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Szombattól ismertté vált az MKP választási listája

Stubendek László válaszára várnak

Szombaton tartotta meg jelöltállító ülését az MKP Országos Tanácsa. A szavazás alapján a párt hosszú távú programjáösszeállt a párt választási listája. A névsort a pártelnök, Berényi József vezeti, 2. Bárdos ból, a Baross Gábor tervből,
Gyula, 3. Farkas Iván (Érsekújvári járás) 4. Menyhárt József (Dunaszerdahelyi járás), 5. valamint A szlovákiai magyar
közösség megmaradásának
Samu István (Komáromi járás), míg Szigeti László a hatodik helyen lesz.
és gyarapodásának, valamint
A 150-es jelöltlistán a pártta- Örs vezet, a másik a Mi Ma- igyekeztünk ötvözni a fiatalos Dél-Szlovákia gazdasági felgokon és a VIA NOVA ICS gunk nevű, Somogyi Szilárd lendületet és becsvágyat a zárkóztatásának intézményi
tagjain kívül párton kívüli, el- által vezetett mozgalom, a har- higgadtsággal és tapasztalattal feltételei című dokumentusősorban a civil szférát képvi- madik pedig a Fontos vagy! – írta a párt sajtóközlemény- mokból indulnak ki.
selő és a sportéletből is ismert nevű komáromi mozgalom.
ében, majd hangsúlyozta: – A pártvezetés felkérte Stufüggetlen jelöltek is helyet – Ezzel a lépéssel kívánunk Az MKP a parlamentben azon bendek László polgármestert,
kaptak. Három mozgalom je- nyitni a társadalom minden pártokkal kíván együttmű- hogy szerepeljen a listán (a
löltjei kaptak helyet a listán. rétege felé, s választási prog- ködni, akik a Smer-kormány 11. helyet biztosítva számáNémeth István felvétele
Az egyik a Fiatal Függetlenek ramunkat közös listával siker- leváltásában érdekeltek. Az ra), mert szükségét érzi annak,
nevű csoport, amelyet Orosz re vinni. Választási listánkon MKP OT megerősíti: nem kí- hogy Komárom városa, amely
vánunk együtt kormányozni a ellenállt az önkormányzati váSmer-rel.
lasztások során a beolvadásAz Országos Tanács elfogad- nak, méltóképpen legyen képta az MKP 2016-os parlamen- viselve. Ezzel kapcsolatosan
ti választási programját is, Stubendek László polgármesamelynek tézisei elsősorban ter nyilatkozott lapunknak.
Néhány nappal ezelőtt terjedt el a hír, hogy a Šanca nevű új párt a Most-Híddal tárgyalt a választásokon való esetleges
Komárom polgármestere a parlamenti választásokon
közös indulásról. Eva Babitzová, a párt elnöke azonban nem titkolta, feltételekhez kötötte a szövetségre lépést.
az MKP alapeszméi mellett teszi le voksát
Azt kérte ugyanis, hogy a Híd vezetése a parlament volt elnöke, Paška holdud- korlatilag nem jelentenek alternatívát. – Nem tagadom, elkötelezett megyei képviselői tisztségemet
jelentse ki és garantálja, hogy semmilyen varához tartozó Agel). Ez a tényeken – A kezdetektől fogva hangsúlyoz- támogatója voltam, s maradtam tartottam meg, mert a régió
körülmények között sem lép kormányra alapuló kapcsolat elfogadhatatlan a Rá- zuk, hogy örömmel együttműködünk a Magyar Közösség Pártja által fejlesztése terén itt adódik leFicoékkal, azaz a Smer párttal. Ezt vi- dio Expres korábbi vezetője, Babitzo- mindenkivel, akinek programja össz- képviselt alapeszméknek. Meg- hetőség megfelelő módon képszont Bugár Béla vélhetőleg nem vál- vá számára, ezért pártja úgy döntött, hangban van a miénkkel. A Most-Híd tiszteltetésnek érzem, hogy viselni Komárom érdekeit. A
lalta, sőt egyre nyilvánvalóbb, hogy a hogy egyedül méretteti meg magát a elképzelése is ilyen volt, ám akik nem felkérést kaptam arra nézve, város jelenlegi helyzete egész
Most-Híd a Smerrel kampányol együtt. márciusi parlamenti választásokon. Ez- zárják ki a jelenlegi kormánypárttal hogy a párt parlamenti válasz- embert kíván, nem tartanám
Kénytelen ezt tenni, hiszen évek óta a zel kapcsolatban Babitzová elmondta, való együttműködést, azok nem kínál- tási listáján szerepelhessek. jó megoldásnak, ha választákormánypárt gazdasági hátterével üz- hogy véleménye szerint, amennyiben nak valós választási opciót sem velük Nem tartozom viszont a funk- si ígéreteimet meghazudtolva,
letel (lásd a komáromi kórházat, ame- a jobboldali pártok nem zárják ki az szemben – nyilatkozta a TASR hírügy- cióhalmozókhoz, polgármes- esetleg politikai karriert szeteri funkcióm mellett csupán a retnék építeni. Én mindenki
lyet egyetlen éjszaka megszerezhetett együttműködést a Smerrel, akkor gya- nökségnek a törpepárt elnöke.

Aki valóban változást akar, nem alkudozik a kormánypárttal...

A Lehetőség Pártja nem kér a Híd-ból

Márciusban döntünk
a parlament összetételéről

2016. március 5-re hirdette ki a parlamenti választásokat Peter Pellegrini házelnök.
A pártoknak és koalícióknak legkésőbb 90 nappal a választások előtt kell leadniuk a
listájukat a választási bizottság jegyzőjének.
A választásokon induló
pártoknak 17 000 eurós választási kauciót kell letétbe
helyezniük. Ezt csak azok a
pártok kapják vissza, amelyek legalább kétszázalékos
eredményt érnek el a választáson. A pártok 3 millió eurót

költhetnek a kampányra, átlátható számlát kell vezetniük
kiadásaikról.
A kampánycsend 48 órával a
választások előtt lép érvénybe,
azaz március 3-án. A választások előtti utolsó két hétben,
azaz február 20-tól nem sza-

bad választásokkal kapcsolatos
közvélemény-kutatási eredményeket közölni.
Az választhat, aki legkésőbb a
választások napján betölti 18.
életévét. Szavazni külföldről is
lehet, postai úton, ezt azonban
külön kell kérni.

A Komáromi járás képviselőjelöltjei
az MKP listáján:

5. Samu István (Gúta), 21. Gyarmati Tihamér (Szentpéter), 22.
Mgr. Basternák Ildikó (Ógyalla), 23. dr. Szabó Olga (Path),
36. Domin István (Izsa), 46. dr. Knirs Imre (Komárom), 47.
Mgr. Dolník Tibor (Bátorkeszi), 71. Horváth Árpád (Gúta),
72. dr. Viola Miklós, 91. dr. Becse Norbert (Naszvad), 92. Csonka Lajos mérnök, 110. Szalay Rozália mérnök (Kolozsnéma),
111. Fekete Ferenc mérnök (Komárom), 122. Bc. Finta Gergely
(Karva), 123. Ertl Péter (Komárom), 131. Szalai Miklós (Hetény), 150. Halász Béla (Fontos vagy mozgalom – Gúta).

polgármestere szeretnék lenni
Komáromban. Meg vagyok
azonban győződve arról, hogy
a lista éléről hiányzik egy komáromi név, akire szükség
lenne a választópolgárok mozgósításához, s ez Knirs Imre, a
város alpolgármestere lehetne.
Bízom abban, hogy sikeres a
választási lista összeállítása és
az MKP ismét parlamenti pártként képviseli közös érdekeinket – nyilatkozta Stubendek
László polgármester.

Az MKP is elítéli a franciaországi
terrortámadást
VI. Gömöri Kórustalálkozó résztvevője volt
A Magyar Közösség Pártja mély megdöbbenését fejezi ki a Franciaországa komáromi Concordia Vegyes Kar is

A múlt hét végén került sor a régió énekkarainak találkozójára, amelyre a komáromi Concordia Vegyes Kar is
meghívást kapott. A kórustalálkozón a tornaljai, rimaszombati és a miskolci kórusok mellett léphettek fel.
A Rimaszombati vmh mezte a tornaljai Andante kónagytermében elsőként a rust is. A miskolci „Ad aeter
házigazda, a Blaha Lujza num” Bartók Kórus magas
Vegyes Kar négyszólamú színvonalú előadásán népdalegyházi és világi darabokat
adott elő kellő pontossággal
és átéléssel. Ugyanez jelle-

Megújul a
Klapka-szobor

A hányatott sorsú szobron
már látszódott az idő múlása, ezért most szakértő kezek
megtisztítják és konzerválják. A restaurátori munkát
Stanislav Kožela szobrászművész végzi majd el és egyelőre a bronz részeket újítják
fel, a talapzat kövét nagy valószínűség szerint a jövő év
folyamán javíttatja meg a városi hivatal. A tervek szerint
nagyjából november végéig
be is fejeződhetnek a munkálatok. A felújítás 4 600 euróba
kerül. Az összeghez a megyei
önkormányzat is hozzájárult
800 euróval, miután Komárom sikeresen pályázott.

feldolgozások hangzottak el.
Az est utolsó fellépője a
komáromi Concordia volt,
amely Stubendek István karnagy vezetésével többek között Monteverdi, Rossini,
Kodály Zoltán, Tóth Péter
műveit szólaltatta meg.

ban péntek este lezajlott merényletsorozat miatt. Mélyen elítéljük az embertelen támadássorozatot, amely számos halálos áldozatot követelt.
Olyan méretű terrortámadás egyperces néma csenddel adó- hirdetett, és visszaállította a
történt Párizsban, amely az zott az áldozatoknak. Kifejez- határellenőrzést. Több más
egész civilizációt érinti, és te támogatását, együttérzését európai ország szintén a hatánemcsak Európát, hanem az Franciaországgal, a támadás rok megerősítését és ellenőrzését jelentette be, illetve foegész világot megrázta.
áldozataival és családjukkal.
Az MKP Országos Tanácsa A támadás kapcsán Fran- kozott készültséget rendelt el.
Berényi József,
ülésének kezdetén ma reggel ciaország szükségállapotot
az MKP elnöke

A Szent Anna-szobor
visszakapja barokk
jellegét
A győri egyházmegye lébényi
plébániáját vezeti a gúta származású Gőgh Tibor atya, aki
az egyik forgalmas útkereszteződésnél álló gútai Szent Annaszobor restaurálási költségeit
vállalta fel. A szobron levő kopott festékréteget az általa megbízott restaurátor eltávolítja és
visszaadja a szobor barokk jellegét. A lokálpatrióta plébános
csak arra kérte a városvezetést,
hogy a szobor talapzatát, amely
ugyancsak erősen megrongálódott, ők hozassák rendbe.
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Hadak Útján

Magam sem tudom mi szállt belém, – talán
gyermekkori élményeim bukkantak fel a múlt ködéből –
amikor nyáron arra az elhatározásra jutottam, hogy fogom magam, s hosszú idő után ismét teljes hosszában bebarangolom a Nádor-vonalat a Kis-Duna partjától egészen a
hajdani lőszergyárból lett, s ma már ugyancsak nemlétező
dohánygyárig. Akik az első mondat olvastán nem legyintenek egyet, nem lapoznak tovább és nem restek kimozdulni,
most legalább gondolatban kövessenek majd tizenöt kilométeres utamon. Ígérem, mindent megteszek annak érdekében, hogy ne unatkozzanak, s jól elbeszélgetünk régmúlt,
letűnt időkről...
„Tudományos” előadással sen
kit sem fárasztok, hiszen a Közép-Európában szinte páratlan
komáromi
erődrendszerről,
amely egykori „megálmodójának” óhaja szerint legkevesebb
250 ezer főnyi katonaság befogadását tette lehetővé, megan�nyi írás olvasható avatottabb
szerzők tollából. Az már a történelem fintora volt, hogy Ferenc
császár, aki annakidején családjával és udvartartásával együtt
maga is a komáromi vár falai
között keresett menedéket, miközben bizonyos Bonaparte, aki
önmagát koronázta császárrá,
öntelten sétálgatott a bécsi Burg
falai között, már nem érhette
meg a teljes erődrendszer elkészültét. Ám ahhoz, hogy óhaja
megvalósuljon, emberek ezreinek nemcsak hosszú évtizedekig tartó fáradtságos munkájára
volt szükség, de a mindenkori
kincstárat is kimerítette a
vállalkozás.
Hosszú és fárasztó történelmi sétánkat kezdjük ott,
ahol a Nádor-vonal kiépítése egykor a Kis-Dunára
támaszkodva kezdetét vette. Ez természetesen nem
volt minden előzmény
nélkül, hiszen a Dunától
a Vág-Dunáig félkörívben
húzódó védmű első változata a napóleoni háborúk
idején „névadója”, József
nádor felügyelete mellett
rögtönözve földből készült
el, s csak később, 1839 és
1847 között építették ki
ma is látható formájában süttői
mészkőből és helyben égetett
téglából.
Gyerekkoromban
a mai új hajógyár területén
még látszottak azok a gödrök,
amelyekből a téglaégetéshez
szükséges agyagot kitermelték.
Ma a kikötő sínpárjai rozsdásodnak azon a helyen, ahol
– ahogy ma mondanánk – az
egyes bástya állt. A komáromiak hajdanán nem ezt a kifejezést használták, egyszerűen
a német nyelvből kölcsönvett
werknek, werkeknek nevezték
mindezt. Az egyes számú werk
az első csehszlovák köztársa-

ság idején áldozatául esett a
kikötő építésének, lebontották.
Szerencsére elkerülte a sorsát
az 1844-ben épült impozáns
Pozsonyi-kapu. Azon át lehetett kijutni a koronázóváros
felé vezető országútra. Ezen a
ponton töltsünk el egy kis időt.
Amikor a Nádor-vonal építése
kezdetét vette, a kincstár felvásárolta a nyomvonalába eső
telkeket. A telekspekuláció már
szépapáink idejében sem volt
ismeretlen fogalom, s így még
a kisajátítás előtt a „beavatottabbak” bagóért felvásárolták
az egyébként sem túlságosan
értékes területeket, hogy azután többszörös haszonnal túladjanak rajtuk. A komáromi
„aranyemberek” időszaka volt
ez, amikor némi tőkével és sok
furfanggal nemzedékekre meg
lehetett alapozni a családi vagyont. Ahogyan ma elnézem,

ezen a téren semmi sem változott... No, de lépjünk túl rajta.
Az erődépítéshez szükséges
terület kisajátításakor bontották le az egykor ugyancsak
a Pozsonyi-kapu térségében
állt Szent Rozália-kápolnát, s
az érte kapott összeget jócskán megtoldva építették fel
a 19. század negyvenes éveiben a mai Rozália-templomot,
melyet a komáromiak csak
„kápolnaként”
emlegettek.
A lebontott kápolna mellett
emelkedett a kálvária-domb
a szentek szobraival. Azokat
olcsó pénzért elárverezték. A

XXV. nemzetközi régészeti
konferencia Komáromban

helyi hagyomány sokáig őrizte
tekintetes Szarka János uram, a
város egyik tehetős polgárának

az emlékét, aki vagyonán túl
humoráról is ismert volt. Kastélya a mai gimnázium helyén,
egy kiterjedt, árnyas kert hátsó
részében állt, s fennmaradt róla
egy jól sikerült rajz, amelyet
a református kollégium egyik
vézna kisdiákja, az a Jókay
Móric készített, aki később
Jókai Mórként vonult be az
irodalomba. Ám hogy ne szaporítsam a szót, ez a bizonyos
Szarka uram, aki nagy tisztelője volt a monostori szőlőhegy
levének, s mi több, maga is
köztiszteletben álló borosgazdaként (is) volt ismert, gondolt

egyet és megvásárolta a szúette
szenteket. Mesélték, hogy egy
monostori szüreti mulatság alkalmával – istenbocsá’ – megvesszőztette az egyik szobrot,
majd elrendelte, hogy a Dunába vessék. Mindennek messziről szemtanúi voltak az éppen
arra haladó és Bécsbe igyekvő
gőzhajó utasai, s a keménykalapos urak és krinolinos dámák
ugyancsak elszörnyűködtek az
általuk valósnak hitt látványon.
Másnap a bécsi lapok hosszú
cikkekben számoltak be arról,
hogy lám, Magyarországon
még mindig középkori állapotok uralkodnak, s a földesurak
kényükre-kedvükre
bánnak
alattvalóikkal, akiket akár meg
is vesszőztethetnek és a Duna
vizébe vethetnek a legkisebb
kihágásért.
(Folytatása következik)
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Október 19. és 22. között Komáromban került megrendezésre
a Hadak útján – A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXV.
konferenciája a Duna Menti Múzeum, a Komáromi Klapka
György Múzeum és a Pro Museum szervezésében. A konferencia több sikeres pályázatnak (NKA, Domus, Nyitra megye), támogatónak (Slovenská archeologická spoločnosť pri
AÚ SAV, Kadar Borászok Társulata, SzívTér Kastélya, Civil
Régészeti Alap, Ásatárs Kft., Múzeumbarátok Köre) és egyéni
szponzornak köszönhetően valósulhatott meg. A határon átívelő együttműködések ebben megmutatkoztak, nem csak a
két város, hanem Szlovákia és Magyarország között is.
Az első napon Tomka Péter társaságot. A rendezvénnyel
összefoglalta a konferenciaso- párhuzamosan megtekinthető
rozat eddigi történetét, hiszen volt a Duna Menti Múzeum
ezen a napon főként a fiatalok új avar és szláv kiállítása is,
vettek részt. A konferencia amely még február végéig lámásnapján az örökös leve- togatható.
zénylő elnököt Tomka Pétert A több országból érkezett szakis köszöntötték a résztvevők, előadók és a 100 főt meghala75. születésnapja alkalmából. dó hallgatóság a visszajelzések
Az itt elhangzott 41 angol, szerint kellemes emlékekkel
német, cseh, szlovák és ma- távozott jubiláló városunkgyar nyelvű előadás, illetve 1 ból. A hasonló rendezvények
orosz nyelvű mesterkurzus (a nemcsak a szakemberek közti
kazahsztáni Krym Altynbekov együttműködést erősítik, haelőadásában, Mordovin Maxim nem városunk jó hírét is öregfordításában) mellett poszterek bítik közel és távol egyaránt.
és az Öreg várban
történő kísérleti
régészet is terítékre került. Városunk jóvoltából
az Öreg várban
Hamran Szilvia
kalauzolta a népes

Nagy érdeklődést váltott ki
a konferencia résztvőinek
körében Krym Altynbekov
előadása (fent), valamint dr.
Csütörtöky József témabevezető előadása (balra). Lent
a konferencia résztvevőinek
csoportját örökítette meg Jakab István.

Ön is támogatja az MKP petícióját?
B Ö RT Ö N K A R R I E R

A Komáromi Jókai Színház új bemutatója

Tauno Yliruusi Börtönkarrier című műve Erdeős Anna feldolgozásában – és rendezésében – Szemenyei János zenéjével kerül színpadra a Komáromi Jókai Színházban.
Vörös téglás börtönfal. Lepedőkből csomózott kötél. Egy
illető fegyencruhában lefelé
ereszkedik. Büntetése másnap
lejár. Retteg, mivel képtelen
a börtönfalakon kívüli életre.
Ezt azonban senki nem hiszi
el. Hiába követ el egyre nagyobb és nagyobb bűntetteket. Áhított újbóli lecsukása
helyett a társadalmi ranglétra
egyre magasabb és magasabb
fokára kerül.
Az egyik legismertebb finn
drámaíró vígjátékba rejtve
ábrázolja napjaink realitását,
vagyis azt, hogy miképp lehet

akaratlanul is feljebb jutni a
jelképes uborkafán.
A produkcióban színpadra lép
Szabó Viktor, Losonczi Kata
m.v., Fabó Tibor, Dobra Mária
m.v., Bernáth Tamás, Majorfalvi Bálint, Holocsy Krisztina,
Skronka Tibor, Bandor Éva,
Olasz István, Németh István,
Tóth Károly, valamint Culka
Ottó. A díszlet Taksás Mihály
m.v. munkája, a jelmezeket Baracsi Orsolya m.v. tervezte, a
koreográfus Németh Eszter m.v.
A zenés vígjáték premierje november 20-án 19 órakor lesz.
-majorfalvi-

Szabó Viktor, a darab egyik
főszereplője.
Kiss Gibbó Gábor felvétele

Én még emlékszem arra, hogy a hazai
politikában a valamikori Magyar Kereszténydemokrata Párt elnökeként
került a figyelem középpontjába Bugár Béla, akinek párttársai segítségével sikerült az MKP soraiban viszályt
szítani. Azután dobbantottak, új pártot
alapítottak. Gazdagot. A márciusi parlamenti választásokra új programmal
készülnek, s fennen hirdetik: Dél- és Közép-Szlovákiában van hely a migránsok
számára!
Kedves … Vagyis nem Somorján, nem
Pozsonyban, hanem nálunk, akár Komáromban is.
Én ebből nem kérek.
Minden emberiességet közvetítő igyekezetet támogatok, intézményes iszlámosítást viszont NEM! Őseim keresztényi
génjeit nem tagadom meg. Ezért írom
alá az MKP petícióját, amely azt követeli a törvényhozóktól, hogy döntéseik
során tartsák kötelező érvényűnek az
érintett területek lakóinak véleményét.
Ön is csatlakozik hozzám?
– morovič –
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Az ősz ismét elkápráztatott bennünket tarkaságával, aranyszínű ragyogásával, terméseivel, csodálatos gazdagságával. A múlt hónap végén iskolánk, a komáromi Munka Utcai Alapiskola is az őszi varázs hangulatában pompázott. Ezen a napon a gyerekeken kívül iskolánkba őszanyók és madárijesztők is érkeztek,
zöldség- és gyümölcsszobrok jelentek meg folyosóinkon.
Készültek koszorúk és ajtódíszek, őszi kalapvarázs
kreációk, asztali díszek, népi
hangszerek.
Töklámpások
garmadája sorakozott fel –
népi motívumokkal díszített
csipkemintás, tulipánmintás
lámpások, de megjelent itt
Jancsi és Juliska is. Az alkotások megtekintése mosolyt
csalt tanulóink és kedves vendégeink arcára.

Idei Őszi fesztiválunk a népi
hagyományok jegyében valósult meg. Erre törekedtünk
a díszítés terén, a népi játékokkal, táncházzal és népdalénekléssel, valamint a népi
kézműves foglalkozásokkal.
A népiesség jegyében hirdettük meg „Fotó must-ra” elnevezésű fényképkiállításunkat
is, melynek témája az őszi
szüret volt. Tanulóink csodás

fotókkal járultak hozzá az Őszi
fesztivál hangulatához.
A rendezvény délutáni megnyitóján a 6. b osztályos lányok
népdalénekléssel teremtették
meg a vidám hangulatot, hozták
meg a jókedvet. Ezt követte az
izgalmas „Kerge verseny”. Az
ügyességi versenybe benevezett
3-tagú csapatoknak nagy mókában lehetett részük. Az egyes
állomáshelyeken népi játékok
vártak a gyerekekre, és bizony
nem akármilyen turpisságokkal
kellett megbirkózniuk. Volt itt
almaszüret, diótörő, parittyás,
sőt még csutkatorony-építés is.
Természetesen a népi turpisságokat minden érdeklődő kipróbálhatta, nem csupán a Kerge
verseny résztvevői.
A népi turpisságokkal egyidőben a „Fonóban” kézműves
foglalkozás zajlott – készült itt
rongybaba, Makk Marci, gomFelvétleinken: Aki nem lép
egyszerre... Kerge verseny a
folyosón, jobbra a gyerekek
őszi alkotásai

baházikó és csodaszép
festett
gipszformák.
A szülők és
nagyszülők aktív hozzájárulásának köszönhetően „Elődeink
sütötték” elneve
zéssel a „Kóstolgató” teremben
sok-sok finomság várt a gyerekekre és a kedves vendégekre
az egész délután folyamán.
Ezt követően mindenkit – az
elején még bizalmatlanul nézelődőket is – magával sodorta a
vidám táncház és csak úgy ropta kicsi és nagy egyaránt.
Majd szép lassan a lámpások
világító fényében véget ért a
játék, móka, dal, tánc – véget
ért az őszi varázs.
Balázs Gabriella,
Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola
Komárom

Évadnyitó vendégszereplés Székesfehérváron
„Szépszavú múzsa! Ugye, tudod, érzed, szerte a földön öröm a te léted!
Mesteri művek csoda tüze, lelke, ihlete vagy Te!”
Az idézett sorok Kodály
Zoltán – Dr. Vargha Károly
A szép énekszó múzsájához
c. „fohászából” valók. 2015.
október 10-én a Kodálymű közös éneklésével vette
kezdetét az a Kórus-matiné,
amelyen a székesfehérvári Ars Musica Zenebarátok
Egyesülete – karnagyával
Szabó Adriennel az élen –
látta vendégül a Bati Zoltán
karnagy vezette Siófoki Női
Kart, valamint a Komáromi
Városi Művelődési Központ

és a Jókai Mór Alapiskola
GAUDIUM vegyes karát és
hangszeres kamaraegyüttesét, Stirber Lajos vezetésével.
A vendéglátók mindent megtettek azért, hogy a három
énekkar találkozója valóban
baráti legyen: mind a helyszín
– a Szent István Művelődési
Ház, mind pedig a hangverseny közös énekléssel való
kezdése kellemes atmoszférát teremtett. A vendéglátó
kedves, lelkes társaság és a
siófokiak barátsága már ré-

(Dr. Vargha Károly)
gebbi keletű, így a GAUDIUM nagy izgalommal várta:
vajon milyen fogadtatásban
részesül a szokványostól kicsit eltérő műsora: Kodály
Zoltán Köszöntő; G. Caccini
Ave Maria; Nagy Ferenc költő barátunk, a GAUDIUM
tiszteletbeli tagja Ha nem
nyújtunk kezet című költeménye (a szerző saját előadásában); Sillye Jenő Szállj
dalom; Dobi Géza Három
martosi népdal; Szíjjártó Jenő
Zoborvidéki lakodalmas. Az

Walt Disney mesefilmhősök és a
magyar népmesék alakjai színesítik
a komáromi kórház
gyermekosztályának falait

A komáromi kórház gyermekosztályának újabb szobáit varázsolták szebbé és vidámabbá a
gútai iparművészeti szakközépiskola diákjai. A kezdeményezést, hogy a kórtermek kifestésével
is segítsék a kórházban fekvő, beteg gyerekek gyógyulását, két évvel ezelőtt Less Károly testnevelő tanár, önkormányzati képviselő indította el, s idén már az egész osztályon vidám képek,
mesefigurák díszítik a falakat.
„Az ötlet, hogy diákjaimat is bevonjam, adott eltölteni a gyermekosztályon. – Örömmel tavolt, hiszen a gútai magániskolába nagyon sok pasztaltam, hogy amikor felhívásunkat közzétettehetséges grafikus és designer-szakos diák jár. tük a legnépszerűbb közösségi portálon, senkit
Tavaly az ő segítségükkel három szobát sikerült sem kellett hosszasan kérnünk, noszogatnunk,
kifestenünk, s ezt idén újra meg tudtuk ismételni. Egyfajta csapatépítésnek fogtuk fel a munkát, s annyira élveztük, hogy még szombaton
is bejöttünk festeni, hogy az utolsó szobával
mihamarabb végezzünk. A falakra Disney-figurák, népmesei motívumok kerültek – nyilatkozta lapunknak Less Károly. Mindig szomorú, ha
egy kisgyermek kórházi ellátásra szorul, bízunk
benne, hogy a vidám hangulatot árasztó falak
elősegítik majd azoknak a gyerekeknek a gyógyulását, akik kénytelen hosszabb-rövidebb időt
sorjában érkeztek az anyagi felajánlások. Nem
beszélve arról, hogy a kórház vezetősége, az
osztályon dolgozó nővérek és iskolánk igazgatósága is nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, s mindenben támogatták elképzeléseinket.
Az elmúlt két évben arra is volt példa, hogy a
fennmaradó összegből egy-egy praktikus dolgot,
konyhai és tisztálkodási eszközöket is sikerült
venni a kórház gyermekosztálya számára, idén
azonban az volt a főnővér kérése, hogy a teljes összeget a szobák kifestésére fordítsák. Így
történhetett meg, hogy az eredetileg tervbe vett
két szoba helyett idén hármat sikerült kifesteni,
vagyis most már a gyermekosztály valamennyi
szobájában mesefigurák díszítik a falakat – árulta el az „ötletgazda” tanár.

együttes műsorát mind a dalostársak, mind a közönség
nagy tetszéssel fogadta. A
legnagyobb sikere a Szíjjártó-műnek volt, amelynek szólóit Kis Anita, Krizsan Irén,
Szalay Szilvia és Grassl Ferdinánd énekelték kiválóan,
zongorán Kalmár Zsuzsanna,
a GAUDIUM állandó zongorakísérője működött közre,
bravúrosan. A mű sikeréhez
nagyban hozzájárultak a GAUDIUM kedves ifjú barátai,
a nagykéri táncosok (m.v.) –
Bálint Orsolya, Liszi Cyntia,

Tamási Gabriella, Banyár Kornél, Birkus Attila, Száraz Dávid –, akik Ölveczky Mónika
és Ölveczky Árpád koreográfiáját átéléssel eltáncolva idézték
fel a zoborvidéki lakodalmak
vidám hangulatát.
Kedves vendéglátóink kíváncsian várták a Szíjjártó-művet,
hiszen a hangversenyen ők
Szíjjártó Jenő Öt kurta kórus
c. művét énekelték; mi több:
éppen a Szíjjártó-műben felcsendülő – a szerző által a Zobor vidékén gyűjtött népdalok
nyomán látogattak el nyáron

ide, ahol – csakúgy mint átutazóként Révkomáromban – szívélyes fogadtatásban volt részük. Az Ars Musica Barátok
Egyesülete meghívását a GAUDIUM 2016. április 16-án
viszonozza; fehérvári kedves
barátai a XV. VOX HUMANA kórusfesztivál vendégszereplői lesznek. A GAUDIUM
ezúton is köszöni a fehérváriaknak a meghívást; a városban
való kalauzolást; Székesfehérvár nevezetességeinek megismerését; valamint a szíves
vendéglátást.
A Vmk és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara
és hangszeres kamaraegyüttese 2015. november 20-án,
17.30-kor id. Stirber Lajos
amatőr festő és Stirber Péter
festőművész – MEMENTÓ,
„Azt a csillagot” című – hangversennyel egybekötött kiállításának megnyitójára, a
Csemadok Galériába, 2015.
december 11-én 17.30-kor
pedig a hagyományos adventi
hangversenyre várja szeretettel kedves hazai közönségét.
StirLa

Várják
a jelöléseket
a Szlovákiai
Civil
Becsületrendre
A díjat alapító Szlovákiai
Civil Becsületrend Polgári Társulás Kuratóriuma
legkésőbb december 15-ig
várja a jelöléseket a 2016-os
Szlovákiai Civil Becsületrendre. A közösség érdeké
ben végzett munka elismeréseként adományozott
kitüntetést első ízben Pósa
Judit vehette át. Javasolni
olyan személyt lehet, aki
konkrét tetteivel következetesen más emberek vagy
egy közösség, egy régió számára olyan tevékenységet
végez, amelyet sem intézmény, sem magánszemély
semmilyen módon nem honorál. Ugyancsak értékelési
szempont, ha a jelölt egy
közösség számára fontos
kulturális érték megmentésén dolgozik, vagy állampolgári jogaikat védelmezi.

Ismét meghirdetik az Irinyi János Országos
Középiskolai Kémiaversenyt
a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizennegyedik alkalommal is meghirdeti a
magyarországi 48. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2015/2016-os
tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban
tanult kémia, kategóriánként értelmezve.
Az elméleti tudás kiterjed az A 48. Irinyi János Országos 5. Az iskola szaktanára
alkalmazott és a környezeti Középiskolai Kémiaverseny 2016. február 19-ig vis�kémiára, valamint a kémia tör- határidői:
szaküldi a feladatlapokat a
ténetének magyar vonatkozá- 1. Az iskolák igazgatói 2015. megbízott szervezőnek, aki
saira. A gyakorlati versenyen december 18-ig jelzik a Selye kijavítja azokat, és február
a térfogatos elemzésben kell János Gimnáziumnak a verse- 26-ig összeállítja a szlovájártasságot bizonyítani.
nyezni kívánó tanulók létszá- kiai fordulóba bekerült tanuAz első forduló iskolai írás- mát, kategóriánkénti bontás- lók névsorát.
beliből, a második forduló ban az alábbi címen: Andruskó 6. 2016. március 10-én (csü(szlovákiai döntő) írásbeliből Imre, Selye János Gimnázium törtökön) 9-től 13 óráig a
és gyakorlatból, a harmadik
Ul. bisk. Királya č. 5, Selye János Gimnáziumban
forduló (országos forduló
945 01 Komárno lezajlik a szlovákiai forduló.
Szegeden) írásbeliből és gya- 2. A megbízott szervező 7. 2016. április 22-től 24-ig
2016. január 22-ig elkészíti a zajlik az országos forduló
korlatból áll.
Az I. kategóriába a gimná- feladatlapokat.
Szegeden.
ziumok első évfolyamának 3. A Selye János Gimnázium A versennyel kapcsolatos
tanulói, a II. kategóriába a 2016. február 5-ig továbbítja további információ a www.
gimnáziumok második évfo- a feladatlapokat az iskolákhoz. irinyiverseny.mke.org.hu
lyamának tanulói, a III. ka- 4. Az iskolai forduló lebo- oldalon található.
tegóriába a szakközépiskolák nyolítása 2016. február 11-én
Andruskó Imre
első és második évfolyamá- csütörtökön történik 13-tól
a Selye János Gimnázium
17 óráig.
nak diákjai tartoznak.
igazgatója
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Növényvédelem

Szorgalmas asszonyka

Időszerű munkák a kertekben

A tavaszt ősszel kell előkészíteni – mondták a régi, tapasztalt gazdák. És valóban,
az ősz beköszönte nem jelenti
azt, hogy ezután nem találunk
munkát a kertben.
A naspolyát csak akkor takarítsuk be, amikor túlesett az első
fagyon. A leszedett és egy sor-

ban, rekeszben tárolt gyümölcs
december második felében lesz
fogyasztásra érett.
Az idén sok gondjuk volt a
gyümölcstermelőknek a gombás megbetegedésekkel, főként
a meggyfák moníliás pusztulásával. A további fertőzéseknek
úgy tudjuk elejét venni, ha a
lehullott lombot gondosan ös�szegyűjtjük és megsemmisítjük. Ezt követően, de még a
fagyok beállta előtt kell megpermetezni a meggy- és egyéb
gyümölcsfákat gombaölő szerrel. 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 csapadékvíz tárolása és a kedvező talajállapot céljából. A hantokat
nem kell elegyengetni, a téli
fagyok szétomlasztják a rögöket. A vályog- és agyagtalajú
kertekben a közeljövőben kell
felásni a gyümölcsfák alját, a

virágágyak talaját is. A homoktalajú kertekben hagyjuk ezt a
munkát tavaszra, nehogy a téli
szelek a fellazított és fedetlenül
maradt homokot elhordják.
A szép pázsit minden kertkedvelő embernek a szeme fénye!
A tavasztól őszig gyakran öntözött és rendszeresen nyírott
gyep igen sok tápanyagot
használt fel. A többéves
gyepek talaja megtömődött, helyenként a gyomok, a mohák is elszaporodtak benne és az értékes
pázsitfüvek tápanyaghiányban szenvednek. Ezért
most fontos feladat a talaj
fellazítása. Erre a célra
kiváló eszközök állnak
rendelkezésre, amelyeknek éles kései meghasogatják
a földet, kihúzzák a mohát és a
gyomokat.
(Bálint gazda alapján)
A hamarosan beköszöntő télre
időszerű felkészítenünk kerti tavunk élőlényeit is. A nagyobb tavak jórészt képesek
biológiai egyensúlyuk fenntartására, a kisebbek védelmére
azonban komolyabb beavatkozásokra van szükség, még most
késő ősszel is. Amikor tartósan
10 °C alatti vízhőmérsékletet
mérünk kerti tavunkban, akkor
eljött az ideje a téliesítés munkálatainak elvégzésére. Az első
fagyok beköszöntekor a lombhullató fákról az
utolsó levelek
is lehullnak. A
tóba hullókat
távolítsuk
el,
mert lesüllyedve bomlásukkal
nem kívánt gázképződés
lép
fel, ami a telelő
halakra és a növényekre egya-

ránt káros. Az iszap eltávolítására legegyszerűbb iszapleszívó berendezést használni,
ez kiszűri a szerves eredetű
szennyeződéseket is, és a tiszta
vizet engedi vissza a tóba.
A vízparti növények elszáradt
részeit vágjuk le, a magas példányokat pedig kötözzük ös�sze. A fagyérzékeny vízinövényeket edényestől szedjük ki a
tóból, és vízzel telt hordókban
2-5 °C közötti hőmérsékleten
tároljuk tavaszig. Ennél magasabb hőmérsékleten hajtani
kezdenek, ám ezek a hajtások
a fényhiány miatt erőtlenek
lesznek. Emiatt pedig csak tartalékait éli fel a növény, így tavasszal egy legyengült tövet telepíthetünk vissza. A halaknak
és a vízinövényeknek télen is
szükségük van oxigénre, ezért
vagy meg kell akadályozni az
összefüggő jégréteg kialakulását, vagy rendszeresen lékelnünk kell azt. Egyik lehetőség
a vízmelegítő készülék alkalmazása, de a szökőkutat működtető szivattyúval is megoldható a víz fagymentesen tartása
a víz mozgatásával. A szökőkút-szivattyút a vízfelszín alatt
szórófej nélkül is működtethetjük olyan mélységben, hogy az
aljzaton telelő halakat ne zavarja, de a vízfelszínt mozgassa, ami megakadályozza annak
befagyását.
-la-

A novemberi megfejtéseket december 10-ig kérjük
eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

A férj trágárul szidja az anyósát és a feleség rászól:
– Ne szídd tovább az anyámat,
mert elválok!
– Nem is a te anyádat szidom,
hanem az én anyósomat!

A skót sorra pakolja le a könyveket a polcról egy dobozba. A
felesége megkérdezi:
– Mit csinálsz?
– Jönnek vendégségbe McDermot-ék.
– Na és? Gondolod, hogy ellopják a könyveket?
– Nem. Felismerik.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Újdonságok és izgalmak
iránti vágya új barátokkal hozhatja össze vagy akár új szerelemmel
is. Ez a kapcsolat rendkívül ösztönzően hathat, de lehet, hogy nem
lesz túl tartós. Ha mégis hosszabb ideig tart, gyökeresen megváltoztathatja az életét. Új ismerőse valószínűleg olyan fokú szabadságot igényel, amely próbára teszi az ön önbizalmát is.
HALAK (február 21. – március 20.) Gyakorlati ténykedésekre nem
igazán kedvező ez az időszak, viszont a kreatív, belső elmélyülést
igénylő tevékenységekre annál inkább. Képzelőereje szárnyakat
kap, fogékony a szépség és harmónia minden formájára. Egészen
új élmények érhetik, ha zenét hallgat vagy koncertre látogat el.
KOS (március 21. – április 20.) Ezen a héten megtapasztalja, hogy
mindent nem tarthat az ellenőrzése alatt, de eldöntheti, mi a legfontosabb. Könnyen lehet, hogy most az otthonát választja, ha rangsorolni kell és ha erre összpontosít, meg is teremtheti azt a környezetet, amelyet megálmodott magának és amelyben szívesen élne.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha mások egymásra hárítják is a felelősséget, ön mindenképp vállalja, ami önt illeti. Ezzel talán újabb
kötelezettségeket vállal magára, de tiszta lesz a lelkiismerete és
felettesei is értékelni fogják, hogy ilyen egyenes ember. Szakmai
téren akár előrelépést is jelenthet ez önnek.

– Zöld vagy vörös papagájt vegyünk, Jean?
– Vöröset, mert a zöld még bizonyára éretlen.
Amerikai katona őrt áll az erőd
tetején. Egyszercsak lekiabál a
parancsnoknak:
– Parancsnok úr, jön két indián!
– Barátok, vagy ellenségek?
– Valószínűleg barátok, mert
együtt jönnek!

Mi az?
– Zöld a ruhája és a tetőn fütyül?
– Józsi, a bádogos!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) November második hetében megvalósíthatja terveit és világossá teheti álláspontját mások előtt. De
ne felejtse el meghallgatni az ő véleményüket is, és tényleg vegye
is figyelembe azokat. Ne akadjon fenn jelentéktelen apróságokon
és akkor bármilyen tevékenységben hatékony lehet.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha sikerül végre kiszedni kedveséből, hogy mi miatt volt ilyen szomorú az elmúlt napokban, ne
nehezteljen rá a meg nem beszélt problémákért, inkább mondja ki,
ami a szívét nyomja és meglátja, a gond nem is olyan komoly. Ha
érzi, hogy biztosan számíthat önre, nem fog aggódni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezt a hetet családtagjai
és barátai körében szeretné eltölteni, mert érzi, milyen sokat jelent
a szeretetük és ragaszkodásuk. Jó alkalom ez arra, hogy mindent
megbeszéljen partnerével, ami foglalkoztatja és a lelkét nyomja.
Vannak dolgok, amelyeket csak hosszabb egymásra hangolódás
után lehet megbeszélni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Igen nehéz megállnia,
hogy ne kényeztesse el magát mostanában, de azért próbáljon
ellenállni a kísértésnek, nehogy plusz kilók, esetleg emésztési
zavar legyen a következmény. Ha kényeztetésre vágyik, töltsön
sok időt kedvesével, vagy főzzön finomakat barátainak, párjának.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mindenki önnek szeretné
kiönteni a lelkét, ami nem is csoda, hiszen megértő, képes valóban hasznos tanácsokat adni és soha nem élne vissza az önre bízott titkokkal. Ne
hagyja azonban, hogy barátai lelki békéje öntől függjön. Mutassa meg
nekik, milyen fontos, hogy mindenki megtalálja, mi segíthet neki visszaállítani belső egyensúlyát.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Észrevette, hogy mostanában sorra valósulnak meg belső képei? Varázsolja el partnerét,
álmodjon meg egy kettesben eltöltött hétvégét és engedje, hogy
valósággá váljon! Ideje valamivel közelebb engednie magához
kedvesét, ne féljen, nem fog vele visszaélni!
NYILAS (november 23 – december 21.) Szerelmi kapcsolatait illetően most valahogy minden jól megy, még ha van is néhány megoldatlan problémája. Könnyen ráhangolódik partnerére, szinte kitalálja gondolatait és ez persze elbűvöli kedvesét. Ne felejtse el, hogy
mindenki szívesen hallja újra, hogy milyen csodálatosnak találjuk.
BAK (december 21. – január 20.) Párkapcsolatának gyakorlati kérdései kötik le figyelmét, nem pedig a romantika. Most hatékonyan
tudja megbeszélni és elsimítani kedvesével fennálló nézeteltéréseit
és még egy kis lazításra, kényeztetésre is jut majd ideje, amit sokkal jobban fog élvezni így, hogy helyreállt a béke.
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GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Predávame
obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.
Každý je platiteľom DPH.
Kontakt: I.B. CONSULT s.r.o.,
tel.: 00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com

Eladók
5-10 éves múlttal rendelkező
vállalkozások, cégek uniós
ÁFA-számmal!
Információk: I. B. CONSULT s.r.o.,
tel.: 00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com

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

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR AZ ÖN
STÍLUSÁNAK ÉS CSALÁDJANAK

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Superb Combi kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,0 - 7,2 l/100km, 105 - 163 g/km. Illusztrációs fotó.

* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 341 176.
* Autóbiztosítás megvárásra!
Kötelező gépjárműbiztosítás a legjobb áron! Tel.: 0905 928 195.
* Eladó árpa és őzpincs kiskutya
Gútán. Tel.: 0908 680 597.
* Eladó kemény tűzifa és fenyő
brikett Gútán, a Hosszú utca 16.
szám alatt. Tel.: 0903 437 948.
* Kamocsai sütödénkbe péket
keresünk! Tel.: 0902 335 387.
* Hízók eladók Gútán. Tel.: 0907
673 607.

Az új ŠKODA Superb Combi a legnagyobb belterű a maga kategóriájában. Minden egyes utazás az Ön és utasai számára olyan élmény lesz, mint
amilyet az űrhajósok élnek meg a szabad térbe történő belépéskor. A kategóriájában a legnagyobbnak számító csomagterének köszönhetően
az új ŠKODA Superb Combi képes elszállítani az Ön egész univerzumát. Amennyiben pakolás közben tele lenne a keze, egyszerűen a lábával
is kinyitja. A kényelmes és biztonságos utazásról a tucatnyi Simply Clever kiegészítő és az asszisztens rendszer gondoskodik.
www.skoda-auto.sk

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO, s.r.o.
www.heloro-cars.sk
Hadovská cesta
Tel.: 035 / 774 08 60
945 01 Komárno
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

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

Nálunk vásároljon
könyvet karácsonyra
szeretteinek!

Egynapos sebészet Gútán

Komárom

Meditációra várjuk szeretettel

DREVENÉ BRIKETY – FABRIKETT
Predaj – Eladás

november 23-tól hétfőnként 18 órára
a meditációs központba.
A program ingyenes.
Helyszín:
Komárom, Letná (Nyár utca) 22.

UHLIE – SZÉN
0908 790 345

Zabezpečíme odvoz! * Biztosítjuk a kiszállítást!

az érdeklődőket

Tel.: 0905 985 160
(Gróf Zsuzsa)

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

Baj van a hangszerével?
Szintetizátorok, digitális zongorák,
gitárok (húrozás, bundozás, beállítás),
erősítők (csöves is), keverők,
effektek, audiotechnikai eszközök,
discotechnika,
egyéb hangszerek, stb…
szakszerű javítása, felújítása!

Fikner Ernő 2921 Dél-Komárom, Mező sor 2./A
Tel.: +36 30 300 4024 • E-mail: fiknere@gmail.com
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MŰSORAJÁNLAT
november 21-től 27-ig

M1

SZOMBAT

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, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Idő örvényében, 6.25
TV2 matiné, 11.10 Babavilág, 12.40 Knight Rider
(amer.), 13.45 Tűz és víz
(török), 15.40 A csendestárs
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Judy Moody és a nem nyamvadt nyár (amer.), 20.55 Fogadom (angol-német), 23.05
Serenity (amer.), 1.35 Rúzs
és New York (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.55
Kalandor, 12.55 Sztárok
leszünk! (amer.), 13.55
Karácsonyi
vakáció
2
(amer.), 15.45 Trükkös
gyémántrablás
(amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz, 20.00 A tehetség itthon van!, 21.40
Gyertek át szombat este!,
22.55 Last minute, bébi
(angol-amer.)

RTL II

9.30 Nincs kettő séf nélkül,
11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.00 Pokolba a
szerelemmel (amer.), 15.00
UEFA Magazin, 16.00 Terra Nova (amer.-ausztrál),
17.00 Showder Klub, 18.00
Butiquehotel.hu (magyar),
19.00 CSI: Miami (amer.),
19.00 Mr. és Mrs. Smith
(amer.), 22.05 Gyilkos hajsza (amer.), 0.00 Az igazság
ára (amer.)

M2

10.55
Állati
melósok,
13.05 Amika, 13.40 Mozgás,
gyerekek!,
15.30
Gógyi felügyelő, 16.00
Szegény Dzsoni és Árnika, 18.50 Nils Holgerson,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza

Duna tv

9.00 Gabe, a négylábú Cupidó (amer.), 11.00 Noé
barátai, 13.45 Magyar krónika, 14.15 Másfélmillió
lépés
Magyarországon,
15.20 Kölyök (magyar),
17.00
Gasztroangyal,
18.00 Híradó, 18.40 Szerencse szombat, 19.40 Játék határok nélkül, 21.00
Becéző szavak (amer.),
23.15 Szigorúan bizalmas
(amer.)

Duna World

11.15 Pista tekintetes úr
(magyar), 12.35 Virágzó
Magyarország, 13.20 Móricz darabkák, 14.15 Kék
bálvány (magyar), 15.55
Hogy volt?, 16.55 Novum,
17.25 Hunnovációk, 18.20
Szabadság tér 89. 19.10
Csináljuk a fesztivált!,
20.00 Mindenből egy van,
21.30 Demjén 65, 22.25 A
Dal slágerei

Pozsony 1

11.40 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.25 Szlovákia,
szeretlek!, 17.25 Úttalan
utakon, 18.00 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.25 Váratlan találkozások, 21.15
Igaz történetek, 21.50 Díjátadás, 23.30 Zene, 00.00
Elisa (olasz)

Pozsony 2

11.30 Tudományos magazin, 14.40 Bajnokok Ligája, 16.00 Farmereknek,
17.00
Színészlegendák,
20.00 Hírek, 20.10 Roma
spirit 2015, 21.35 Őrangyalok, 22.00 Kongó,
22.55 A seb (lengyel)

Markíza tv

12.20 Szupersztár, 12.55
Apám egy lator (amer.),
15.15
A
titkosügynök
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Ellenség
a
házamban
(amer.), 23.00 Visszavágó
(amer.), 1.10 Matrix Re
loaded (amer.)

JOJ TV

12.45 Ikrek, 13.30 Az őrizni való lány (amer.), 15.50
Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Csillag születik, 00.00 Elszívjuk és meglátjuk (amer.német)

M1

VASÁRNAP

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

6.00 Az idő örvényében,
6.25 TV2 matiné, 12.15
Falforgatók, 13.20 Apaütők (amer.), 13.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Fogadom (amer.),
18.00
Tények,
18.55
Sztárban
sztár,
21.35
Összezárva
Friderikus�szal, 22.55 Ügynöklista
(amer.), 23.55 Közösen a
jövőért, 1.15 A szépség és
a szörnyeteg (amer.)

RTL Klub

6.55 Kölyökklub, 11.05
A Muzsika TV bemutatja,
12.40 XXI. század, 13.15
Házon kívül, 13.50 Nincs
kettő séf nélkül (olasz),
16.20 A rusnya macska bos�szúja (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Vasököl (amer.),
21.25 Szupercella (amer.),
0.15 Vasököl (amer.)

RTL II

9.15 Mr. és Mrs. Smith
(amer.), 11.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 12.30 Segítség, bajban vagyok!, 17.30
Csak szex és más semmi
(magyar), 19.25 Édes kis
semmiség (amer.), 21.00 Pimaszúr átcuccol, 22.00 Heti
hetes, 23.00 Boutiquehotel.
hu (amer.)

M2

13.15 Tintin kalandjai,
13.40 Varázslók a Waverly helyből, 14.35 80 nap
alatt a Föld körül, 15.05
Garf ield és barátai, 16.00
Gógyi felügyelő, 18.15
Traktor Tom, 19.25 Szép
álmokat, gyerekek!, 20.00
Családom és egyéb emberfajták, 20.25 Böngésző,
21.00 Várandósok (amer.),
23.35 A kiválasztott (olasz)

Duna tv

9.35 Egyházi műsorok,
13.10 Univerzum, 14.05
A Cherbourg-i esernyők
(francia-német),
15.40
Segítség, örököltem! (magyar), 16.55 A muskétások, 18.40 Hogy volt?,
19.40 Magyarország, szeretlek!, 21.00 Peacemaker
(amer.), 23.05 A hűtlen
(amer.-német), 1.10 Becéző szavak (amer.)

Duna World

10.45 Fölszállott a páva,
13.15
Nagyok,
13.45
Szabadság tér 89, 14.30
Életművész, 15.25 Önök
kérték, 16.20 Történetek szórt fényben, 19.05
Gasztroangyal, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Bábel – Hesnával a világ

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Poirot (angol), 15.10
Filmmúzeum, 17.00 Senki sem tökéletes, 18.15 A
konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.25 Doktor Martin
(szlovák-cseh), 21.15 Otthon, édes otthon, 22.10
Boxer (lengyel), 23.40
Poirot (angol)

Pozsony 2

13.50 Labdarúgás, 16.20
Jégkorong,
18.55
Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.15
Selfridge úr (angol), 21.50
Hanna és nővérei (amer.),
23.30 Mozi

Markíza tv

10.35 Fantomas kontra Scotland Yard (francia), 12.45
Bandidas (amer.), 14.40 A
skorpiókirály (amer.), 16.50
Kredenc, 18.00 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó,
20.25 Szupersztár, 23.40 A
ragadozó szeme (amer.)

JOJ TV

10.25 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 11.35
Castle (amer.), 12.35 A Karib-tenger kalózai (amer.),
15.40 Támadás az USA ellen
(amer.), 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Tiltott zóna (amer.),
23.00
Rejtett
identitás
(amer.), 01.30 Scary Movie
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói.), 17.25
Fiorella (amer.), 18.00 Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 A kocka, 21.25
Halálos iramban (amer.),
23.35 Vegas (amer.), 3.05
Elit egység (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Négyen négy
ellen, 14.35 A szerelem foglyai (amer.), 15.45 Nyomtalanul (amer.), 16.40 Szulejmán (török), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.25 Dr.
Csont (amer.), 22.55 Glades
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A Toledo
család (kolumbiai), 13.45
A beépített szépség (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.30
Tűzön-vízen (amer.), 18.30
Glades (amer.), 19.30 Új csaj
(amer.), 20.00 A konyhafőnök, 22.00 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

11.55 Mézga család, 13.05
Rocky és Bakacsin kalandjai,
14.45 Gógyi felügyelő, 16.30
Lolka és Bolka, 17.30 Bali,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Gyilkosság
(amer.), 0.15 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.05 Család-barát, 11.30
Jó tudni!, 12.50 Jamie 15
perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren (brazil), 16.10
Rex felügyelő, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
Kisvárosi doktor (német),
19.35
Maradj
talpon!,
20.35 Kékfény, 21.35 Gálaest Törőcsik Mari születésnapján, 23.21 On the
Spot, 0.45 Peacemaker
(amer.)

Duna World

11.15 Méz a kés hegyén,
13.15
Kívánságkosár,
15.10 Tájháztéka, 16.05
Isten kezében, 16.30 Öt
kontinens, 17.30 Szép,
szőke szerelmünk, a Tisza, 18.30 Hazajáró, 19.05
Hogy volt?, 20.00 Üdítő,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 1.20 Szenes Iván írta

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.35 Doktor Martin (cseh-szlovák),
16.25 Csodálatos tájak,
16.55 Talkshow, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Az
első női bankrabló (német),
22.15 A korzó (német),
23.15 Medicopter 117

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
A bársonyos után, 15.25 Art
spectrum, 15.30 Nemzetiségi magazin, 16.00 Ég és föld
között, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.50 Vogelpik (belga), 22.20 Start up
(szlovák)

Markíza tv

10.45 Családi történetek,
12.30 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.20
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég (szlovák),
21.40 Kredenc, 22.10 A
farm, 23.25 Jó társaság, 0.15
NCIS (amer.), 01.10 A fejvadász (amer.)

JOJ TV

13.40 Csillag születik,
15.10 Kényszeres vásárlók, 16.30 Topsztár, 17.55
Az én anyám jobban főz,
mint a tiéd (szlovák), 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 22.00 Reality show, 23.30 Hawaii

M1

KEDD

M1

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

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, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói), 17.25 Fio
rella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
A kocka, 21.25 Hűtlen vágyak (amer.), 22.30 Hawaii
Five (amer.), 3.05 Telitalálat
(magyar)

6.55 Mokka, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói), 17.25 Fio
rella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 A
kocka, 21.25 Hazudj, ha
tudsz! (amer.), 22.30 Lángoló
Chicago (amer.), 23.35 Életfogytig zsaru (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 13.55
Négyen négy ellen, 14.35
A szerelem foglyai (amer.),
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.25 Keresem a családom, 23.35 Magyarul Balóval

RTL II

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 A szerelem foglyai,
13.50 Éjjel-nappal Budapest,
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.25
Szulejmán (török), 23.30
Magyarul Balóval, 0.05
Vámpírnaplók (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A Toledo család
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 A Madagaszkár pingvinjei, 17.30 Sülve-főve (amer.),
19.30 Új csaj (amer.), 20.00 A
konyhafőnök, 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 0.00 Homeland (amer.)

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Julie és Julia
(amer.), 19.30 Új csaj (amer.),
20.00 Konyhafőnök, 21.30
Magyarul Balóval, 22.00
Boutiquehotel.hu (magyar),
22.30 Dallas (amer.)

13.15 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 13.45 Mézga család, 14.55 Gógyi felügyelő,
15.35 A kis sárkány kalandjai, 15.55 Egér-úti kalandok,
17.50 Traktor Tom, 18.45
Nils Holgerson, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Rani, a lázadó hercegnő (francia), 0.35 Az élet sava-borsa (lengyel)

12.50 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.30 Az ifjú Robin
Hood kalandjai, 15.25 Frakk, a
macskák réme, 16.00 Egér-úti
kalandok, 16.40 Manó Benő,
17.45 És te mit gondolsz?,
18.20 A kockásfülű nyúl, 18.45
Nils Holgerson, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 0.15 Az élet sava-borsa (lengyel)

M2

Duna tv

10.05 Család-barát, 11.30 Jó
tudni!, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Feketén fehéren,
16.05 Rex felügyelő (osztrák), 18.00 Híradó, 18.40
Kisvárosi doktor (osztrák),
19.35 Maradj talpon!, 20.35
Önök kérték, 21.35 Laura
rejtélyei (amer.), 02.10 A
médium (amer.)

Duna World

11.15 A labda (magyar),
13.15 Kívánságkosár, 15.35
Református magazin, 16.35
Térkép, 17.05 Szeretettel
Hollywoodból, 17.35 Szép,
szőke szerelmünk, a Tisza,
19.05 Hogy volt?, 20.00 Nevetni kell, ennyi az egész,
21.30 Maradj talpon!, 23.25
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50 Igaz
történetek, 14.40 Otthon, édes
otthon, 16.25 Csodálatos tájak, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Senki sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek, 22.10
A meggondolatlanok (amer.),
22.50 Luther (angol), 23.45
Medicopter 117

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Mozi, 15.35 Ukrán magazin,
16.30 Tudományos magazin,
17.00 Egy nap, 18.00 Fókusz, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 21.05 Madame Mao
(francia), 21.50 Történelem,
22.20 Start up (szlovák),
22.50 Talkshow

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 A mentalista (amer.),
14.00 Felvég, alvég, 15.30
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
22.00 A farm, 23.10 Családi történetek, 0.10 NCIS
(amer.)

JOJ TV

13.00 Az én anyám joban
főz, mint a tiéd, 14.00 Geis
senék, 15.00 Kényszeres
vásárlók, 16.30 Topsztár,
17.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Vadlovak,
22.50 Igen, főnök!, 00.10 Hawaii (amer.), 01.10 A tanúvédelem (amer.)

M2

Duna tv

9.10 Kisvárosi doktor (német),
10.05 Család-barát, 11.30 Jó
tudni!, 13.15 Kívánságkosár,
15.20 Feketén-fehéren (brazil),
16.10 Rex felügyelő (osztrák),
18.00 Híradó, 18.40 A kisvárosi doktor (német), 19.35
Maradj talpon!, 20.40 Szabadság tér 89, 21.25 Munkaügyek,
22.00 Római helyszínelők
(amer.), 0.30 ...és a pokol (francia-olasz)

Duna World

11.15
Moliere-vígjátékok,
12.20 A muzsika hídja (magyar), 13.15 Kívánságkosár,
15.40 Vatikáni híradó, 16.35
Rejtélyes XX. század, 17.05
Nagyok, 19.05 Hogy volt?,
20.00 Szálka, 21.00 Híradó,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Építs
házat, ültess fát!, 15.10
Szlovákia képekben, 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos
tájak, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Bajnokok Ligája, 00.10 Medicopter 117

Pozsony 2

CSÜTÖRTÖK
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

6.20 Mokka, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói), 17.25 Fio
rella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszb an, 20.15 A
kocka, 21.25 Frizbi Hajdú
Péterrel, 22.30 NCIS: Los
Angeles (amer.), 23.35 Felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói), 17.25
Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban,
20.15 A kocka, 21.25 A
belső ember (amer.), 0.05
Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.45 A szerelem foglyai,
13.50 Éjjel-nappal Budapest,
15.05 Négyen négy ellen,
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Válótársak (amer.), 22.15 A
helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 A Toledo család (amer.mexikói), 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A konyhafőnök, 17.30 Ízlések és pofonok
(amer.), 19.30 Új csaj (amer.),
20.50 UEFA Európa Liga, 0.30
Agymenők (amer.)

M2

10.45 Az ifjú Robin Hood
kalandjai, 12.40 Rocky és
Bakacsin kalandjai, 14.45
Gógyi
felügyelő,
16.00
Egér-úti kalandok, 17.10
Mesélj nekem!, 17.20 Aprónép, 18.35 Állatkerti sétány,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Zűrös szív
ügyek (német), 0.25 Az élet
sava-borsa (lengyel)

Duna tv

11.30 Jó tudni, 12.50 Jammie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Feketén-fehéren, 15.50 Rex
felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 Kisvárosi doktor (német), 19.35
Maradj talpon!, 20.35 Fábry, 21.50 Oscar (amer.),
0.40 Könnyű testi sértés
(magyar)

Duna World

11.15 Moliere-vígjátékok,
13.15 Kívánságkosár, 15.15
Múzeumtúra, 16.05 Vallási
műsor, 17.00 Magyar krónika, 18.25 Hazajáró, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 23.25
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.45 Igaz
történet, 14.30 Szlovák ízek,
15.30 Lehetőség, 16.30 Csodálatos tájak, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Az
ezeréves méh (csehszlováknémet), 21.20 Anya, segíts!
(olasz), 23.00 Riporterek,
23.35 Murdoch esetei, 0.20
Medicopter 117

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35 A
vad Amerika, 13.20 A hulladék fogságában, 15.30 Roma
magazin, 16.25 Profik, 17.00
Egy nap, 17.35 Nemzetiségi
híradó, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.45 Labdarúgás, 23.00
Rendőrség, 23.20 Profik,
23.35 Tudományos magazin

9.55
Kakukk
(szlovák), 11.50 A mentalista
(amer.), 12.50 Döglött akták (amer.), 13.50 A farm,
15.30 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.20 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Chart Show, 22.35 Kredenc, 23.10 Szupersztár

11.00 Családi történetek,
11.55 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 Családi történetek,
00.10 NCIS (amer.), 01.10 A
fejvadász (amer.)

JOJ TV

9.50 Vadlovak, 11.00 Tárgyalóterem, 12.00 Híradó,
13.00 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 14.00
Geiss enék, 15.00 Kényszeres vá sárlók, 16.30 Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Csillag születik,
23.50 Hawaii (amer.), 0.50
A tanúvédelem (amer.)

PÉNTEK

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

13.30 Madame Mao, 14.30
Művészetek, 15.35 Magyar
magazin, 16.00 Ég és föld
között, 16.35 Lábtenisz Eb,
18.45 Esti mese, 20.00 Híradó, 20.10 Vad Amerika,
20.55 A hulladék fogságában, 22.20 Start up (szlovák)

Markíza tv

M1

Markíza tv

JOJ TV

11.00 Tárgyalóterem, 13.00
Az én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 Geissenék, 15.00
Kényszeres vásárlók, 16.30
Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
hetedik mennyország, 22.45
Az indok (amer.), 23.40 Hawaii (amer.), 00.40 A tanúvédelem (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 A szerelem foglyai,
13.50 Éjjel-nappal Budapest, 15.05 Négyen négy
ellen, 15.45 Nyomtalanul
(amer.), 16.40 Szulejmán
(török),
18.00
Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 21.25 Showder
Klub, 22.30 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 A beépített szépség (amer.), 14.40
Az örökség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 A Madagaszkár pingvinjei (amer.),
18.30 Jo, a profi (amer.),
19.30 Új csaj (amer.), 20.00
A
konyhafőnök,
22.00
Nyomtalanul (amer.), 23.30
Agymenők (amer.)

M2

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.45 Gógyi felügyelő, 16.30 Lóti és Futi, 17.10
Mesélj nekem!, 17.30 Bali,
18.20 A kockásfülű nyúl,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Világunk
történelme, 23.30 Dalszerzők az A38 hajón, 0.00 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.05 Család-barát, 11.30 Jó
tudni, 12.50 Jamie 15 perces
kajái, 13.15 Kívánságkosár,
16.10 Rex felügyelő (osztrák), 17.00 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.40 Kisvárosi
doktor (német), 19.35 Maradj talpon!, 20.35 Fölszállott a páva, 22.50 Columbo
(amer.), 0.30 Emberrablás
és váltságdíj (angol), 1.40
Színhús (amer.)

Duna World

11.15 Játékosok, 12.25
Kína mai szemmel, 13.15
Kívánságkosár, 15.40 Vallási műsorok, 17.35 Fohász
utoljára, 18.30 Duna anzix,
18.50 Hogy volt?, 19.50 VI.
Nemzetközi Cirkusz Fesztivál, 21.30 Maradj talpon!,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Váratlan találkozások, 16.25
Csodálatos vidékek, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50 Úttalan utakon, 22.35 Harry Brown
(amer.), 1.25 Medicopter
117

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 14.20 FIFA
magazin, 15.00 A bársonyos
után, 15.35 Szemtől szemben, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Anička Jurkovičová (szlovák), 21.20 A
család, 21.50 Start up

Markíza tv

11.50 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15,30 Két és
fél férfi (amer.) 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Relax, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A farm,
23.40 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 1.30 Döglött akták
(amer.)

JOJ TV

11.00 Tárgyalóterem, 13.00
Az én anyám jobban főz,
mint a tiéd, 14.00 Geis
senék, 15.00 Kényszeres
vásárlók, 16.30 Topsztár,
17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Jóéjt mesék (amer.), 22.40
Támadás a Csendes-óceánon (amer.), 0.55 Ördögi
hegy (amer.)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 21-én Olivér
november 22-én Cecília
november 23-án Kelemen
november 24-én Emma
november 25-én Katalin
november 26-án Virág
november 27-én Virgil
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: Kreps Jozef és Pisztin Zsuzsanna.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a szőgyéni Hlavačka Peter, a nagymegyeri Varga Renáta, az ímelyi Ágh
Attila, a gyaraki Zúbeková Natália, a komáromi
Grasslová Dominika, Cseh Zsófia, Putnoky Július
és Molnár Sarolta Anna, az ógyallai Kováč Sebastian, a
gútai Vígh Brigitta, Madarász Bettína és Kovács Krisztina, a dunamocsi Miklós Máté, a szőgyéni Szabó Ármin
Bence, a párkányi Lukács Márk, a bogyai Grvnár Dávid, az
újgyallai Rigó Jozef és a zempléni Krastenics Erik.

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Petrók József (75 éves), Michal Oršolík (69 éves),
Kahuj Teréz (93 éves), Házi Katalin (61 éves), a gútai
Angyal György (80-éves) és Madari Mária (83 éves), az
őrsújfalusi Gőgh Béla (60-éves) és Oraveczová Helena (90éves), a kavai Nagy Julianna (93 éves), a lakszakállasi id.
Szabó Ernő (71 éves), a keszegfalvai Kováčová Priska (73
éves), a marcelházai Farkas Eszter (70-éves), az izsai Takács Irén (88 éves), az ógyallai Zachorec József mérnök (54
éves), valamint a mudroňovói Peťovsky Ján (66 éves).

Emléküket megőrizzük!

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik november 13-án elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe

Körömpörkölt
Hozzávalók:
2 kg sertésköröm
2 nagy fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
1 paradicsom
1 paprika
ízlés szerint só
pirospaprika
bors
esetleg csípős paprikakrém
kevés zsír, vagy olaj

Elkészítése:
A körmöket alaposan letisztítjuk, az esetleges szőrszálakat is eltávolítjuk, majd feldaraboljuk. A kockára vágott hagymákat forró
zsiradékon megpirítjuk, megszórjuk pirospaprikával. Rátesszük
a felkockázott paradicsomot és paprikát, valamint a körmöket, és
annyi vízzel engedjük fel, amennyi éppen ellepi. Sózzuk, borsozzuk, és lassú tűzön addig főzzük, amíg a hús leválik a csontról, és
szép sűrű szaftot kapunk.
Sós vízben főtt burgonyával és savanyúsággal tálaljuk.

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

A tészta hozzávalóit dolgozzuk összes és osszuk két részre.
Nyújtsuk ki vékonyra, majd tortaformában, sütőpapíron süssük
meg mindkettőt 200 fokon, pár perc alatt. Ha megsült, az egyik
tésztát annyi részre vágjuk, amennyi tortaszeletet szeretnénk
kapni. A pudingport keverjük össze a liszttel, majd adjuk hozzá a
tojássárgákat és lassan adagolva, folyamatos kevergetés mellett
a tejet is. Főzzük sűrűre, majd hűtsük ki. A Ramát keverjük ki
a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd ha kihűlt a pudingos
krémünk, a kettőt keverjük össze. A tejszínt verjük kemény habbá. Az egészben hagyott lapot tegyük tortaformába, kenjük rá a
sárga krémet, erre tegyük a felvert tejszínhabot, majd helyezzük
rá a felvágott tésztalapokat és porcukorral megszórva tálaljuk.

Használt és öreg
autók likvidálása

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048
Gondoljon a télre, most növelje
háztartása mélyfagyasztói kapacitását!

Kombinált hűtőszekrény

Nagy Miklós,
volt lohóti lakost.

Krémes torta

Hozzávalók:
Tészta
25 dkg liszt
10 dkg porcukor
5 dkg Rama
1 tojás
1 tojássárgája
1 ek. méz
1 ek. rum
1 kiskanál szódabikarbóna
Krém
2 csomag vaníliás cukor
1 liter tej
3 tojássárgája
2 csomag vaníliás pudingpor 2 evőkanál liszt
20 dkg Rama
5 dl növényi tejszín
15 dkg porcukor
Elkészítése:

ECG ERD 21440WA+

* a kijelentéshez szükséges papírok intézése
* ingyenes elszállítás
A KN-es rendszámú
* készpénzfizetés a helyszínen
gépkocsikat
kijelentjük
INFO:
a rendőrségi
0908 188 115
0919 183 225 nyilvántartásból!

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Köszönjük a sok virágot, koszorút
és a vigasztaló szavakat.
Húga Mária családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal emlékezünk
november 24-én,
halálának első évfordulóján

Pápay Istvánra,
Komáromban.

Emlékét őrző felesége,
lányai, fia, menye, unokái
és dédunokája

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Könnyes az út, mely sírodhozt vezet,
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk
november 26-án szerettünkre,

Keszeli Lajosra
Gútán,

halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző, szerető felesége, lánya, fia,
két unokiája és három dédunokája,
Márk, Filip és Lukáš
* Garázs kiadó Komáromban a Szakszervezetiek utcájában. Tel.: 0944 283 681.
* Eladó Őrtényben 10,5 áras gyümölcsös kis lakkal és mellékhelyiségekkel.
Tel.: 0905 899 575.

Idős hölgy ápolónőt keres
egész napra.

Tel.: 0944 628 040.

Podunajské múzeum v Komárne
ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenajať
formou priameho nájmu:

a) – časť dočasne prebytočných nebytových priestorov v budove Bašty VI na Okružnej ceste súp. č. 271, Komárno, parc. č.
9264, celková plocha 235,2 m2. Minimálna výška nájomného je
14,00 €/m2/rok, doba nájmu najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú.
b) – časť dočasne prebytočného pozemku k. ú. Komárno, parc.
č. 9267 o rozlohe 540 m2. Minimálna výška nájomného je 0,10
€/m2/rok, doba nájmu najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú.
c) V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 4. 12.
2015 do 15.00 hod. Na adresu Palatínova 13, 945 01 Komárno v označeje obálke „NÁJOM”. K cenovej ponuke je potrebné doložiť písomné vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby v zmysle § 9a ods. (6) a ods. (7) zák. č. 446/2001 Z. z.
Bližšie informácie:
tel.: 035/7731476, e-mail: muzeumkomarno@gmail.com.

199.- euró!

Fagyasztó box

145 l 219.- euró!

SZUDOKU

* Bérbe adó Komáromban az Ispotály
utcában erkélyes szoba-konyhás lakás. Tel.: 0915 667 121.

Notebookok,
LCD-monitorok,
Kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Adatmentés
merevlemezről
és memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
A Nagytapolcsány – Komáromi
KFC találkozóra lapzárta után,
kedden került sor.
IV. liga
Gúta – Imely 1:1 (0:0) A mindvégig harcias találkozón ezúttal
nem sok szerencséje volt a hazai
csapatnak. Az első félidő sikertelensége után a második félidőben
Bacigál (55. perc) a tizenhatos
széléről lőtt gólt a gútaiaknak.
Ezután ugyan felélénkültek a
hazaiak, ám a 88. percben Kókai
gólja csillapított a kedélyeken
és bebiztosította a döntetlent. A
bajnoki táblázatban 5. Gúta 28
ponttal, 10. Ímely 21 ponttal.
V. liga
Ekel – Zsitvabesenyő
1:0 (0:0) A bajnoki táblázat első helyéért is folyt a
pályán a küzdelem, ahol a
hazai csapat emberhiánnyal
küzdött, hiszen több kulcsfontosságú játékosát kellett nélkülöznie. Az első félidőben az ekeliek
két gólhelyzetet is kihagytak, a
vendégcsapat is folyamatosan
támadott, ám a szünetben gólnélküli 45 perc után vonultak a
csapatok az öltözőbe. A második
félidő 11. percében Horváth Lajos juttatta vezetéshez az ekelieket, s bár a vendégek mindent
elkövettek legalább az egyenlítés eléréséhez, az ekeliek megőrizték vezetésüket * FK Actív
Nagykeszi – Ógyalla 2:2 (1:0)
A találkozó 11. percében a hazai
Nagy lőtte a találkozó első gólját, s az ógyallaiak csatárai előtt
áttörhetetlen védelmi fal állt. A
második játékrészben Pajtinka
egyenlített, majd a 80. percben
Budai növelte a vendégek előnyét. Két perccel a mérkőzés befejezése előtt ismét Nagyé volt a
főszerep, aki büntetőből szerezte
meg az egyenlítő gólt * Naszvad
– Podhájska 6:0 (0:0) Az első
félidőben a vendégcsapat sikeresen védekezett, míg a naszvadi
csatárok a felázott talajon nehezen mozogtak * Szentpéter –
Komját 2:3 (1:1) A találkozó 27.
percében Ladányi hatalmas gólt
lőtt a vendégeknek, ám korai volt
az öröm, mert hét perccel később
a komjátiak egyenlíteni tudtak.
A találkozó 62. percében Varga
ismét vezetéshez juttatta a péterieket, s úgy tűnt, az értékes pontok

otthon maradnak, ám a vendégek
egyenlíteni tudtak, majd a 80.
percben megszerezték a vezetést
is * Dolný Ohaj – Marcelháza
1:3 (0:2) Mindenképp győzni
akart a vendégcsapat, s az első
félidőben Gumbér és Németh R.
révén már érzékeltették a marcelházai csapat fölényét. A második
félidő 20. percében ismét Németh
volt szemfüles és növelte a marcelházaiak előnyét, amelyet csak
a 90. percben tudott enyhíteni az
ohaji csapat * A bajnoki táblán
1. Ekel (36 pont), 4. Szentpéter
(25), 7. Naszvad (23), 10. Marcelháza (21), 11. Ógyalla (20)14.
Actív Nagykeszi (16).
VI. liga
Hetény – Perbete 5:0 (2:0)
A hazai csapat nem kegyelmezett a vendégeknek, akik
az első félidőben még keményen védekeztek. Góllövő:
Csintalan (21., 74. perc), Lucza
(31. perc), Pásztor (47. perc)
és Hencz (76. perc) * Nemesócsa – Vágfüzes/Kava 3:2 (2:2)
Rendkívül
kiegyensúlyozott
találkozót láthatott a közönség,
ahol Horváth a 22., majd Hipp
a 30. percben juttatta vezetéshez
a hazai csapatot. Az első félidő
43. percében Tokár, egy perccel
később Jancsó gólja borzolta a
nemesócsaiak kedélyét. A mérkőzés kimenetelét eldöntő gól
a 73. percben született Ledeczky lövésének köszönhetően. *
Dunamocs – Keszegfalva 1:3
(0:2) A vendégcsapat a 19. percben Pollák, majd a 24. percben
Soós góljával megmutatta, hogy
nem ok nélkül áll a táblázat élvonalában. Kovács a 88. percben
szépített ugyan, de a 90. percben
Sándor gólja igazolta, hogy a
keszegfalvaiak kilábaltak a gödörből * Marcelháza B – Szilosháza 2:0 (1:0) Mindkét csapat
támadó játékot mutatott be, ám
a védelem mindkét térfélen résen volt. Az első gól a találkozó
23. percében Obložinský révén
született, a második félidő 75.
percében pedig Šenkár vette be a
szilosháziak kapuját * Újgyalla
– Búcs 4:1 (2:0) A vendégcsapat
győzni ment Újgyallára, folyamatosan támadtak s emiatt több,
védelmi hibát is elkövettek. A hazaiak nem kegyelmeztek, a gólözönt az 5. percben Góri kezdte,

Komárom szülöttének
köszönhető a magyar
válogatott továbbjutása!
A múlt hét vége a sportrajongók
körében feszült várakozással telt,
hiszen az Eb-re való kijutás vigaszágán Norvégia csapatát kellett a magyar fociválogatottnak
legyőznie. A vasárnap esti budapesti találkozó 14. percében Kádár remek labdát adott a komáromi születésű Priskin Tamásnak,
aki a védőket kicselezve, védhetetlen gólt lőtt a norvég kapuba.
Büszkék vagyunk Tamásra, aki
a komáromi KFC neveltjeként
viseli a magyar válogatott mezét.

majd Habara R. a 24., Badala az
56., Rigó pedig a 84. percben lőtt
gólt. A vendégek becsületgólját a
77. percben Sánta lőtte * Lakszakállas – Csallóközaranyos 2:1
(1:1) A nehéz talaj mindkét csapatot alaposan próbára tette, ám
érződött a játékbeli különbség is.
A találkozó 25. percében Inczédi
szerezte meg a hazaiak vezetését,
ám Álló tíz perccel később már
egyenlíteni tudott. A második
félidő 14. percében ismét Inczédi
rezegtette meg az aranyosiak hálóját, s a találkozó végéig már a
csallóközaranyosiak nem tudtak
szépíteni. * Bátorkeszi – Izsa 1:1
(1:0) Az első félidőben a hazaiak,
a másodikban viszont a vendégek
bizonyultak jobbnak, a döntetlennek azonban a hazaiak örülhettek
jobban, mert az izsaiak a véghajrában a gólhelyzetek sorozatát
hagyták kihasználatlanul. Az első
gólt a 10. percben Barton lőtte, a
83. percben pedig Vörös tudott
egyenlíteni* Gúta B – Path 8:1
(3:0) Mintha nem is ugyanabban
az osztályban játszó két csapat
harcát nézte volna a szurkolótábor. Előbb (8. p.) Kürti, majd
Czukár (23. p.), azután a 31. percben ismét Kürti volt a gólszerző.
A csatárnak annyira megtetszett a
vendégek hálója, hogy az 50., 55.,
74. és 82. percben labdájával ismételten megtisztelte azt. A vendégek becsületgólja a 64. percben
Bende lövéséből született. * A
bajnoki táblázatban 1. Hetény
(32 ponttal, 2. Keszegfalva (31
p.), 3. Marcelháza B (30 p.), 4.
Csallóközaranyos (25 p.), 5.
Gúta B (24 p.), 6. Nemesócsa
(23 p.), 7. Újgyalla (21 p.), 8.
Lakszakállas (21 p.), 9. Bátorkeszi (20 p,), 10. Szilosháza (20
p.), 11. Perbete (19 p.), 12. Vágfüzes/Kava (198 p.), 13. Izsa (16
p.), 14. Dunamocs (15 p.), 15.
Búcs (12 p.), 16. Path (11 p.)
V. ifjúsági liga
Ipolyság – Madar 3:1 * Muzsla
– Nemesócsa 0:0 * Szentpéter –
Szőgyén 0:8 (0:4)
Id. ifik II. ligája
Komárom – Nagyszombat 0:2
(0:1) Komárom a 11. helyen áll.
Az ifj. ifik II. ligája
Komárom – Nagyszombat 0:3,
(0:2) Komárom a 9. helyen áll.
Az id. ifik IV. ligája
Gúta – Bős 3:1 (1:1) góllövők:
Fekete, Korpás és Sztojka * Nagyfödémes – Ógyalla 3:2 (1:1) Góllövő Hegedűs és Pšenák * Felsőbodok – Marcelháza 6:0 (3:0) *
Ekel – FC Vion 9:1 (5:0) góllövők
Vrábel 2, Kiss 2, Antala 2, Stojka,
Szilágyi, Csinger * Ekel a bajnokság 6., Marcelháza a 8., Ógyalla
10., Gúta a 15. helyén áll.
Id. diákok II. ligája
Partizánske – Komárom 1:1 (1:1).
Komárom csapata a bajnokság 5.
helyén áll.
-boldi-

Csak huszonnégy másodperc választott el a győzelemtől!

Bosszantó vereséget szenvedett az MBK Rieker COM-therm Komárom a bulgáriai Szamokovban: a komáromiak idegenbeli győzelme mindössze huszonnégy másodpercen múlt
a Rilski Sportist ellen. A komáromi együttes ezzel elveszítette harmadik találkozóját is a
FIBA Europe Cup N-csoportjában.
Rilski Sportist Szamokov – MBK Rieker COMtherm Komárom: 83-82 (39-39 – 16:19, 23:20,
20:26. 24:17) Mindössze huszonnégy másodperc
volt hátra, amikor a bolgár Bozov két büntetőjével
átvette a vezetést a Rilski Sportist. A komáromiak
ugyan még támadtak, az eredmény azonban már
nem változott. A férfi Európa-kupa N csoportjának
múlt hét keddjén lejátszott találkozóján nem kis
meglepetésre érezhető fölénnyel kezdett a komáromi csapat. A bolgár együttes csak a második negyedben tért magához és a félidő állását döntetlenre
javította. A harmadik negyedben is a komáromiak
lehettek nyugodtabbak, ám korai volt az elégedettség, az utolsó másodpercek döntöttek. Mindössze
huszonnégy másodperc volt hátra, amikor a bolgár
Bozov két büntetőjével átvette a vezetést a Rilski
Sportist és ha egyetlen ponttal is, de kikapott a komáromi csapat. A legeredményesebb komáromiak: Umipig 20, Vido 18, Thompson 14.

Iskra Svit – MBK Rieker COM-therm Komárom 63 : 75 (18:12,12:23,18:14,15:26)
Mindkét csapat bizonyítani öt percben mindenképpen a utolsó negyed azonban minakart, s a pályaelőny termé- hazai csapat irányította a játé- dent pótolt, hiszen Haladáék
szetesen a szepességi Szvit kot, szerencsére a komáromi- szinte lehengerelték a szvitiek
játékosainál volt. Az első tíz ak még időben változtattak a csapatát, erős tempójukat nem
percben mindez érezhető is játékfelfogásukon és végül a bírták a hazaiakat és végül 12
volt, elrontott távoli dobások, komáromi csapat nem csupán pontos fölénnyel vonulhattak
rossz átadások jellemezték ek- egyenlített, hanem ötpontos a komáromi kosarasok az ölkor a játékot. A szepességiek félidei előnnyel ment pihenni tözőbe.
hatpontos előnyt harcoltak ki A harmadik negyedben ismét A komáromi játékosok egyémaguknak. Néha ugyan érző- a komáromi szurkolók ideges- ni eredményei: Halada 20,
dött, hogy több van a komáro- kedhettek, hiszen csapatuk Umipig 12, Vido 9, Thompmi csapatban, úgy tűnt, hogy lagymatagon, pontatlanul ját- son 6, Alawoya 5 Kratochvíl
csak „etetés” folyik a pályán. szott, így négypontos előnyt 9, Kozlík 8, Bilič 6, Haviar 0,
A második negyedben ez be kiharcolva, egypontosra csök- Kürthy 0, Marchyn 0, Masis bizonyosodott, bár az első kent Haladáék előnye. Az lík 0.
-cseri-

RÖPLABDA
VK BYSTRINA SPU Nitra – Spartak SJE
VKP Komárno 3:1 (19, 22, -17, 18) Csak
egyetlen negyedben tudta igazán megmutatni a komáromi csapat, hogy szebb, összefogottabb játékra is képes. A nyolcadik forduló
előrehozott mérkőzésén nem tudta hozni korábbi formáját és az első két játékrészben a
nyitraiak sima győzelmet arattak. A harmadik
negyedben erőre kaptak a komáromiak, ám
az utolsó negyedet ismét a nyitraiak irányították.
Spartak SJE VKP Komárom – TJ Spartak
Myjava 3:1 (20, – 25, 19, 19) A 94 percen át
tartó küzdelemben az első sikeres szett után
feljöttek a myjavaiak, ám a továbbiakban
mindvégig a komáromi csapat volt az irányító. Komárom jelenleg a bajnokság 4. helyén
áll 15 ponttal.
-cseri-

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Léva B 8:10
Pontszerők: Tóth, Moravec,
Gálik és Bánfalvy 2-2. A PK
Komárom csapata a táblázat 5.
helyén áll.
IV. liga C – csoport
Komáromi Pokrok – Nagysurány B 12:6 Pontszerzők:
Rajkó és Való 3,5, Nagy O. és
Kadlicsek 2,5 * A Komáromi

Találkozó a magyar
labdarúgás nagyjaival

November 24-én, a komáromi Tiszti pavilon kistermében Mészöly
Kálmánnal, a hatvanegyszeres magyar válogatott csatárral, illetve
Sallai Sándorral találkozhatnak a sportbarátok, aki ötvenegyszer
ölthette magára a piros-fehér-zöld mezt.

Nem csak sportolóknak ajánljuk!

November 21-én Dunamocsra látogat a magyarországi sportpszichológus és életmód-tanácsadó, Balassa Levente. Kevesen tudják róla, hogy több olimpikon pszichológusa is. Erre a nemmindennapi előadásra szeretnénk meghívni régiónk sportolóit, valamint az összes érdeklődőt.
A résztvevők szinte hihetetlennek tűnő dolgokat hallhatnak majd a 2+1 órás előadáson a szakembertől. Ezeknek a lelki
praktikáknak az elsajátításával saját teljesítményünket is jobbá tehetjük és kiegyensúlyozottabbá válhatnak hétköznapjaink. Mivel Szlovákiában a sportpszichológia egyelőre gyerekcipőkben jár, ezért is érdekes lehet ez az előadás.

Pokrok csapata a bajnoki tabella 11. helyén áll.
VII. liga
Perbete B – Szőgyén A 13:5
Pontszerzők: Farkas, Annus 3,5,
Ifj. Herda, Javorka 2, Uzsák M.
1,5 és id. Herda 0,5 * Perbete B
csapata a tabella 2. helyén áll.
Járási liga 7. forduló
JBK Bátorkeszi – SJE Komárom 14:4 pontszerző Cséplő 4, Száraz 4,5, Jozefík 4,5,
Varga 0,5, ill. Deák 1, Hujperné 1, Park 1, Boncsek 1 * PK
Hetény A – STK Dunamocs A
4:14 Pontszerző Szabó és Pém
1,5, Fónad 1, illetve Bábi és
Lajos 4, Banai T. I 2,5, Tücsök

2, Banai T. P 1,5 * PK Nemesócsa – Bak Búcs 6:12 Pontszerző: Sajkovics 2,5, Görögdi 1,5,
Krastenics és Válek 1, illetve
Bircsák és Vasas 4,5, Bugány 3
* Pokrok Komárom C – STK
Szentpéter 7:11 Rajko Z 4,5,
Szelid 2, Rajko A 0,5, illetve
Gyarmati R 3,5, Markovics 3,
Bánsky 2,5, Kelko 2 * STS
Komárom A – STK Gúta B
8:10 Pontszerző Borovica 4,5,
Ibolya 2,5, Nagy 1 illetve Balogh 3,5, Sefcsík 3, Balázs 2,5,
Izsák 1 * STS Komárom B –
STK Gúta A 0:18 Pontszerző:
Múčka, Sladký, Zsifcsák R. és
Žifčák T. 4,5.

SAKK
II. liga
Bátorkeszi – Bajmóc 4,5:3,5 Pontszerzőink: Barczi, Torottó és Száraz 1-1, Berek, Regec és Bóna 0,5
* Komárom – Nagytapolcsány A 3,5: 4,5 Pontszerzők: Vörös és Jóba 1-1, Jakab, Hegedűs és Gróf 0,5
* Bátorkeszi – Nagytapolcsány A 2:6. Pontszerzőink:
Barczi 1 , Szegi és Bóna 0,5 * Komárom – Bajmóc
6:2 Pontszerzőink: Góth, Szilárd, Berza, Molnár és Šebenský 1,
Kukel 0,5 * Komárom sakkozói a bajnokság 3. helyén állnak
9 ponttal, Bátorkeszi a 6., hat ponttal.

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával
• Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • Gazdasági ügyintéző: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi
• Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel./Fax:
035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo
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