.40 Cobra 11 (német),
15.50 K ispályás szerelem
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 20.00
X-Faktor, 22.40 Pomponsrácok (amer.), 0.35 A z
utolsó ember ig (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Dallas (amer.), 13.00
Szép még lehetsz (amer.),
15.10 UEFA Magazin, 16.10
ValóVilág, 20.05 A biztonság záloga (amer.), 22.00
ValóVilág, 23.30 CSI: A
helyszínelők (amer.)

M2

11.30 Góg yi felüg yelő,
11.55 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.20 Sherlock,
a jak, 14.00 Béci és Réci,
15.20 A szépség és a szörnyeteg, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.05 Gondos
bocsok, 19.30 Állatker t
a hátizsákban, 20.05 A
muskét ások (angol), 21.00
Én vag yok it t, 22.40 M R 2
A k usz ti k

Duna tv

10.55 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.35 Ha zajáró, 14.05 Mag ya r k ró n i k a , 15.15 Csigalé pcső
(mag ya r), 17.0 0 Ga sz tro a ng yal, 19.30 Big yó
felüg yelő (a mer.), 21.0 0
Hol ly wood i
őr já r at
(a mer.), 23.0 0 Nem í r nek
való v idék (a mer.), 0.55
Big yó felüg yelő (a mer.)

Duna World

11.25 K ísér t és (mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k aró, 14.45 Ha ng v il la , 15.20
Hog y volt?, 16.20 Jó bo rok na k szé p ha zája , 17.25
Csalá d-ba r át , 19.05 Szaba d ság t ér 56, 20.0 0 M i ndenből eg y va n , 21.30 A
Bag i Na csa Show, 22.30
Mu n k aüg yek , 23.35 O pe r a Café

Pozsony 1

12.35 Egy lépés a menynyország, 13.40 A bodza illata (német), 15.15
Aranyidők, 16.20 Szlovákia, szeretlek!, 17.55 Főzzünk!, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Hírek,
20.25 A kívánságok fája,
21.25 Igaz történetek,
22.00 Talkshow, 22.50
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

11.50 Tudományos magazin, 12.15 Új technológiák, 14.00 Farmereknek,
14.25 Horgászoknak, 14.50
Tesztmagazin, 15.25 Bajnokok Ligája Magazin,
16.45 Labdarúgás, 19.00
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.10 Minden jó hazafi (cseh), 22.10 A kutyák
(olasz), 23.00 A majmok
(olasz), 23.50 Szlovákia
legnagyobb bűntényei

Markíza tv

9.25 K redenc, 11.20 Transfor mers (amer.), 14.35 A
sztárkivetett (amer.), 16.20
Valahol
már
láttalak,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 John Wick
(amer.), 22.40 A feláldozhatók (amer.), 0.40 John
Wick (amer.)

JOJ TV
8.50 A Simpson család
(amer.), 9.15 Ninja Factor
(amer.), 10.05 Elvarázsolva (amer.), 12.20 Csakis ő
(amer.), 14.30 Csillag születik, 17.30 Nálunk, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Játék az életért (amer.),
23.50 Hitman (amer.), 1.50
A robotzsaru (amer.)

HÉTFŐ

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.35 Knight Rider (amer.),
14.40 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 A tengerészgyalogos (amer.), 0.10 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.35 Knight Rider (amer.),
14.40 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Dupla dinamit (amer.), 0.40 Sherlock és
Watson (amer.)

VASÁRNAP
M1

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.50
Tű sa rok ,
11.25
Több,
m i nt testőr, 12.30 Ta r za n
(amer.), 13.35 Gy il kos
sorok (amer.), 15.45 Kongó (amer.), 18.0 0 Tények ,
18.50
Miss
Un iverse
Hu nga r y 2016, 20.50 Bajos csajok (amer.), 23.0 0
Fék telen balfékek (amer.),
1.05 Zsa r uvér (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 12.15
Édes otthon, 12.50 XXI.
század, 13.55 Mr. Milliárd
(amer.), 15.50 Banános Joe
(olasz), 18.00 Híradó, 18.50
A hobbit (amer.-új-zélandi),
21.40 Red 2 (amer.), 0.25 A
hobbit (amer.-új-zélnadi)

RTL II

10.40 Segítség, bajban vagyok!, 15.40 Julie és Julia
(amer.), 18.00 ValóVilág,
19.00 Showder Klub, 20.00
ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes,
23.30 Sin City (amer.), 1.30
Anyám! (amer.),

M2

11.55 Lucky Luke a vadny ugaton, 12.20 Sherlock,
a jak, 14.10 Béci és Réci,
15.20 A hat hatty ú (német), 17.20 A gumi macik, 19.05 Gondos bocsok,
19.30 Állatker t a hátizsákban, 20.05 Foo Figh ters,
21.15 Lány a hídon (francia), 23.45 A kiválasztott
(olasz)

Duna tv

9.35 Katoli k us k rón i ka ,
10.30 Refor mát us magazi n, 13.0 0 Rú zs és selyem,
13.50 Colu mbo (amer.),
15.05 Roz ma r i ng (mag ya r), 16.30 Vi r t uózok ,
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.10 Ká r t yavá r
(amer.), 22.15 Ga r n i-zóna
(amer.), 0.25 A z or vosdok tor (német), 1.45 Co lu mbo (amer.)

Duna World

10.35 Fölszál lot t a páva ,
13.20
Nag yok ,
13.50
Szaba d ság t ér 56, 15.05
Rú zs és selyem , 15.35
Ö nök kér t ék , 17.30 Csalá d-ba r át , 19.30 Szeret ett el Hol ly woodból, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
Tr ipt ichon
(mag ya r),
22.55 Bábel – Hesnával a
v ilág, 23.55 Ha ng v il la

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 13.35
Mar ple kisasszony (angol),
15.15 Péntek, tizenharmadika (szlovák), 17.00 Senki
sem tökéletes, 18.20 Konyhám titka, 19.00 Hírek,
20.25 Dr. Martin (szlovák),
21.20 Aranykalitka (amer.),
22.45 Julie Lescaut (francia), 0.10 Mar ple kisaszszony (angol)

Pozsony 2

13.35 Orientációk, 14.10
Színészlegendák,
16.45
Jégkorong,
18.20
Esti
mese, 19.35 Hírek, 19.45
Forsyte Saga (francia),
23.40 A Potyem kin cirkáló
(orosz)

Markíza tv

7.20 Madagaszkár pingvinjei, 10.05 Jack, az óriások
gyilkosa (amer.), 12.40
Chart Show, 14.40 Jó tudni!, 17.50 Alvég, felvég,
19.00 Híradó, 20.30 Kameňák 5 (cseh), 22.10 300
(amer.), 0.20 A feláldozhatók (amer.)

JOJ TV
10.25 Építünk, javítunk,
11.10 A-Team (amer.),
13.45 Játék az életért
(amer.), 16.55 A nyaralóban (szlovák), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Csillag születik, 23.30 Condor, a bérgyilkos (amer.),
1.30 A vörös báró (németangol)

M1

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Egy rém fura család
(amer.), 13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Döglött akták (amer.), 15.40 A
kis menyasszony (in diai),
16.25 A mentalista (amer.),
17.25 Story Extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
22.30 Glades (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Nyomtalanul (amer.), 11.55
Glades (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 15.35
Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 18.05 Anyák gyöngye (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!, 12.50 Geronimo Stilton, 14.50 Csűrcsavarosdi,
15.20 Nyuszi és a varázsecset, 16.25 Mesélj nekem!,
17.40 Mily, a kíváncsi, 17.55
Loop didoo, 18.45 Eperke és
barátai 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.30 Doc
Martin (angol)

Duna tv

12.55
Ízőrzők,
13.35
Halálbiz tos
diag nózis
(amer.), 14.25 A császárság k incse (dél-koreai),
15.30 Elfeledet t szerelem
(mexi kói), 16.15 Charly,
majom a családban (német), 17.10 R idi k ül, 18.00
Hí radó, 18.35 A heg yi
dok tor
(német- osz t rák),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.20
No Limit (f rancia)

Duna World

11. 35 Vi h a r ut á n (m a g ya r),
13.45
Í z ő r z ők ,
15.0 0 Rom a m a g a z i n ,
16.10 Hog y volt?, 17. 20
Cs a l á d - b a r át , 19.0 0 K ív á n s á g ko s á r-v á log a t á s ,
20.0 0 Hog y volt?, 21.0 0
H í r a d ó, 21. 30 M a r a dj t a lp on!, 22 . 30 R id i k ü l , 0. 25
Mu n k aü g ye k (m a g ya r)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Talk show, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Mesés
ház (szlovák), 22.25 Riporterek, 23.00 Titkos életek
(szlovák), 0.00 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

14.10 Pa rk , 15.35 Nemzet iség i maga z i n , 16.30
Autószalon , 17.15 A v ilág
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.35 H í rek , 20.25 A k áosz (szlová k), 22.40 Holdtölt e (orosz)

Markíza tv

10.05 Forr a bor, 11.05
Családi történetek, 13.05
NCIS (amer.), 15.00 Családi történetek, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.50 Kredenc, 22.55 A sziget, 0.00
Jószomszédi
viszonyok,
0.55 Döglött akták (amer.)

JOJ TV
10.50 Találd ki a koromat!,
12.15 Dr. Csont (amer.),
13.15 Csillag születik,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.00 Találd ki a koromat!

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

TV2

TV2

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Egy rém fura család
(amer.), 13.20 Éjjel-nappal
Budapest, 14.35 Döglött
akták (amer.), 15.40 A kis
menyasszony (indiai), 16.25
A mentalista (amer.), 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Keresem a
családom, 23.45 Magyarul
Balóval

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.05 Anyák gyöngye
(amer.), 17.35 Hagyjál főzni!,
19.30 A gyanú árnyékában,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

13.15 Pin kód, 13.30 Animália, 13.55 Kaja-kalandok,
14.50 Csűrcsavarosdi, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 18.45 Eperke és barátai, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Római helyszínelők (olasz), 0.35 Doc
Martin (angol)

Duna tv

13.35 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 14.25 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(osztrák-német), 19.25 Maradj talpon!, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.25 Gran Hotel
(spanyol), 0.45 Hawaii Five.0
(amer.)

Duna World

11.30 Szerelmes sznobok
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.40 Életkor, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.20 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák ízek, 22.10 Mindhalálig (francia), 23.05 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.30 Diagnózis, 15.00 Ilyenek voltunk, 16.05 Nők a világ végén, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Reagan titkos
háborúja, 21.05 Churchill felhívása, 22.30 Talkshow

Markíza tv

10.00 Forr a bor, 13.00 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 22.35
A sziget, 23.40 Családi történetek

JOJ TV
12.50 Dr. Csont (amer.),
13.50 Tárgyalóterem, 16.50
Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Nálunk, 21.30 Találd ki a
koromat!, 23.50 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.40
A szultána (török), 22.00
Értékes rakomány (kanadai), 0.20 A törvény embere
(amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest,
14.35 Döglött akták (amer.),
15.40 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.40 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.05 Anyák gyöngye (amer.), 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Csűrcsavarosdi, 15.20 Nyuszi
és a varázsecset, 17.55 Loopdidoo, 18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Az élet megy tovább
(brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Római helyszínelők
(olasz), 0.35 Doc Martin (angol)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.25 A
császárság kincse (dél-koreia),
15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.35 A
hegyi doktor (német-osztrák),
19.25 Maradj talpon!, 20.35
Szabadság tér 56, 21.40 Éjfélkor (magyar), 23.20 Volare
(olasz)

Duna World

11.40 Volt egyszer egy úrlovas (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.40 Kárpát expressz,
15.35 Ecranul nostru, 16.10
Hogy volt?, 18.55 Kívánságkosár, 19.25 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.35 Orvosok (szlovák), 15.30 Lehetőség, 16.25 Andalúzia
madártávlatból, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Bajnokok Ligája, 0.10 Orvosok,
0.55 Montalbano felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.25
Churchill felhívása, 14.30
Tudományos
magazin,
15.15 Ilyenek volt un k,
15.30 Magyar magazin,
17.00 Hírek, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Univerzum, 21.05 Isten harcosai,
isten ellenségei (osztrák),
22.30 Művészetek, 23.30
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.00 For r a bor, 11.05
Családi tör ténetek, 13.05
NCIS (amer.), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
For r a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
K redenc, 23.05 A sziget,
0.10 Jószomszédi viszonyok, 1.10 Döglött akták
(amer.), 2.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 13.50 A tárgyalóterem, 14.50 Családi
történetek, 16.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Vaddisznók (amer.), 22.45
Castle (amer.), 0.40 Bostoni
gyilkosságok (amer.), 1.40
A titkosügynök (amer.)

PÉNTEK
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texa si kopó (amer.),
15.45 Maria (mexi kói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Backstrom
nyomozó (amer.), 23.10 Propaganda

6.20 Mokka, 9.20 Tűsarok,
12.00 Tények délben, 12.30
Aktív, 13.35 Knight Rider
(mexikói), 14.40 Walker, a
texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.40 A
szultána (török), 22.00 Csak
lazán (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.45 Egy rém fura család
(amer.), 13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Döglött akták (amer.), 15.40
A kis menyasszony (indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Válótársak (magyar), 22.35 A helyszínelők
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest,
14.35 Döglött akták (amer.),
15.40 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.30
Gyertek át!, 22.45 Showder
Klub, 1.00 Miami helyszínelők (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 Glades (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 16.05 ValóVilág, 17.05 Anyák gyöngye
(amer.), 17.35 A konyhafőnök,
18.05 Hagyjál főzni!, 20.50
UEFA EL mérkőzés, 23.15 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.55 Kaja-kalandok, 15.20
Nyuszi és a varázsecset,
16.25 Mesélj nekem!, 17.40
Milly, a kíváncsi, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.05 Az
élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Római helyszínelők (olasz),
0.35 Doc Martin (angol)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15
A császár kincse (délkoreai), 15.20 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.05
Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.25 Maradj talpon!, 20.25 Fábr y, 21.50
Mun kaügyek
(magyar),
22.30 A levendula illata
(angol)

Duna World

10.05 Katolikus krónika,
11.35 Kéktiszta szerelem
(magyar), 13.40 Hazajáró,
14.10 Magyar krónika, 16.10
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván írta,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 0.25 Munkaügyek
(magyar)

Pozsony 1

13.35 Ne féljetek! (amer.),
14.00 Menjünk a kertbe!, 14.35 Orvosok, 16.25
Szenegál madártávlatból,
16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Aranyidők,
21.30 Falusi regény (szlovák), 22.45 Egy lépés a
mennyország, 23.40 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 15.00
Ilyenek volt un k, 15.30
Roma magazin, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.15
Tudományos
magzain,
20.45 Labdar úgás, 23.00
Rendőrség, 23.20 Prof ik

Markíza tv

13.05 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Relax, 17.55 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 22.45 Atletiko Cvernof ka (szlovák), 0.00. Döglött akták (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 13.50 Tárgyalóterem, 14.50 Családi történetek, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Nálunk, 21.30 Inkognitó, 22.50
Geissenék, 23.40 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
A nyák gyöngye (amer.),
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 19.30 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.15
Pin kód, 13.55 Kaja-kalandok, 16.10 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Tashi, 17.40 Milly, a kíváncsi, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Római
helyszínelők (olasz), 0.35
Doc Martin (amer.)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.25
A császárság kincse (délkoreai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.30 Fölszállott
a páva, 22.00 Északi fény
(amer.-kanadai)),
23.35
Monte Wildhorn csodálatos
nyara (amer.)

Duna World

11.45 Sok hűhó Emmiért
(magyar), 13.40 Rúzs és
selyem, 14.45 Kosár, 15.40
Öt kontinens, 16.10 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Önök kérték, 21.30
Van képünk hozzá, 22.30
Ridikül, 0.25 Munkaügyek
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
A világ képekben, 15.30
Lehetőség, 16.25 Quebec madártávlatból, 16.55
Sherlock Holmes kalandjai,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 22.05
Lepke a vállamon (francia),
23.40 Senki sem tökéletes,
0.50 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.35
Európai Liga, 16.30 A hegyekben, 18.30 Esti mese,
19.20 Hogyan keletkeznek
a kör ülött ün k lévő dolgok,
20.15 Magányos katona
(szlovák), 21.30 A tiszteletes gyer mekei (hor vát),
23.05 One Day Jazz

Markíza tv

10.05 Forr a bor, 11.05 Családi történetek, 13.00 NCIS
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Alvég,
felvég, 21.40 Chart Show,
23.50 Én, a legenda (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!, 12.00 Híradó, 12.35
Topsztár, 13.00 Dr. Csont
(amer.), 14.00 Vaddisznók (amer.), 16.30 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hidalgó (amer.), 23.40 Hounted
House (amer.)1.40 Spirit
(amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 19-én Erzsébet
november 20-án Jolán
november 21-én Olivér
november 22-én Cecília
november 23-án Kelemen
november 24-én Emma
november 25-én Katalin

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a nemesócsai Lukács Péter és Tóth Anikó,
a komáromi Kukura Štefan és Múková Zuzana
Gútán: a gútai Szántó Ferenc és a nagyszalánci Vargová
Ladislava.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Bolemantová Ema, Farkas Lara, Lukáč Dávid, Burkus Erik Bence, Balogh Anna, Döme Hajnalka és
Zachar Benett, a dunaradványi Nagy Boglárka, az érsekújvári Demín Maroš és Fábián Tomáš, a keszegfalvai
Blaškovič Nina és Ledinszki Lorina, a hetényi Bóriková
Lara, a komáromfüssi Bödők Zara Lea, a marcelházai
Lakatos Krisztián, a madari Mátyás Gábor, a gelléri Blahová Keira, a gútai Nagy Félix, a nagyfödémesi Kubištelová Diana, az ógyallai Lakatosová Scarlett, Bese Zoé
és Schwarzová Sofia.

A Dunatáj receptkönyvéből

Csirke tikka
Hozzávalók:
650 g csirkemellfilé
1 evőkanál mustármagolaj
50 ml tej
150 ml natúr joghurt
2 evőkanál citromlé
1 evőkanál paradicsompüré
2 evőkanál apróra vágott
korianderlevél
4 gerezd apróra vágott fokhagyma
1-4 friss chili
2 teáskanál pirospaprika

2 teáskanál garam masala
1 teáskanál őrölt köménymag
1/2 teáskanál kurkuma
1 teáskanál só

Elkészítése:
A csirkét kivéve az összes hozzávalót összekeverjük egy nem
fémből készült tálban. Ha nincs mustármagolajunk, akkor kb. 2
evőkanál oliva- vagy étolajat felhevítünk, majd ebben megpirítunk 1/2 teáskanál mustármagot. Amint kihűlt, az olaj felhasználható a mustármagolaj helyett.
A jól elkevert fűszerekhez hozzáadjuk a nagy kockákra vágott
csirkehúst, majd addig keverjük, míg az összes húskockát bevonta a fűszer. Ha felolvasztott csirkét használunk, akkor 24 órára
a hűtőbe tesszük a tálat, hogy a fűszerek marinálják a húst. Ha
friss a csirke, akár 48 óráig is tarthat a marinálás, szigorúan hideg
helyen. Ha nincs idő a marinálásra, akkor a hűtőben pihentetést
kihagyhatjuk.
A húst megpároljuk, amikor mindenhol átfőtt, rizzsel tálaljuk.

Franciakrémes-torta
Hozzávalók:
A tésztához:
1 csomag leveles tészta
Krémhez:
5 zacskó vaníliás pudingpor
1,25 liter víz
5-6 kanál cukor
6 tojásfehérje
1/2 liter tejszínhab
Kevés étcsoki
Elkészítése:

A leveles tésztából két 26 cm-es lapot sütünk tortaforma nagyságra. Sütéskor villával megszurkáljuk, hogy ne púposodjon
fel a tészta, majd kihűtjük.
A vízben megfőzzük a pudingport a cukorral – majd beleforgatjuk a tojásfehérje előzőleg keményre vert habját, és lassú
tűzön, egy-két percig tovább főzzük. A tortaformába tesszük
az egyik megsült lapot, és még forrón ráöntjük a krémet, majd
kihűtjük.
Keményre felverjük a tejszínt és a kihűlt pudingra simítjuk
(keveset hagyunk díszíteni) . Rátesszük az előzőleg szeletekre vágott, és olvasztott csokoládéval bevont másik lapot. Az
csak a konyhatündér kreativitásától függ, milyen más díszítést
talál ki. Egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap tetszés szerint
díszítjük.
főzési idő: 15 perc * sütési idő: 15 perc * sütési hőfok: 180 °C

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Lovas Ferenc (72 éves), Hrtánková Katarína (65 éves), Lévai József „Fajózsi” (69
éves), Močáryová Mária (77 éves), Vachová Emília
(85 éves), Lévai Viliam, (58 éves) és Geleta Erzsébet (92 éves), a gútai Borka Vendel, (84 éves), Malagyiová Alžbeta (92 éves), a kisszigeti Pintér Erzsébet
(92 éves), a tanyi Marton János (55 éves), a dunamocsi Novosádeková Zuzana (58 éves), a nagyléli Poló
János (87 éves) és a szilosi Lovász Mária (76 éves).

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.
* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Emléküket megőrizzük!

Egynapos sEbészEt gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Komárom
UHLIE – DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

Írországból hozott Komáromba világbajnoki érmet!

Sokan úgy gondolják, hogy elegendő néhány hónapos keményebb edzés és bármely darázsderekú leányzó biztos sikerre számítva indulhat valamelyik sportolói szépvégversenyen. Csak az,
aki figyelemmel kíséri a fitneszversenyekre való előkészületeket, döbben rá arra, hogy azt a
sportmenetrendet, amelyet ezeknek a lányoknak be kell tartaniuk, kevés férfi merné felvállalni.
Aki valóban szeretne a fit- étrendre, és a futáson kívül az tatásnak megvan az eredménesz-versenyekre felkészülni, edzőteremben súlyt emelni, nye, hiszen a régió lányai sorra
annak számolnia kell azzal, erősíteni a has- és lábizmokat. szerzik az elismeréseket. Leghogy speciális edző segítsé- A természetes testépítés tiltja utóbb Juhás Mészáros Tímea,
gével tud majd eredményt el- bármilyen izomerősítő készít- azaz Timi örvendeztetett meg
érni. Fokozatosan kell terhelni mény használatát.
bennünket egy rendkívüli ereda fizikumot, vigyázni kell az Úgy tűnik, a sok megpróbál- ménnyel. A bikinifitnesz kategóriában Tímea a dublini világversenyen aranyérmet szerzett.
A fiatal sportoló már tavasz
óta szorgalmasan készült a
megmérettetésre. – Mivel a
romániai nevezéses versenyen
első helyezést értem el, így a
Szlovák Kulturisztikai, Fitnesz
és Bodyfitnesz Szövetség bizalmat szavazott nekem, hogy
Dublinban is indulhassak,
ahol 280, kiválóan felkészült
versenyző lépett a különböző
kategóriákban színpadra. Itt
derült ki, hogy a lányokat a
súly helyett ezúttal a magasság
szerint osztják csoportokba. A
lehető legjobb eredmény érdekében Mester
Árpád edző május óta napi szinten foglalkozott
velem – mondta
Tímea, majd kitért más érdekességekre is: – Egy
külföldi verseny
nagyban eltér a
hazaitól, ez alatt
egyaránt értem
a versenyzők számát és felkészültségét. Már a verseny előtti
napon a helyszínen kell lenni
és regisztrálni. Megszólalni
ugyan nem kell egy ilyen fellépésen, az első helyhez viszont

egy profi regisztrációs kártya is
jár a serleg mellé. Ennek átvételekor beleegyezésemet kellett adnom ahhoz, hogy innen
kezdve már olyan profi versenyeken is részt veszek melyek
feltételei teljesen mások, mint
az amatőr versenyeké.
Tímea tehát ezután a profi bikinifitnesz-versenyzők táborát
erősíti majd.

Horgászbotok javítása:

0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk

Felvételeinken: (fent, jobbra)
Tímea a világversenyre való
romániai nevezési versenyen
is első lett * (fent) A dublini
világhajnokság első helyezettjeként

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
15. forduló
Nagysurány – KFC Komárom 1:4 (0:1) A harmadik
liga újoncának és a bajnoki táblázat éllovasának
összecsapása ismételten
igazolta, hogy a Dunaparti legénység jogosan kacérkodik a feljebblépéssel. A
surányiak korábbi sérülések miatt eléggé hevenyészett összeál-

A pótkapus is remekül szerepelt,
s a 30. percben sikerrel hárította
Szórád lövését. Az első gólra a
33. percig várni kellett, ekkor Gonzáles talált a hazaiak hálójába. A nagysurányiak gyors ellentámadást
indítottak, de szerencsére
a lövés a kapufán csattant. A
második játékrész tizedik percében ismét Gonzáles törte át a
nagysurányi védelmet és növel-

Rövid megbeszélés a két csapat között...
lítású csapattal léptek pályára,
amelyet sok helyen agresszív
játékkal igyekeztek ellensúlyozni. Ennek viszont az lett az
eredménye, hogy a 26. percben
játékvezető öltözőbe küldte a
kapusukat, aki a tizenhatoson
kívül kézzel fogta meg a labdát.

te a vendégek előnyét. Tíz perc
múlva Haša gondolta úgy, hogy
itt az ideje egy újabb gólnak, s
elhatározását valóra is váltotta.
A találkozó 76. percében szépítettek ugyan a hazaiak, viszont a
89. percben Faragó megszerezte
a komáromiak negyedik gólját.

IV. liga – 15. forduló
Gúta – Udvard 2:1 (1:1)
A kitartó eső irammal kezdett a vendégcsapat,
ellenére
a hiszen szerette volna megmutatgútaiak vér- ni a liga újoncának, hogy sokat
beli szurko- jelenthet a tapasztalat. Ennek
lótábora ott eredményeképpen lényegében
izgult a Gőgh a két térfélen pattogott a labda,
Kálmán Sta- ám egymás védelmét nem tuddionban, hi- ták áttörni. A 44. percben végül
szen a hosz- Kósa megunta a várakozást és
szabb idő óta megszerezte a hazai csapat első
gyengélkedő hazaiaknak nagyon gólját. A második félidőben már
fontos volt az újabb pontok óvatosabbak voltak a vendégek,
megszerzése. A gútai csapatból jól zárták védelmüket, ám a
az őszi idény kezdete előtt több mérkőzés 74. percében Krajčír
játékos is távozott, ám csak ne- ismét a szentpéterieknek szerzett
hezen körvonalózik a korábban góljával megérdemelt örömöt. *
megszokott csapategység. A ta- A bajnokság 3. helyén Ímely
lálkozó 12. percében Cingel volt csapata áll 31 ponttal, 7. Gúta
az, aki sikerrel törte át az udvar- 20 ponttal, 13. Szentpéter 16
diak védelmét és megszerezte ponttal.
a találkozó első gólját. Ezután
fél órán át a két tizenhatos közt
V. liga – 15. forduló
folyt a játék, mígnem az udvar- Szalka – Ógyalla 2:0 (1:0) A
diak kihasználták a hazai csapat sportszakértők véleménye is
védelmének hibáját és kiegyen- az volt, hogy az őszi idény leglítettek. A második félidőben jobb formáját mutatta a hazai
két, azonos teljesítményű csapat csapat. Átgondoltan, jó taktikájátékát láthatták a szurkolók, ám val fogadták a gyallaiakat, akik
néha az volt érezhető, hogy az viszont otthonhagyták csatáraudvardiak igyekeznek a játék iakat, legalább is erre utal az,
menetét is átvenni. Szerencsé- hogy a szalkaiak kapusának nem
re ott volt Magyar Zsolt, aki a akadt munkája ezen a mérkőzétalálkozó 73. percében ismét sen. A szalkaiak a találkozó 13.
megmutatta, hogy nem ok nél- percében jutottak vezetéshez.
kül volt tavaly a liga gólkirálya A második félidő 10. percében
és védhetetlenül küldte a labdát a szalkaiak végleg eldöntötték
az udvardi kapuba * Szentpé- a mérkőzés sorsát * Hetény –
ter – Ímely 2:0 (1:0) Hatalmas Gyarak 3:0 (2:0) A találkozó

13. percében Marikovec mutatta
meg a vendégeknek, hogy miként kell gólt lőni, majd a 42.
percben Lucza büntetőből növelte a hetényiek előnyét. A másik
játékrészben is a hazaiak irányították a találkozó menetét, majd
az 55. percben Csintalan gólja
döntötte el a találkozó végeredményét * Naszvad – Ekel 1:1
(0:1) Arra számíthattak a hazaiak, hogy kemény ellenfelük lesz,
ám arra nem, hogy a találkozó
42. percében Gacsal juttatja az
ekelieket vezetéshez. A második játékrészben mindkét csapat
keményen küzdött, de csak a 75.
percben sikerült a naszvadiaknak
kiegyenlíteniük * Nagygyöröd –
Marcelháza 2:2 (2:1) Mindkét
csapat a bajnokság középmezőnyében küzd, ami a találkozó

menetén is visszatükröződött. A
hazaiak nem kis meglepetésére a 29. percben Török talált a
györödiek hálójába, viszont három perccel később büntetőből
egyenlítettek a hazaiak. Még fel
sem ocsúdtak a marcelháziak,
a 39. percben ismét az ő kapujukban kötött ki a labda. A második félidőben mindkét csapat
idegesen, görcsösen játszott, a
györödi védelem agresszív lett,
ezért büntetőt ítélt a játékvezető
ellenük, amelyet az 51. percben
Németh érvényesített.
A bajnoki táblázatban 2. az FC
Ekel 26 ponttal, 4. Ógyalla 25
ponttal, 6. az FK Marcelháza 24 ponttal, 8. Naszvad 22
ponttal, 14. az FK Hetény 12
ponttal.

VI. liga – 15. forduló
Nemesócsa – Búcs 1:1 (1:1) dik félidő 7. percében Horák,
Egyfajta iszapbirkózás folyt a a 10. percben Simon lőtt még
nehéz talajú pályán, ám mindkét gólt, amelyre a hazaiaktól a 40.
csapat lelkesen küzdött. A talál- percben érkezett válasz. Becsükozó 28. percében a búcsiaknak letgóljukat Döme lőtte * Újsikerült vezetéshez jutniuk, de gyalla – Szilos 3:1 (0:1) Nem
tíz perccel később a nemesó- kis meglepetésre a találkozó első
csaiak is fellélegezhettek, mert félidejének 3. percében Pšenák
Czizmazia egyenlíteni tudott. A lőtte a vendégek első és egyben
második félidő már nem hozott utolsó gólját, amelyre a félidő
változást * Marcelháza B – Ke- végéig nem is érkezett válasz.
szegfalva 9:1 (5:0) Továbbra is A második játékrészben az 56.
emberhiánnyal küzd a jobb sors- és 68. percben büntetőből Hara érdemes keszegfalvai csapat, bara, majd a 66. percben Szabó
Marcelházára is csak 11-en ér- lőtt gólt * Csallóközaranyos
keztek. Egy jól felkészült csapat – Perbete 0:1 (0:1) Mindkét
fogadta őket, amely sorozatban csapat harciasan küzdött, sőt az
gyártotta a gólokat. A 11. perc- aranyosiak gólt is lőttek a vendében Takács, a 12. percben Ob- gek kapujába, ezt azonban nem
ložinský, a 22. percben Balogh, ítélte meg a játékvezető. Ez a
a 28. és 43. percben Horján ta- tény a későbbiekben érződött is
lált a vendégek kapujába. A má- a hazai csapaton, amit fokozott
sodik félidőben kissé rendezte az is, hogy a 19. percben Stajkosorait a keszegfalvai védelem, vič betalált az aranyosi kapuba.
sőt a 49. percben büntetőt ér- A második félidőben is becsülettékesítve Töltési megszerezte tel küzdött a hazai csapat, ám a
egyetlen góljukat, Obložinský, játékvezető által okozott levertBalogh, Sýkora és Kelko ismét a séget már nem tudta legyőzni *
kapujukba küldte a labdát * FK Madar – Dunamocs 2:0 (2:0)
Actív – Dunaradvány 3:0 Kon- Lényegében az első félidőben eltumációs győzelem született, a dőlt a mérközés sorsa. A találkovendégcsapat nem utazott el * zó 3. percében Varga volt az, aki
Bátorkeszi – Vágfüzes 7:1 (4:1) megalapozta a madariak győzelAz élbolyban játszó hazai csa- mét, majd a 40. percben Gáspár
pat számára könnyű préda volt azt meg is erősítette. A második
a vágfüzesi csapat. A 8. percben félidőben a vendégek is erőteljes
Szigeti nyitotta ki a gólzsákot, támadássorozatokat indítottak,
amelyet a 17. percben Barton, ám a madari védelem mindent
a 25. és 29. percben pedig Sá- hárított * A bajnoki táblázattek gazdagított. A 41. percben ban: 1. FK Actív (35. pont),
Bucsai még szépített, viszont a 2. Perbete (32 pont), 3. Bátorkövetkező játékrészben Blaho, keszi (32 pont), 4. Marcelháza
Száraz és Barton állította be a B (30 pont), 5. Dunamocs (30
végeredményt * Örsújfalu – pont), 6. Izsa (30 pont), 7. ÚjIzsa 1:4 (0:3) Az első félidőben, gyalla (28 pont), 8. Csallóköza vendéglátást nem tisztelve, az aranyos (23 pont), 9. Szilos
izsai csapat bravúros játékkal bi- (19 pont), 10. Keszegfalva (19
zonyította tudását. A 15. percben pont), 11. Madar (18 pont), 12.
Simon, a 20. percben Smolka, Nemesócsa (15 pont), 13. Véga 43. percben pedig Bobák lőtt füzes (11 pont), 14. Búcs (11
gólt az újfalusiaknak. A máso- pont), 15. Örsújfalu (6 pont),
16. Dunaradvány (4 pont).
-cseri-

A S Z TA L I T E N I S Z
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III. liga
Kürt – PK Komárom 9:9 Pontszerzők: Tóth
3, Olláry, Gálik és Moravecz 2-2. Komárom
csapata a tabella 9. helyén áll.
IV. liga
Pokrok Komárom – Bánkeszi B 13:5 Pontszerzők: Kevicky és Turner 4,5, Nagy T. 2,5,
Kadlicsek 1,5 * Zsitvabesenyő – Bátorkeszi 14:4 Pontszerző Jozefík 3,5, Cséplő 0,5. A Pokrok Komárom a tabella 2. helyén áll, Bátorkeszi a 12.
VI. liga
Perbete A csapata szünnapos volt, jelenleg a tabella 6. helyén áll.
VII. liga
Perbete B – Érsekújvári Magyar Tannyelvű Gimnázium
B 14:4 Pontszerzők: Uzsák M. 4,5, Kántor 4, Lengyel 2,5,
id. Herda 2, Morvai és Annusš 0,5. Perbete fakócsapata a
tabella 2. helyén áll.

II. liga
3. forduló: Komárom-Vágsellye 7,5:0,5 Pontszerzők:
Cibičková, Molnár, Bottyán,
Kukel, Pallag, Vörös és Jakab
1-1, Balogh 0,5 * BátorkesziNagytapolcsány 3,5:4,5 Pontszerzők: Barczi, Bánszegi és Gyöpös 1-1,
Berek 0,5.
4. forduló: Komárom-Nagytapolcsány 2,5:5,5 Pontszerző Balogh és
Vörös 1-1, Kukel 0,5 * Bátorkeszi
Vágsellye 6:2 Pontszerzők: Szegi,
Berek, Barczi T., Urban és Králová
1-1, Bóna és Bánszegi 0,5.
A bajnoki táblázat 2. és 3. megosztott helyén Komárom és Bátorkeszi
áll 9-9 ponttal.

MBK Rieker COM-therm Komárno – Iskra Svit
95 : 62 (23:10, 28:26, 29:18, 15:8)
Kellemetlen szájízzel kellett a komáromi csapatnak pályára
lépnie, hiszen a csapatból hiányzott Babineax Kori, akinek három hónap alatt sem sikerült megszereznie az USA-ból a munkavállalói engedélyt, s így az ideiglenes itt-tartózkodásának
lejárta után vissza kellett térnie az Államokba. Az amerikai
játékos viszont a komáromi csapat egyik oszlopos tagja volt.
Az Iskra Svit csapatát viszont romiak zárták megnyugtatóan
azzal a lehetőséggel fogadták az első félidőt. A második féidő
Komáromban, hogy a pechszé- első részében érdekes módon az
ria után ideje lenne győzelem- volt az összkép, hogy a vendémel megörvendeztetni a komá- gek kimerültek, idegesek, öszromi szurkolókat.
szpontosítás nélkül játszottak,
A korábbiaktól eltérően a ko- viszont a komáromiak ismét
máromi csapat játékába vissza- irányítani tudták a játék menetért a csapatszellem, kevesebb tét. Mindez az utolsó negyedre
volt az egyénieskedés, viszont is érvényes volt, amikor annak
több volt a támadói összjáték. ellenére, hogy a Svit csapata
Az első negyedben egyszerű- csak a védelemre összpontosíen lelépte a komáromi csapat a tott, a hazaiak rendkívül élvezvendégeket, ami alapos fejmo- ték a játékot, s megérdemelten
sást eredményezett a Svit edző- győztek. Richard Ďuriš, a kojétől. A második negyedben máromi csapat edzője a szurkoszinte fej-fej mellett haladt a két lókkal együtt elégedett lehetett
csapat, ám még így is a komá- csapata teljesítményével.

BK AC LB Igló – MBK Rieker COM-therm Komárom
82 : 91 (29:29, 14:17, 12:16, 27:29)
A Karlovkától elszenvedett vereségük után talán túlságosan elbízták magukat a vendéglátók, akik az első negyedben
egyenrangú partnerként játszottak vendégeikkel.
Szinte minden támadásuk ko- és ha négy ponttal is, de győzesárral végződött, gyors kom- lemmel kezdték meg a pihenőt.
binációval és gyors ellentáma- A negyedik negyedben minddással lepték meg a komáromi két csapat támadássorozatot
csapatot. A második negyed- indított, aminek következtében
ben egyre jobban kiismerte sorozatban születtek a kosarak,
támadástechnikájukat a komá- ám végül a komáromiak ezt a
romiak és fokozatosan átvették szettet is megnyerték.
a találkozó irányítását. A máso- Komárom legjobbjai: Djorddik játékrész első negyedében jevič 24, Halada 21, Bilič 14,
egyre inkább érezni lehetett, Kuffa 2, Petrovský 0 (Vido
hogy a komáromiak erőnlétileg 16, Langston 14, Jurčina a
is jobban bírják a „gyűrődést” Marchyn 0).

RÖPLABDA

Komáromi SJE – Ólubló
3:0 (19,21,12)

Az extraliga 9. fordulójában a komáromi röplabdások
ezúttal is hozták formájukat és a tőlük kötelezően elvárt
hazai győzelmet.
A tabella negyedik helyeirányították a játék menezettje a sereghajtót fogadtét. Előbb 6:2-re elhúztak,
ta és lényegében start-cél
majd 12:4 vezettek, amikor
győzelmet aratott. A hazai
a vendégek fokozatosan felcsapat nem tétovázott és az zárkóztak A 18:8-as állást a
első harmad 5:2, majd 8:3, 24:21-es követte, de ez a harmajd az utolsó részben 11:7-re mad is a hazai csapat győzelvezettek. végül 18:13-ra győz- mét hozta. Oravec mesteredző
tek. A második harmadban volt csapata a harmadik menetben
ok nagyobb izgalomra, hiszen is bizonyítani tudott, győzela komáromiak folyamatosan mük megérdemelt volt.

FLOORBALL
A komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola
tornatermében kerül sor a járás középiskoláinak palánkfoci
(floorball) bajnokságára.
Az Ipari Szakközépiskola 6:3 kolától. A döntőben ismét rearányban legyőzte a tavalyi mekeltek az Ipari Szakközépbajnok Šulek Gimnáziumot, iskolások, akik végülk 11:2-re
viszont 3:2-re kikapott az legyőzték a szlovák gimnáziIpari Műszaki Szakközépis- um csapatát.

BIRKÓZÁS

Három országos bajnoka lett a komáromi Spartacus Birkózóklubnak

A Szlovák Birkózószövetség megbízásából november 12-én, Somorján rendezte meg a helyi
Gladiátor Birkózóklub a 2016-os év kötöttfogású serdülő egyéni országos bajnokságot, melyen
88 ifjú birkózó vett részt 19 birkózóklubot képviselve.
A komáromi gyerekek nagy örömöt és kellemes országos bajnoki cím megszerzését jehétvéget szereztek edzőiknek, szüleiknek és szü- lentette * 40 kg-os súlycsoportban pontlővárosuknak is, hiszen a hét szőnyegre lépő bir- szerző 6. hely VELSICZ Richárd * 47
kózóból hárman országos bajnoki címet harcoltak kg-os súlycsoportban pontszerző ...6.
ki, egy birkózó negyedik lett és ketten hatodik, hely DOLNÍK Krisztián, 7. hely NAGY
pontokat érő helyen végeztek. Csapatversenyben Tamás * 53 kg-os súlycsoportban 1.
az ifjú komáromi birkózóreménységek az 1. he- hely PREZMECZKÝ Július, ami az országos
lyen fejezték be a bajnokságot. Az egyéni ver- bajnoki cím megszerzését jelentette * 59 kg-os
senyben birkózóink a következő eredményeket súlycsoportban ...4. hely- RAFAEL Kevin * 85
kg-os súlycsoportban 1. hely NAGY Kevin, ami
érték el:
Serdülő 2001-2003 korosztály: 38 kg-os súly- az országos bajnoki cím megszerzését jelentette.
Dr. Kúr Károly
csoportban – 1. hely NAGY Nikolasz, ami az
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