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Andruskó és Gajdáč egy csónakban eveznek?

Morális okokra hivatkozva akarják
törvénysértésre kényszeríteni a polgármestert

Németh István felvétele

Tiltakozó nagygyűlés a magyar oktatás ellen irányuló törekvések ellen

Ha elveszik iskoláinkat,
a jövőnket veszik el!
Talpalatnyi hely sem maradt szabadon múlt héten pénteken a Komáromi
Városi Művelődési Központ nagytermében, ahol az eredetileg a Klapka
térre tervezett tiltakozó nagygyűlés több száz résztvevője zsúfolódott ös�sze a kint szűnni nem akaró eső miatt. A civil szervezetek által meghirdetett demonstrácó résztvevői azon kedvezőtlen folyamatok ellen tiltakoztak, amelyek a szlovákiai magyar oktatás ellen irányulnak, s amelyeknek
a kivédése csakis közös erővel és összefogással vezethet eredményre.
A magyar iskolák csorbítatlan
megmaradása érdekében az
egész felvidéki magyarságnak
feltétlenül össze kell fognia
az államhatalom arroganciája ellen, mert az oktatásügy
mindannyiunk közös ügye és
kincse, amelynek a megvédése egy emberként kötelességünk. A szellemi leépülésünket célzó nyílt és burkolt
törekvések előtt nem szabad
meghunyászkodnunk, mondta
többek között bevezetőjében
Fibi Sándor nyugalmazott
pedagógus. Stubendek László, Komárom polgármestere
üdvözlő szavaiban e nemes
ügy erkölcsi támogatásáról
biztosította a magyar pedagógustársadalmat. A következő felszólaló, Jókai Tibor,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
volt, aki egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy
az ügy orvoslására nincs általánosan elfogadható recept,
a megszűnéssel fenyegetett
kisiskolákat mindenütt csakis
a települések helyi sajátosságainak figyelembevételével

Néma
főhajtás
Október 6-án, kedden 18 órakor kerül sor a gútai Szent Rozália-kápolna parkjában arra
a hagyományos
megemlékezésre, amelyen
az MKP és a
Via Nova ICS
városi szervezetének rendezésében az
emlékezés mécseseit helyezik el a kápolna
falánál.

lehet megmenteni. Több
felszólaló annak a meg�győződésének adott hangot,
hogy a jelenlegi áldatlan és
bizonytalan helyzetben az
egyedüli megoldás a magyar
oktatásügyi autonómia kivívása. Egyébként az a veszély fenyeget, hogy iskoláinkkal együtt az utódaink is
elfogynak, hangsúlyozta felszólalásában Schwarz Katinka, aki a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
képviseletében kért szót.
Simon Attila történész, a
Szlovákiai Magyar Történelemtanárok Társulásának
elnöke is úgy vélekedett,
elérkezett az ideje annak,
hogy a magyarság a saját
kezébe vegye iskoláinak az
irányítását, mert olyanok
döntenek oktatásügyünkről,
akik nem ismerik, és akiket
nem is érdekel kultúránk és
anyanyelvünk. Az iskolaügy racionalizálása címszó
alatt többek között a felsőpatonyi alapiskolát is a
leépítés veszélye fenyegeti, amelynek az igazgatója,

Horváth Zoltán is felemelte
szavát a kormány mesterkedései ellen, amelyek bezárásokkal, leépítésekkel és
megszüntetésekkel fenyegetnek. Olyan megoldásokra van szükség, amelyeknek
a révén szülőföldünkön
meg tudunk maradni magyarnak, sommázta felszólalásában Bárdos Gyula, a
Csemadok országos elnöke.
Berényi József, a Magyar
Közösség Pártjának elnöke rámutatott arra, hogy az
elmúlt negyedszázad történései mind arról szóltak,
(Folytatás a 2. oldalon)

Azt, ami a komáromi városháza dísztermében, az önkormányzati üléseken történik, nem
lehet másnak nevezni, mint ingyencirkusznak. Napjainkra a testületen belül két tábor alakult ki, „a kemény mag”, amely Bastrnák Tibor expolgármester köré csoportosul, illetve a
magukat függetleneknek nevező, lényegében kisebbségbe szorult „függetlenek”. Az üléseknek már unalomig ismert koreográfiájuk van: elsőként Andruskó Imre ad kioktatást arról,
hogy valójában miképp is kellene működnie a városi hivatalnak, hogyan kellene előkészíteni a képviselőtestületi üléseket és mennyire fontos lenne, hogy a városi intézmények saját
fűtést építsenek ki maguknak, s ne a távfűtést részesítsék előnyben. Múlt héten csütörtökön
még ezt a szokásos „menetet” is sikerült felülmúlniuk.
A sors fintora, hogy Gajdáč kormányzati ülésen. Valószínű- cég még egyszer felkínálta a pe(morális okokra hivatkozva) leg nem a polgármester szája íze ren kívüli megegyezést. A testület
és Andruskó egy csónakba ke- szerinti döntés született, mert na- ezt elfogadta volna, ám Bastrnák
rülve megakadályozták, hogy a gyon rövid időt adott a szerződés Tibor saját hatáskörben fellebbeváros visszavonja azt a határo- elkészítésére, ugyanis feltételül zett, mert úgy gondolta, hogy ha
zatát, mely ellenkezik egy jog- szabták, hogy ha a cég késlekedik párttársa, Gál Gábor parlamenti
erős bírósági ítélettel, melyet a a fizetéssel, akkor automatikusan képviselő fogja Komáromot vévárosnak illene méltányolnia. a második helyezett lesz a győz- deni, akkor biztos a siker. A város
Az ügy előzményeit megpró- tes. A szerződést Hortai Éva, az azonban végérvényesen elveszbáljuk röviden összefoglalni.
akkori alpolgármester felügyelete tette a pert és több, mint 50 ezer
alatt készítették, euró perköltséget kellett fizetnie,
Mekkora kárt tud okozni a butaság, ha amibe – ahogy s ez az összeg még nem tartalarroganciával, hatalommal és szorga- azt az idő iga- mazza a jogi képviselőnek fizetett
lommal párosul?
zolta – sok hiba összeget. A bírósági döntés után
Bastrnák Tibor még az első vá- csúszott. A győztes Intekom R.t. más cég valószínűleg mindenlasztási időszakában elhatározta, vállalta, hogy a vételár felett öt féle támogatást és ajándékozást
hogy sürgősen meg kell venni év alatt 10 millió korona értékű megszüntett volna, még szerencse,
a várat és az erődrendszert 40 „ajándékot” ad majd a városnak, hogy a fűtőművek vezérkara a mai
millió koronáért, holott tudható viszont a cég megkapja a fűtéshez napig lokálpatriótaként gondolkovolt, hogy ehhez hasonló épület- tartozó összes vagyont. Mivel a dik és a városi sport- és a kulturális
egységeket más városok ingyen város nem teljesítette a szerző- élet támogatója maradt.
kapnak meg. Ehhez a vagyont désben rá eső kötelezettségeket, a Az ügy tragikomikuma, hogy
a fűtőművek eladásával kívánta cég tárgyalást javasolt. Ezt a tár- Andruskó Imre és Gajdáč Ondelőteremteni. A céget meghirdet- gyalást a városvezetés elutasítot- rej morális okokra hivatkozva
ték és kiválasztották a legjobb ta és bírósághoz fordult. Miután próbálja a céget zsarolni. Lehet,
ajánlatot tevő jelentkezőt az ön- a pert első fokon elvesztették, a hogy Gajdáčnak el kellene gondolkodnia azon, hogy mennyire
volt morális a testületi ülésen más
nevében szavazni, amiért a parlamentben lemondanak a mandáA múlt héten pénteken vérző fejjel igyekezett megszólítani tumukról, Andruskó sem érzett
Csallóközaranyoson az embereket egy 46 éves férfi. Senki sem semmiféle morális problémát,
segített neki, viszont a községi hivatalban jelentették az esetet, amikor az Aqua Ventura kft. ügyahonnan a hivatalnokok a rendőrség segítségét kérték.
vezetője bebizonyította, hogy OlMire a rendőrök megérkeztek, Szalai Attila elhunyt. A rendőr- láry és csapata 10 millió forinttal
a férfit egy roma származású nő ség a hivatalos kórbontani jelen- károsította meg őket. Egyébként
eszméletlen állapotban találta és tésre vár, amelynek el kell dönte- ő Olláry egyik legelkötelezettebb
habozás nélkül értesítette a men- nie, hogy a férfit valaki leütötte, támogatója...
tőszolgálatot. Percekkel később vagy pedig olyan szerencsétle- A csütörtöki testületi ülés furmár szirénázva vitték a komáro- nül esett, hogy annak következ- csaságairól olvasóinkat jövő heti
mi kórházba, de mire odaértek, ményeként hunyt el.
számunkban tájékoztatjuk.

Leütötték, vagy elesett?

Megcsúszott Őrsújfalu főutcáján

Emlékezzünk együtt
az aradi vértanúkra!

A pénteki kiadós esőzések után az I/63-as út Őrsújfalun áthaladó útszakaszán egy nemesócsai kirendeltségű, dunaszerdahelyi személyzetű gyorsmentő szállított szívinfarktus gyanújával a komáromi kórház felé beteget,
amikor az úton megcsúszott és egy magánház kerítését áttörve az ott levő
fának ütközött. A baleset helyszínére pillanatokkal később megérkezett
a cserekocsi és a beteget a karambolozott mentő személyzetével együtt
a kórházba szállították. A legsúlyosabb sérülést (nyakcsigolyatörést) a
mentő sofőrje szenvedte el, a mentőápoló és a beteg kisebb sérülésekkel
megúszták a karambolt. A mentőkocsit a tűzoltók áramtalanították, mert
ledöntötte a ház gázóraszekrényét és emiatt fennállt a robbanás veszélye.

A Magyar Közösség Pártja tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt
az aradi vértanúk napja alkalmából rendezett megemlékezésre Komáromba,
amely október 4-én, 17 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központban.
A jelenlevőket köszönti és beszédet mond Berényi József, az MKP elnöke.
Az emlékesten fellépnek a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor fiataljai.
A Virtuózok a világ első komolyzenei tehetségkutatója, amely 2014 őszétől karácsonyig tartott az M1-en. A műsorsorozat soha nem látott nézettséget hozott a saját kategóriájában. Az itt felfedezett fiatal tehetségek népszerűsége és országos ismertsége
kiemelkedő. A műsor befejezése óta számtalan felkérést kaptak. Színvonalas rendezvényeken, koncerteken, kiemelt eseményeken szerepelnek, mindenhol zajos sikerrel. Méltón képviselik a műsor fő üzenetét: a tehetség
szorgalommal, kitartással, elhivatottsággal párosulva megkérdőjelezhetetlen értéket teremt.
A fiatal tehetségek az alkalomhoz méltó programmal
mutatkoznak be.
Belépőjegy: 1,- euró
Információ és jegyrendelés: • Hutter Mária járási titkár, Magyar Közösség Pártja – Komáromi Járási Iroda, Tiszti Pavilon, Komárom,
mobil: +421905547433, e-mail: komarom@mkp.sk
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Ha elveszik
iskoláinkat,
a jövőnket
veszik el!

Kerek száz esztendővel ezelőtt a nagy háború frontjain már második éve dörögtek a fegyverek, a hőn áhított végső győzelem közelsége a véráztatta csatamezőkön már régen köddé vált, s a lövészárkokból mind borúlátóbb levelek érkeztek
a katonák hátországbeli szeretteihez. A katonai cenzoroknak bőven akadt dolguk, ám az a kevés közlés is, ami a levelekben törlés nélkül megmaradt, sötét képet rajzolt az otthon maradottaknak a jövőt illetően. Aztán ezerkilencszáztizenöt
tavaszán az oroszországbeli hadifogolytáborokból megérkeztek az első levelek....
A legtöbb komáromi katona
1915. március 22-én a galíciai Premysl erődrendszerében,
annak második ostroma után
esett orosz fogságba. A mintegy
százhúszezer, többnyire magyar
hadifogoly közül többeknek az
útja a távoli Szibériába vezetett. Érdekes, hogy még további
három évig dúlt az első világháború, de a posta a hadviselő
felek között is majdhogynem
óramű pontosságával működött.
Ezt bizonyítják többek között
a Komáromi Ujság hasábjain
is megjelent levelek és tudósítások, amelyek kilométerek
ezreit megtéve, frontokon át is
megérkeztek a címzettekhez.
A Komáromból küldött válaszlevelek nemkülönben. Az
említett lap április 1-jén megjelent számában például Ligeti
János komáromi festőművész
az omszki hadifogolytáborból
jelentkezik, s részletesen leírja
sebesülésének, lábadozásának,
majd fogságba kerülésének körülményeit, s annak a kéthetes
útnak a viszontagságait, amelynek utolsó állomása a sokezer
kilométerre lévő Omszk városa
volt. Ligeti eredeti levelét francia nyelven írta, talán abbéli
megfontolásából, hogy a táborbeli cenzorok ezzel a nyelvvel talán könnyebben
boldogulnak. Az ugyancsak messzi Habarovszkból adott magáról életjelet Cechmeister János „Levél Szibériából” című
írásával, amely 1915. április 1-jén jelent
meg a Komáromi Ujság hasábjain. Ennek
a levélnek az eredetije német nyelven íródott, s szerzője igen érzékletesen írja le a
hadifogolytábor lakóinak az életét, első karácsonyukat és mérhetetlen honvágyukat.
Tudott dolog, hogy ugyancsak Premysl
ben került hadifogságba jeles költőnk,
Gyóni Géza (1884-1917) is, akit a végzete
a krasznojarszki hadifogolytáborba vitt.
Egyik fegyvertársa volt komáromi földink,
dr. Fülöp Zsigmond (1878-1940) bankigazgató, újságíró és helytörténész, későbbi polgármester (akkor még: városbíró) is,
aki többek között a Komáromi Ujság egyik
kiadója és főmunkatársa volt, s aki tartalékos hadnagyként szintén Premyslben esett
fogságba, ahonnan csak 1920-ban térhetett

haza. Újságíró kollégája, az itthon maradt
dr. Baranyai József, lapjuk 1915. április
15-i számában közli annak a táviratnak (!)
a szövegét, amelyben Fülöp Zsigmond az
édesapjával tudatja, hogy él és egészséges,
a Kaspi-tenger melletti Asztrahánban lévő
hadifogolytábor lakója. Válaszleveleket is
várt, és nyilván kapott is, megírta ugyanis a címét: Asztrachan, Pervi Armianszky
Ulica, dom: Adzsimi W. Az ezt követő
hetekben rendre jelentek meg lapjában
hosszú és érzékletes tudósításai Asztrahánból, amelyekben név szerint hírt ad az ottani komáromi foglyokról, viszontagságos
utazásukról Premysltől a Volga deltájáig.
Írásainak címe „Komáromból Asztrahánig
Premyslin át”.
Az első világháború szinte minden magyar
családot érintett. Álljon itt végezetül a saját
családi legendáriumomból egy eset. Nagyapám öccse szintén Premyslben esett orosz
hadifogságba. Hiába a lassan hazatérőknél
való kérdezősködés, levelek a Nemzet-

Értesítés

Tisztelettel értesítjük rokonainkat,
barátainkat és ismerőseinket,

hogy október 11-én, 11 órakor
házasságot kötünk a gútai

Nagyboldogasszony-plébániatemplomban

Ifj. Tóth István és Szántó Tímea

közi Vöröskereszthez, semmi hírt nem tudtak meg róla,
sem holtáról, sem létéről. Már
jócskán túl a harmincas évek
nagy gazdasági világválságán,
egy szép napon kopogtattak
Némethék ajtaján. Ismeretlen
ember egy láthatóan megviselt levelet adott át azzal,
hogy az a túlparti Komáromba
érkezett, ahol a postán valaki
rájött, hogy a címzett, azaz
Németh Miklós lakatosmester Révkomáromban lakik,
így a levelet áthozták a hídon,
pontosabban a határon. Nagyapám neve alatt a címzésben
még Ausztria-Magyarország
szerepelt. Öccse, akit már elveszettnek hittek, majd másfél évtizeddel a nagy háború
után sem tudott arról, hogy
ilyen ország már régen nem
létezik, a győztes hatalmak
egyszerúen letörölték Európa
térképéről. A levélből többek
között megtudták, hogy a távoli Szibériából, pontosabban
Csitából, a Bajkálon túli terület székvárosából érkezett.
Az ottani 24-es számú hadifogolytábor lakója volt nagyapám elsiratott öccse, aki arról
is beszámolt, hogy már régen
szabad ember, önszántából maradt Csitában, ahol megnősült és családot alapított.
Megírta azt is, hogy most már kissé jobban megy a sora, s már kocsit és lovat is
sikerült vásárolnia. Levele végén azt ígérte,
hogy hamarosan újabb írásával jelentkezik.
Ezt azonban már hiába várták Komáromban, mert időközben kitört a szovjet-japán
háború...
Az első világháború és annak következményei, a katonasorsok és a hátország lakosságának a szenvedései az irodalomban is
mély nyomokat hagytak, így például ma is
érdekfeszítő és tanulságos olvasmány többek között Kuncz Aladár Fekete kolostor
című nagybecsű regénye, amelyben leírja
egy Franciaországba internált magyar viszontagságait. Mára immár sajnos elfeledett bestseller Markovits Rodion Szibériai
garnizon című regénye, de Zilahy Lajos
számos regényét is első világháborús események ihlették.
NÉMETH ISTVÁN

(Befejezés az 1. oldalról)
hogy küzdeni voltunk kénytelenek a magyar oktatásügy ellen irányuló törekvések ellen,
s itt az ideje,
hogy engedhetnék végre, hogy
ezen a téren is
szabadon építkezzünk. Amint
azt felszólalásában
Bugár
Béla, a MostHíd vegyes párt
elnöke kifejtette, a szlovákiai
magyar oktatásügy csorbítatlan megmaradását pártja is
a magyarság további léte
zálogának tekinti. Ondrej
Dostál, az OKS elnöke is
pártjának támogatásáról biz-

tosította a tiltakozó nagygyűlés és az azt megelőző
petíciós akció célkitűzéseit.
A tiltakozó nagygyűlés befejező részében Vojtek Katalin bejelentette, miszerint
a Szlovákiai Magyarok Ke-

rekasztala jogászainak közreműködésével a petíciós
bizottság az ombudsmanhoz
fordul beadványával, majd

felolvasta „A színvonalasabb
magyar nyelvű oktatásért”
címmel megtartott tiltakozó
nagygyűlés résztvevőinek állásfoglalását, amelyben többek között megállapítják,
hogy
asszimilációs lépésnek
tekintik
az elsősorban a
magyar kisiskolák megszüntetését
célzó kormányzati
szándékot. A nyilatkozatot az oktatási tárca vezetőjén
kívül
eljuttatják
a köztársasági el-

A tiltakozó nagygyűlésen
többbek között felszólalt Komárom polgármestere, Stubendek László és Fibi Sándor
nyugalmazott pedagógus is

nökhöz, a miniszterelnökhöz,
továbbá a szlovák parlament
elnökéhez is. A tiltakozó nagygyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget.
(németh)

Képekbe rejtett nemzeti imánk

Stubendek László, Komárom polgármestere, a Csemadok városi szervezetének elnöke
és a társszervező, a Komáromi Protestáns
Nőegylet képviseletében dr. Körtvélyesi Piroska nyitotta meg a
Csemadok Galéria legújabb tárlatát, amelyen számos magyarországi és stockholmi kiállítás után a határon túli magyarok körében
először mutatkozott be Orgoványi Anikó festőművész és költő. Öt

évvel ezelőtt, Kölcsey Ferenc születésének 220. és Erkel Ferenc
születésének 200. évfordulója alkalmából kezdett hozzá a Himnusz
olajfestmény-sorozat megfestéséhez, mely 10 táblaképből áll. Hátterük bordó bársony hatású, középen díszítő motívum található,
mely „Magyar Mandala” stílusban készült. A művésznő jobb
agyféltekés módszerrel megtanulta Kölcsey Ferenc kézírását.
Ebben a stílusban, az eredeti
helyesírással feliratozta az alkotásokat. A zárókép Erkel Ferenc Himnusza kottájának egy
részletét ábrázolja. Orgoványi
Anikó ezzel a sorozattal tiszteleg Kölcsey Ferenc és Erkel
Ferenc emléke előtt. A megnyitó
résztvevői közösen énekelték el
nemzeti imánkat, a Himnuszt.
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LAKOSSÁGI FÓRUM
NEMZETI KÖZÖSSÉGÜNK MEGMARADÁSÁNAK,
GYARAPODÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

Beszéljük meg!
A Magyar Közösség Pártjának komáromi városi szervezete szeptember 22-én lakossági
fórumot rendezett a Selye János Egyetem konferenciatermében, amelyen ismertették az
MKP autonómia-tervezetét. Csonka Lajos mérnöknek, az MKP városi szervezete elnökének megnyitó szavait követően Boráros Imre Kossuth-díjas színművész kötetlen szavakkal és egy szép verssel köszöntötte a megjelenteket, akiket Komárom polgármestere,
Stubendek László mérnök is üdvözölt.
A megnyitót követően első- köszöntötte, amelyet Knirs gondolatban. Az első előadó,
ként Fazekas László refor- Imre alpolgármester olvasott Molnár János, a Selye János
mátus püspök szólt a nemzeti fel. Mint írta, lélekben a fel- Egyetem Teológiai Karának
közösségünket
leginkább vidéki magyarsággal vannak dékánja volt, aki huszonegy
érintő gondokról és folyama- székely testvéreink, s arra éve neveli és oktatja Komátokról, s a felvidéki magyar- kérte a felvidéki magyarokat, romban a jövendőbeli reforság fogyásának a megállítása hogy október 24-én, amikor mátus lelkészeket, s koránál
érdekében kifejtette, hogy kivilágítják Székelyföld 750 és gazdag élettapasztalatainál
elsősorban a szívekben és a kilométeres határát, mintegy fogva értékes és megszívlefejekben kell rendet tennünk. tiltakozásul az ellen, hogy lendő útmutatással szolgált
A fórum résztvevőit Izsák Székelyföldet
beolvasszák a jövőt illetően, bár annak is
Balázs, a Székely Nemze- egy román többségű óriás- hangot adott, hogy ha közösti Tanács elnöke levélben régióba, mi is legyünk velük ségünk nem fog össze, akkor

A meghurcolt felvidéki magyarok emlékét
ezentúl emléktábla őrzi
a szőnyi Nagyboldogasszony-templomban
A dél-komáromi Kecskés László Társaság a Duna jobb partján fekvő Komáromot a
kitelepítettek emlékvárosának tekinti és 2002-től minden esztendőben helyet ad a kitelepítettek találkozójának. A társaság annak a Kecskés László helytörténésznek (ő
alapította a Klapka György Múzeumot, s írt könyvet a komáromi szekeresgazdákról,
mivel nemzetét mindig egységesnek látta, függetlenül az országhatároktól) az emlékét
őrzi, akit hét év hadifogság után üldöztek el szeretett szülővárosából, s aki új lakóhelyén, Dél-Komáromban haláláig szolgálta a magyar kultúra és hagyományok továbbélésének ügyét.

A nevét viselő Kecskés László Társaság az utóbbi időkben
emléktábla állítását kezdeményezte azokon a magyarországi és felvidéki településeken,
ahonnan szerencsétlen sorsú

felvidéki honfitársaink származtak, illetve ahol tovább
folytatták az életüket. A Felvidéken Martoson, Izsán, Hetényben és Bátorkeszin van
már ilyen tábla a templomban.
Szeptember huszonhatodika óta a DélKomáromhoz tartozó
Szőnyben levő, Nagyboldogasszony-templomban is emléktábla
őrzi a második világháború után Csehszlovákiából
elüldözött
magyarok emlékét.
Az ünnepség Czunyiné Bertalan Judit
államtitkár fővédnöksége, illetve Molnár
Attila komáromi polgármester
védnöksége alatt zajlott. Az
ünnepi szentmise keretén belül a református és az evangélikus
egyházakat lelkészeik
az ökumené jegyében
képviselték.
Czunyiné Bertalan Judit
államtitkár meghatottan idézte fel a szomorú eseményeket.
Édesapjára emlékezett a szőnyi Csavala
László, aki éppen a

Mécsesgyújtás Ógyallán
Október 2-án 18 órától, az ógyallai művelődési ház
előtti emlékparkban az MKP városi szervezete megemlékezést tart a mártírok
tiszteletére. Beszédet mond
Gyarmati Tihamér, az
MKP járási elnöke, majd a
mécsesgyújtás következik.
A szabadságharc mártírjairól Elek József tanár tart
előadást.

kitelepítés évében látta meg
a napvilágot. Möhlenkampfné Bordács Ilonka múltidéző
költeményeiből
kisdiákok
nyújtottak át egy csokorra
valót. Lelkesítő volt Tolcsvay
Béla zeneszerző és színművész műsora is.

tíz népszámlálásnyi idő múltán
teljesen asszimilálódunk. Nagy
figyelemmel kísérte a hallgatóság Popély Gyula történészt,
egyetemi tanárt, aki korszakokra bontva ismertette a felvidéki
magyarság küzdelmét anya-

nyelvéért, kultúrájáért, emberi jogaiért. Közösségünk
tragikus ütemű fogyásáról
szólva idézte, hogy amíg az
1910-es népszámláláskor a
mai Szlovákia területén 896
ezren vallották magukat magyarnak, ami a lakosság 30,6
százalékát tette ki, addig – a
a csökkenő köztes népszámlálási adatokat is ismertetve –
1980-ban már csak a lakosság
11,2 százaléka, 2012-ben pedig mindössze 8,5 százaléka
(458 000 ember) vállalta fel
magyar nemzetiségét.
Nemzeti közösségünk múltját, jelenét és jövőbeli kilátásait illetően Szabó Tibor,
Martonvásár polgármestere
is kifejtette véleményét, majd
Horony Ákos jogász, aki
maga is részt vett a dokumentum kidolgozásában, ismertette a 70 oldalnyi terjedelmű
autonómia-koncepciót, amely
az interneten is megtalálható. A téma előadását követő
vita, illetve hozzászólások
sok érdekes észrevétellel és
szemponttal kerekítették ki
a lakossági fórum témáját.
A mintegy háromórás est az
MKP városi szervezete elnökének zárszavával és Nagy
Ferenc mérnök szívhez szóló
szavalatával zárult.
(németh)
(A szerző felvételei)

Megújult a tanmedence

Csaknem 70 ezer eurós beruházással újították meg a komáromi uszoda épületét, az épület tetőszerkezetét, fűtésrendszerét,
világítását, a nyílászárókat, a tanmedencét, amely hétfőtől
újra várja a kisiskolásokat. Nagy Tamás, a Comorra Servis
igazgatója azonban azt is elárulta, hogy további 100-120 ezer
euró kellene a nagy medence felújítására. Elkezdődött az
épület hőszigetelése is. Kuchár Miloš vállalkozó ugyanis az
uszoda hátsó falát ingyen leszigeltette azzal a feltétellel, hogy
azt öt éven át cégének reklámfelületeként használja.

Európának kevesebb
pózra,
jobb valóságérzékre
van szüksége

A Magyar Közösség Pártja üdvözli, hogy az európai uniós kormány- és államfők tegnapi brüsszeli ülésén végre megindult
az érdemi párbeszéd a migránskrízis összeurópai kezelése érdekében. Bár a körvonalazódó megoldási csomag részleteiről
további hosszas egyeztetések várhatók, az ülés konstruktív
hangulata biztató jel.
A Magyar Közösség Pártja mindazonáltal kiábrándítónak tartja
a tagállamok belügyminisztereinek keddi döntését a kötelező
menekültügyi kvótákkal kapcsolatban. Szlovákiára és néhány
további uniós tagállamra akaratuk ellenére erőltettek rá egy
olyan döntést, amely a problémát rosszul kezeli, sőt súlyosbítja.
A migránskrízissel kapcsolatos álláspontunk elvszerű és változatlan. Szlovákiának az emberiességre, a keresztény erkölcsre
és a nemzetközi kötelezettségvállalásaira tekintettel a menekültek segítésében meg kell tennie mindent, ami tőle – sajátosságait is figyelembe véve – elvárható.
Elfogadhatatlan eljárás azonban, ha a menekültkrízis kapcsán
mértékadó tagállamok egyoldalúan olyan felelőtlen üzenetet küldtek és küldenek a világba,
amelynek hatásai más tagállamokat
is érintenek. Az pedig még kiábrándítóbb, hogy az ilyen egyoldalú lépésekből származó terheket az érintettek véleményének figyelembevétele
nélkül osztják el.
Meggyőződésünk, hogy a migránsok
tagállamok közötti elosztására összpontosító megoldási javaslatok csak
tovább súlyosbítják a helyzetet. Ez így valójában egy meghívólevél gazdasági bevándorlók és menekültek további százezreinek és millióinak, amiből csak újabb és újabb kvóták következnek. Ez a megközelítés nem vesz tudomást a valóságról, arról,
hogy Európa, és benne Szlovákia lehetőségei végesek.
A Magyar Közösség Pártjának meggyőződése, hogy Európa
vezetőinek a lehető legkorábban meg kell húzniuk a vonalat a
szolidaritás és Európa reális lehetőségei között. Ezt az üzenetet
egyértelműen, és a cél elérését biztosító eszközöket megnevezve (a külső határok védelmét kiemelten kezelve) kell megüzenni a világnak.
Ha Európa vezetői erre nem képesek, ha tetteiket kizárólag a
történelemnek való felelőtlen pózolás vezérli, azzal nemcsak
maguknak, hanem egész Európának okoznak kezelhetetlen
problémákat. Európa vezetőinek a kényszerítés helyett meg
kell hallgatniuk az európaiak többségének hangját.

Berényi József,
az MKP elnöke

Megijedt a jelvénytől...
Azon a csendes, szeptember 21-i éjszakán mit sem sejtve
sétált az 52 éves komáromi férfi, amikor hirtelen egy ismeretlen lépett mellé. Nem szólt, csak ütött, többször is, mire a
megtámadott a földre esett. Ekkor az ismeretlen elvette tőle
a pénztárcáját.
Nem ment messzire, csak az egy játék jelvényről volt szó,
első lámpa alá, hogy kiemel- nem igaziról. Áldozata ekkor
je belőle a pénzt, azt ugyanis már telefonon jelentette az
tudta, hogy lebukás esetén, ha esetet a rendőröknek és felaz idegen személyi okmányo- hívta a barátját is. A közös ülkat megtalálják nála, szigo- dözés eredményeképp hamar
rúbb büntetést kaphat. Amikor kattant a bilincs a 33 éves Rókinyitotta a pénztárcát, leg- bert csuklóján, akit a támadás
nagyobb meglepetésére egy sikertelensége ellenére akár
rendőrjelvényt talált benne. 3-tól 8 évig terjedő szabadságMeglepetésében káromkodva vesztésre ítélhet a bíróság. Áleldobta a pénztárcát és elsza- dozatának gyógykezelése egy
ladt. Azt nem vette észre, hogy hetet vesz igénybe.

Ezt a balesetet a „halottak” is túlélték...

Szeptember 21-én Komáromban az Eötvös utcán rendezték meg a tűzoltó- és mentőszolgálat tervezett éves szakmai gyakorlatát. A gyakorlaton részt vett a járás több
tűzoltó alakulata is. A forgatókönyv szerint egy pick-up,
egy személygépkocsi és egy gyermekeket szállító autóbusz
karambolozott. A „balesetnek” két halálos áldozata, 15
súlyos, 4 életveszélyes és 17 könnyű sérültje volt. Az értékelők a baleset bejelentésétől a helyszínre érkezésig tartó
időn kívül az egyes alakulatok (mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem) koordinált együttműködését tesztelték és
megállapították, hogy valamennyien jelesre vizsgáztak.
Kép és szöveg: Jakab István
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Nincs menekvés!

Növényvédelem
Időszerű munkák a kertekben

A szüret utáni növényvédelmi munkák ugyanolyan
fontosak, mint a vegetációs
időszak alatt elvégzett védekezések, mert kedvező időjárási körülmények között a
károsítók akár a lombhullásig a fejlődésükhöz kedvező
feltételeket találnak, és tovább gyengítik a fákat, ezzel
veszélyeztetve a hajtások
beérését, a rügydifferenciálódást és végső soron a következő évi termést is.
Az idejében és gondosan
végrehajtott lemosó permetezéssel még fokozottabban
meg kell alapozni
a következő év
növényegészségügyi helyzetét.
Mivel a gyümölcsfákat rendszeresen veszélyeztető károsítók
egy jelentős része
azok különböző
részein (pl. lehullott leveleken, fatörzsön, vázágakon, gallyakon,
kéregrepedésekben, rügyek környékén) telel
át, így amennyiben a telelő
alakok ellen már ebben az
időszakban védekezünk, jelentősen csökkenthetjük áttelelési lehetőségeiket, illetve a
következő évi elsődleges fertőzések mértékét is.
A gyümölcsös őszi kézi ápolása, amelybe beleértendő
az esetleg fennmaradt, beteg
gyümölcsök eltávolítása, a
fatörzs, a vastagabb vázágak
megtisztítása kéregkaparással – jelentősen ritkíthatja a
különböző károsítók áttelelő

alakjait, a vértetvek lárváit,
a gyapjaspille tojáscsomóit,
a takácsatkák tojásait, az almamoly lárváit stb., továbbá
csökkenti a természetes búvóhelyek számát.
Tekintsük át a felhasználható készítményeket és azok
hatásspektrumát, az alkalmazás szabályait! Általánosságban elmondható, hogy a
lemosó permetezéseknél a
folyadék mennyiségét úgy
kell megválasztani, hogy az
a növények minden részében, a korona belsejében

és az ágrészeken egyaránt
fedést biztosítson anélkül,
hogy a permetlé megfolyna. Ennek mennyisége például 1000-1500 l/ha között
alakul egy jól fejlett, hagyományos művelésű, nem
sövényalmásban.
A permetezési időpontokról
néhány gondolat: Az ökológiai gyümölcsösben a lombhullás utáni őszi, fagymentes
napokon elvégzett téli és a
vegetáció kezdetéhez közeli,
illetve a rügypattanáskor elvégzett kora tavaszi perme-

tezések egyaránt indokoltnak
tűnnek. Szabadon dönthetünk
arról, hogy a később részletezett lemosó permetszereket
mikor alkalmazzuk, azonban
az utolsó, rügypattanáskor
elvégzett kezelés feltétlenül
réztartalmú szerrel történjék.
Ezt az is indokolja, hogy több
fajta rézérzékenysége miatt a
réztartalmú szerek később
már nem használhatók, vagy
csak korlátozottan, és az is,
hogy jó néhány kórokozó
ellen ez egy hatékony védekezési időpont (tűzelhalás,
őszibarack,
szilvatafrina,
kajszi sztigminás betegsége,
cseresznye, meggy moníliája, dió xantomonászos betegsége ellen).
A bordói lé 2%-os oldatának
használata a gombabetegségekkel veszi fel a harcot. Ezt
ebben az esetben minden
növényünkön alkalmazhatjuk. A növekedési fázisban a
prevencióra alapozott gombák elleni növényvédelem
fő pillére a kontakt, tribázikus réz-szulfát tartalmú növényvédő szer, a közkedvelt
CUPROXAT FW, az utánozhatatlan réz, a Prémium
Réz gombaölő szer (Fungicid). A levéltetűvel, pajzstetűvel, vértetűvel fertőzött
kertekben a mészkénlé is
megoldást nyújthat. Erősebb
fertőzés esetében – pajzstetveknél – alkalmazható
a Gyümölcsfaolaj vagy az
Agrol Plusz is. További bevált vegyszer a Vektafid A,
Vektafid R és a Vektafid S,
ezek mind a kártevők, mind
a betegségek ellen régóta
bevált készítmények. -la-

A szeptemberi megfejtéseket október 10-ig kérjük
eljuttatni a szerkesztőségbe:
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Eladó jó állapotban
levő, megkímélt,
nagykerekű utánfutó.
Tel.: 0918 644 235.

Eladó tökmag
(2 euró/l).
Tel.: 0908 135 794.

Rendkívüli ajánlat!

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!

0%-os

KAMATÖVEZET

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mivel mostanában a sok
munka miatt gyorsabbá vált az egész élete, egyre ritkábban jut arra
ideje, hogy kényelmesen leüljön és nyugodt körülmények között
együtt ebédeljen vagy vacsorázzon családjával. Ezen a héten igyekezzen időt szakítani ilyesmire, ez ugyanis komoly összetartó erő.
HALAK (február 21. – március 20.) Közérzetét és testi egészségét
most azt határozza meg, hogy mihez kezd az önben felhalmozódott haraggal és nehezteléssel. Ha hatékony levezetési módon talál,
akkor hasznosíthatja az ebből fakadó energiát, ám ha visszafojtja
indulatait, semmire sem lesz ereje.
KOS (március 21. – április 20.) Azok a kapcsolatok a legnehezebben kezelhetőek, amelyekben valamiféle függés miatt kényszerítve
van rá, hogy kapcsolatban legyen valakivel, akitől pedig szíve szerint megválna. Az ilyen emberek tudják a legmélyebb indulatokat
felébreszteni bennünk, de ezek az érzések valójában kiszolgáltatottságunknak szólnak.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha ki akar térni egy alkalmi kapcsolat
elől, akkor most tegye meg, mégpedig határozottan. Ne érezze úgy,
hogy a határozott döntés sértő a másikra nézve. Önnek kell ismernie
saját magát és tudni, vajon hogyan viselne egy olyan kapcsolatot,
amelynek nincs jövője! Ha pedig vállalja, vesse bele magát és élvezze!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten legszívesebben
mindenkit megölelne, akivel csak találkozik. Az ilyen jellegű boldogság önnél többnyire azt jelzi, hogy szerelmes, mégpedig nem
is viszonzatlanul. Ne érezze magát máris nyeregben, talán sokkal
hosszabb ostromra kell számítania, amint azt gondolná.
RÁK (június 22. – július 22.) Az ellenkező nem tagjainak szükségük van arra, hogy megbeszéljék a problémákat, mert így egyrészt
megfoghatóvá és ezzel kezelhetővé válnak a gondok, másrészt
ilyenkor együtt dolgoznak az ügyön és az együttlét minden formája erősíti a kapcsolatot két ember között.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A fáradtság, a stressz és
a kimerültség ellen az egyik leghatékonyabb gyógymód a környezetváltozás. Mivel önt a társaság és a kapcsolatok éltetik, érdemes
ezt a kettőt ötvözni és barátai vagy családja társaságában elutazni
ismertlen helyekre és együtt felfedezni azokat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Amikor segítséget
nyújt valakinek, különösen ha a másik bajban van és gyengének, elesettnek érzi magát, nagyon fontos, hogy határozottan
megszabja a korlátokat, ameddig a másik rendelkezésére áll. Ha
ez nem tisztázott az elején, és később akarja helyre tenni, úgy
fogja érezni magát, mintha cserbenhagyná a másikat.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne becsülje túl az erejét! Ha folyamatosan kizsákmányolja testét, keveset alszik és nem
pihen, annak hamarosan fizikai téren is meglátszik majd a következménye. A testi kimerültség pedig az életerő egyik legnagyobb
ellensége, depressziót okozhat és elveszítheti céljaiba vetett hitét.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Néha úgy érzi, egy soha
véget nem érő társasjátékot játszik. Bár ön jól kiismeri magát a számok, a pénz és a munka világában, időnként mégis jó lenne letenni
ezeket és csak olyan dolgokkal foglalkozni, amelyeknek nincs közük az anyagi valósághoz, csak egyszerűen szépek.
NYILAS (november 23 – december 21.) Lassanként csillapodik
párkapcsolatában az első nagy lángolás és ez olyan csalódással
tölti el, hogy akár azt is el tudja képzelni, hogy véget vessen a
kapcsolatnak. Igazán kár lenne érte, mert nagyon sokat adhatnak
egymásnak. A nagy szerelem érzése pedig újra és újra visszatér,
ha tesz érte.
BAK (december 22. – január 20.) Talán úgy gondolja, hogy kiváló
tervet készített, bebiztosította magát és nem derülhet ki, hogy nem
egészen őszinte párjához vagy külön utakon jár. Ön azonban annyira képtelen színészkedni, hogy aki kicsit is jobban ismeri, azonnal
észreveszi a színjátékot. Ne kockáztassa kapcsolatát!
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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
• Perbetén olaszrizling kedvező
áron eladó. Tel.: 0915 746 326.
* Eladó egy régebbi típusú, jó
állapotban levő 85 l-es mélyhűtő.
Tel.: 035/777 6440.

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.
* Idősebb hölgy ápolót keres. Tel.:
0948 272 002.
* Eladó bosc kobak körte viszonteladóknak is. Tel.: 0905 470 893.

WALDEK s. r. o.

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Superb kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása: 4,1 - 6,2 l/100km, 105 - 165 g/km. Illusztrációs kép.

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Az új ŠKODA Superb. Lépjen be az új korszakba. Öveket kérem becsatolni, az új Superb indulásra kész. Földöntúli külső
elegancia valamint végtelenül tágas belső. Helyet kap benne az Ön személyes stílusa. Nem számít, hogy a sportos vagy
kényelmes vezetést részesíti előnyben. Az adaptív alváz alkalmazkodik stílusához és figyelembe veszi az úttest állapotát.
Ha tele a keze a csomagokkal a virtuális pedál egy egyszerű lábmozdulattal kinyitja a csomagtartót. És ez csak egy kis
bemutatása annak amire az új Superb képes. Ismerkedjen meg a határtalan térrel az Ön stílusára szabva.
www.skoda-auto.sk

0948 252 606.
Kőművesés csempézőmunkák,
térkőlerakás, hőszigetelés,
öreg házak felújítása
és újak építése.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Tel.: 0905 295 528.

* Gútán eladó kemény tűzifa és
fenyőbrikett! Kolárovo, Hosszú
utca 16. Tel.: 0903 437 948.
*Eladók használt horognyelek.
Tel.: 0903 682 777.
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladók 25-30 kg-os malacok
Gútán. Tel.: 0908 682 880.
* Eladó házilag készített kalapácsos daráló (380 V). Tel.: 0918
022 251

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
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

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találhatja!

Egynapos sebészet Gútán

Komárom

UHLIE – SZÉN
DREVENÉ BRIKETY – FABRIKETT
Predaj – Eladás

0908 790 345

Zabezpečíme odvoz! * Biztosítjuk a kiszállítást!

Celostná medicína, akupunktúra, baňkovanie.
Riešenie duševných príčin vašich chorôb.
MUDr. Nagy Ildikó, PhD.
0908 178 841, 035 7778749
Holisztikus gyógyítás, akupunktúra, köpölyözés.
Betegségei lelki hátterének kibogozása.
MUDr. Nagy Ildikó, PhD.
0908 178 841, 035 7778749
* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.
* Eladó 35 euróért használt, de kiváló állapotban
levő 80 l-es mélyhűtő. Tel.: 035/777 6440.

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
október 3-tól 9-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 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 10.30 Babavilág,
11.30 Balto (amer.), 13.00
Knight Rider (amer.), 14.05
Tűz és víz (török), 16.05
Spartacus 2 (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Fogtündér
(amer.), 21.10 Godzilla
(amer.), 0.00 Különös indíték (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.20
Kalandor, 12.15 Street
Kitchen, 13.15 Agymenők (amer.), 13.45 A harc
törvénye (amer.), 15.55
Piszkos tizenkettő (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz, 20.00 Vigyél
el!, 21.20 Gyertek át
szombat este!, 22.25 Vis�sza a jelenbe (amer.), 0.20
Vakító fehérség (amer.francia)

RTL II

10.30
Behajtók,
11.25
Hazug csajok társasága
(amer.), 13.15 Én és a hercegem (amer.), 15.00 Dallas
(amer.), 17.00 Nyomtalanul
(amer.), 18.00 Terra Nova
(amer.-ausztrál), 19.00 CSI:
Miami (amer.), 20.00 Tiszta
játszma (amer.), 22.00 Belső
ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

10.45
Állati
melósok,
13.15 Az idő kalandorai, 13.40 Táncakadémia,
15.10 Gógyi felügyelő,
15.55 Nils Holgerson csodálatos utazása, 17.30 Boldogvölgy, 18.40 Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Global Citizen Festival,
23.40 A jó rabló (angolfrancia)

Duna tv

14.20 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
15.20
Férjhez menni tilos! (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Anna Karenina (olaszfrancia), 21.20 Éjfélkor
Párizsban (amer.-spanyol),
20.35
Kramer
kontra
Kramer (amer.), 22.55 Éjféli cowboy (amer.)

Duna World

11.15 Te csak pipálj, Ladányi! (magyar), 12.30 Virágzó Magyarország, 13.20
Tudós nők, 15.15 Hogy
volt?, 16.40 Mintha nem
otthon lennénk, 18.15 Szabadság tér 89, 19.05 Csináljuk a fesztivált!, 19.55
Mindenből egy van, 21.30
Fábry, 22.50 Legenda-válogatás, 23.15 Család-barát

Pozsony 1

12.00 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.25 Szlovákia,
szeretlek!, 17.20 Úttalan
utakon, 17.55 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10
Igaz történetek, 21.40
Talkshow, 22.30 Zene,
23.00 A nyakék (francia)

Pozsony 2

12.50 Szegények báránya
(szlovák), 16.20 Horgászmagazin, 17.00 Színészlegendák, 18.45 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Három
évad a pokolban (cseh),
22.05 Az ismeretlen történelem, 23.05 Idegenek
között (orosz)

Markíza tv

11.00 Szupersztár, 13.35
Spider-Man
(amer.),
16.10 Mit akar ez a lány?
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A
bosszúálló (amer.), 22.35
A specialista (amer.), 1.00
Ismétlések

JOJ TV

11.15 Csillag születik, 12.45
Pasik a naptárból (amer.),
14.45 Mondd, hogy nem így
van! (amer.), 16.50 Inkognitó, 18.15 Ikrek (szlovák),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Ikrek (szlovák), 23.00
Hisztéria (amer.)

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 Időnyomozó, 6.25
TV2 matiné, 12.40 Falforgatók, 13.45 Apaütők
(amer.), 14.10 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.10
Godzilla (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Sztárban
sztár, 21.25 Összezárva Friderikusszal, 22.45
Ügynöklista
(amer.),
23.45 Mária út

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.40 A
Muzsika Tv bemutatja!,
13.15 Házon kívül, 13.50
Szabadítsátok ki Willyt!
(amer.), 15.50 Mindent bele,
fiúk! (olasz), 18.00 Híradó,
18.50 A Karib-tenger kalózai (amer.), 21.40 Sebhelyek
(amer.), 23.40 Portré

RTL II

10.50 Anyám!
(amer.),
12.30 Segítség, bajban vagyok!, 17.30 Az őrzők legendája (amer.), 19.10 Dennis, a komisz (amer.), 21.00
Pimaszúr átcuccol, 22.00
Heti hetes, 23.00 Dennis, a
komisz (amer.)

M2

13.15 Tintin kalandjai,
13.40 Varázslók a Waverly
helyből, 14.30 Arsene Lupin, 14.55 Garfield és barátai, 15.50 Gógyi felügyelő, 18.20 Irány Dínóföld!,
19.25 Szép álmokat, gyerekek!, 20.00 Családom és
egyéb emberfajták, 20.25
Böngésző, 21.00 Mesterdetektív (angol-amer.), 23.00
Sina és Koré (magyar),
23.35 Sikersorozat (amer.)

Duna tv

9.55 Egyházi műsorok,
13.10 Pardaillan lovag
(francia-olasz), 14.40 A
hölgy egy kissé bogaras
(magyar), 16.05 A vörös
ár, 17.00 A muskétások,
18.35 Hogy volt?, 19.35
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Arsene Lupin (francia-olasz), 23.10 Ha ölni
kell (amer.)

Duna World

11.15 Fölszállott a páva,
12.40 Nótacsokor, 13.15
Hagyaték, 14.15 Szabadság tér 89, 15.00 Életművész, 15.55 Önök kérték,
17.45 Noé bárkáján, 18.30
Szerelmes földrajz, 19.00
Gasztroangyal, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval,
21.25 Munkaügyek, 21.55
On the Spot

Pozsony 1

13.30 Poirot (angol), 15.05
A felszabadulás, 16.30
Senki sem tökéletes, 17.45
Menjünk a kertbe!, 18.15
A konyhám titka, 19.00
Híradó, 20.20 Doktor Martin (szlovák-cseh), 21.15
Selfridge úr (angol), 22.50
Agatha Christie: Poirot
(angol), 0.20 Selfridge úr
(angol.)

Pozsony 2

12.35 Az infánsnő születésnapja (szlovák), 13.10
Egyházi műsor, 13.50 Szlovák Liga, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.15 Wallander
(amer.), 21.45 Mozi, 22.15
Minden, amit tudni szerettél volna a szexről (amer.)

Markíza tv

12.05 Mit akar ez a lány?
(amer.), 14.15 Rendőrakadémia 4 (amer.), 16.00
Halálos
útkereszteződés
(amer.), 17.45 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Szupersztár,
23.00 Gotham (amer.), 0.55
A specialista (amer.), 2.55
Rendőrakadémia 4 (amer.)

JOJ TV

10.20 Új kertek, 11.05
Nyomtalanul (amer.), 13.00
Tizenkettő egy tucat (amer.),
15.05 Acélököl (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Hetedik menyország, 22.50
Töréspont (amer.), 1.30 Halálos csapda (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, 12.55 Családi
titkok, 13.55 Magánnyomozók, 15.00 Az én bűnöm (mexikói), 16.00 Veronica aranya
(mexikói.), 17.00 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 A milliomos szakács, 22.40 Az ősi
prófécia (amer.), 23.45 Doktor D (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1 perc és
nyersz!, 15.10 A szerelem
foglyai (amer.), 16.20 A
mentalista (amer.), 17.25
Fókusz,
18.00
Híradó,
18.55 1 perc és nyersz,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Dr. Csont (amer.),
23.30 Magyarul Balóval

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 Tűzönvízen (amer.), 18.30 Glades
(amer.), 19.30 Az élet csajos
oldala, 20.00 Partyzánok,
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Showder Klub

M2

12.00 Fixi, Foxi és barátaik,
13.05 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.15 Kenguk, 14.35
Gógyi felügyelő, 16.30 Lolka
és Bolka, 17.25 Misi Mókus
kalandjai, 17.30 Kérem a következőt!, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Gyilkosság (amer.), 0.15 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.15
Feketén-fehéren
(brazil), 16.05 Rex felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 Kékfény, 21.30 JAG
(amer.), 22.25 Bábel –
Hesnával a világ, 23.50
Cérnaszálon (magyar)

Duna World

11.15
Római
karnevál
(magyar), 12.35 Itthon
vagy!, 13.15 Kívánságkosár, 15.35 Az utódok
reménysége,
16.30
Öt
kontinens, 17.30 Minden
hajnalban, 18.30 Barangolások öt kontinensen,
19.00 Hogy volt?, 20.10
Budavári
palotakoncert,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Doktor Martin (cseh-szlovák),
15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak, 16.55 Talkshow, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Az utolsó verseny (német), 22.10 A korzó (szlovák), 23.05 Nash Bridges,
23.50 Ismétlések

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 15.00
Štúrék, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Művészeti alkotások sorsa, 18.00 Fókusz,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm,
21.35 Az igazság, 22.40 Művészetek, 23.10 Jazz

Markíza tv

13.40 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.20
Reflex, 17.50 A kakukk
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 Családi titkok,
0.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

13.40 Csillag születik, 15.25
Kényszeres vásárlók, 16.45
Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd (szlovák), 19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó, 22.00
Ikrek (szlovák), 22.45 A farmer
feleséget keres

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, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magánnyomozók,
15.00 Az én bűnöm (mexikói), 16.00 Veronica aranya
(mexikói), 17.00 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 A titkok
könyvtára (amer.), 22.40
Hawaii Five (amer.), 23.45
Franklin és Bash (amer.)

6.55 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 15.00 Az én
bűnöm (mexikói), 16.00
Veronica aranya (mexikói),
17.00 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Ezek megőrültek!, 21.35 Hazudj, ha tudsz! (amer.), 22.40
Lángoló Chicago (amer.),
23.45
Életfogytig
zsaru
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 13.55
A konyhafőnök, 15.15 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Castle (amer.),
0.45 Nevelésből elégséges
(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 Tom és Jerry,
17.30 Marsupilami nyomában (francia), 19.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.00
Partyzánok, 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

12.40 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 13.25 Fixi, Foxi
és barátaik, 14.15 Kenguk,
15.15 Buckó, 15.45 Benjámin, az elefánt, 17.50 Félix
levelei, 18.50 Állatkert a hátizsákban, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Twin Peaks (amer.), 0.25 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Feketén fehéren, 16.00 Rex
felügyelő (osztrák), 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Önök kérték, 21.30 Szívek doktora
(amer.), 22.50 Müpart, 0.55
A médium (amer.)

Duna World

11.10 A Danaida (magyar),
12.40 Magyar elsők, 13.15
Kívánságkosár, 15.40 Református riportok, 16.35
Térkép, 17.30 Kossuth papja, 18.30 Hazajáró, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Van képünk hozzá, 21.30 Szirmok,
virágok, koszorúk (magyar),
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 Otthon,
édes otthon, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos vidékek,
16.55 A hegyi doktor, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
Senki sem tökéletes, 21.25
Szlovák ízek, 21.50 Határozatlanok, 22.35 Luther (amer.)

Pozsony 2

10.55 Szlovákia borútja,
12.00 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 15.30 Az ének
az életem, 16.45 Szlovák
falvak enciklopédiája, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.10 A
felhők lovagja, 22.40 Talkshow

Markíza tv

11.55 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.50 A kakukk,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor, 22.00 A farm, 23.10
Családi titkok, 0.10 NCIS
(amer.), 1.10 Sherlock és
Watson (amer.)

JOJ TV
11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint a
tiéd, 14.00 A farmer feleséget
keres, 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, 22.45 A
farmer feleséget keres

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.15
A szerelem foglyai, 16.20
A mentalista (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Szulejmán
(török), 1.15 Halálos kitérő
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Tom és Jerry,
17.30 Irigy kutya (amer.),
19.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Dallas (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.20 Kenguk, 15.10
Boldogvölgy, 15.30 Thomas,
a gőzmozdony, 16.40 Manó
Benő, 17.30 Kérem a következőt!, 18.25 Pocoyo, 18.35
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 0.15 Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

9.10 A hegyi doktor, 10.00
Család-barát, 11.30 Sophie
szerint a világ, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren (brazil), 16.05 Rex
felügyelő (osztrák), 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor
(osztrák-német), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Szabadság tér
89, 21.15 Munkaügyek, 21.50
Római helyszínelők (olasz),
0.15 Élet az anyagi világban

Duna World

11.10 Ciklámen, 12.10 Magyar elsők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Vatikáni híradó,
16.55 Rejtélyes XX. század,
17.25 Nagyok, 18.55 Hogy
volt?, 20.00 Szálka, 21.00
Híradó, 21.30 Maradj talpon!,
22.25 Ridikül, 23.20 Családbarát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.30 Építs
házat, ültess fát!, 15.00
Menjünk a kertbe!, 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos
tájak, 16.55 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Kamil Peteraj-koncert, 22.20 Mont-Saint-Michel árnyai (francia),
23.40 Nash Bridges

Pozsony 2

14.20 Iparosok a Tátra alatt,
15.30 Magyar magazin,
16.40 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.00 Szlovákia
borútjai, 18.45 Esti mese,
19.00 Elfelejtett játékok,
22.50 Rendőrség, 23.20 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók (magyar), 15.00
Az én bűnöm (mexikói),
16.00 Veronica aranya (mexikói), 17.00 Fior ella, 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Ezek megőrültek!, 21.35 Frizbi Hajdú Péterrel, 22.40 NCIS (amer.),
23.50 Felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magánnyomozók,
15.00 Az én bűnöm (mexikói),
16.00 Veronica aranya, 17.00
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 A kobra
árnyéka (amer.), 23.55 Charlie
angyalai (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.15
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.10 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.45
Magyarul Balóval

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 A Toledo család (amer.mexikói), 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok
közt, 17.05 Tom és Jerry, 17.30
Egy ágyban az ellenségel,
20.00 Partyzánok, 21.30 Magyarul Balóval, 23.30 Agymenők (amer.)

M2

10.35 A barkács kölyökklub,
11.10 Kenguk, 12.50 Rocky
és Bakacsin kalandjai, 14.25
Kenguk, 15.55 Benjamin, az
elefánt, 17.05 Leó és Fred,
17.35 Mekk mester, 18.35
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Zűrös szívügyek (német), 0.20 Az élet sava-borsa
(lengyel)

Duna tv

11.30 Sophie szerint a világ, 12.45 Kapán innen,
kaszán túl, 13.15 Kívánságkosár,
15.05
Feketén-fehéren, 15.55 Rex
felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor, 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Szórakoztató műsor, 21.30 Zorro
legendája (amer.), 0.10
Álombrigád (magyar)

Duna World

11.10 Hölgyek és urak (magyar), 13.15 Kívánságkosár,
15.05 Kincsünk a ló, 16.00
Vallási műsor, 16.30 Hazajáró, 17.00 Magyar krónika,
18.25 Hazajáró, 19.05 Hogy
volt?, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.25 Ridikül, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történet, 14.35 Szlovákia képekben, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos tájak, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Otthon, édes otthon, 21.10 A
lovak szerelmese (osztrák),
22.40 Riporterek, 23.10 Murdoch esetei

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
A rendelő, 15.30 Roma magazin, 16.40 Tempó, 17.00
Szlovákia borútjai, 17.35
Nemzetiségi híradó, 18.00
Fókusz, 18.45 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.35 Tudományos magazin, 21.05 A
világűr, 22.40 A rendelő

Markíza tv

12.00 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, 17.50 A kakukk, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég alvég, 21.40 A farm,
23.00
Szupersztár,
1.30
Sherlock és Watson (amer.)

12.00 A mentalista (amer.),
12.55 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, 17.50
A kakukk, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 Családi titkok,
0.10 NCIS (amer.), 1.10
Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

9.35 Vadlovak, 11.00 Védőnők, 13.00 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
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 Csillag születik, 22.45 A farmer feleséget keres, 23.50 Hawaii
(amer.), 0.50 A kék templomosok

M1

11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 A farmer feleséget keres, 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 Vadlovak, 22.45 A
farmer feleséget keres, 0.10
Hawaii (amer.), 1.05 A kék
templomosok (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.15
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.10 Showder
Klub

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 Tom és Jerry, 17.30 Érintés (amer.),
18.30 A szállító (amer.),
19.30 Az élet csajos oldala (amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Nyomtalanul (amer.)

M2

12.45 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 14.20 Kenguk,
16.55 Leó és Fred, 17.15
Mesélj
nekem!,
17.30
Mekk mester, 18.35 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Fleming, 23.25 Dalszerzők
az A38 hajón, 23.55 Az élet
sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 12.45
Jamie 45 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren, 16.05 Rex
felügyelő (osztrák), 17.00
Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Fölszállott a páva, 21.30 Columbo (amer.), 23.05 Apró
gyilkosságok a családban
(francia), 0.40 Zsiványok
(amer.)

Duna World

10.30 Magyarország története, 11.10 Őszi versenyek
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Vallási műsorok, 17.30 Kényszerű sorsfordulók, 18.25 Hazajáró,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Banán,
pumpa,
kurbli,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül

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,
20.20 Labdarúgó Európabajnokság, 23.35 Senki
sem tökéletes, 1.30 Nash
Bridges, 2.15 Montalbano
felügyelő (olasz)

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 13.25 A világűr, 14.30 Tudományos
magazin, 15.30 Szemtől
szemben,
20.10
Štúrék
(szlovák), 21.20 A család,
21.55 Ne mosd le a vért
(amer.), 23.50 Az osztódás
félideje (amer.)

Markíza tv

11.55 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15,30 Két
és fél férfi (amer.) 16.00
NCIS (amer.), 17.50 A kakukk, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.45 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 0.40 NCIS (amer.)

JOJ TV

11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 A farmer feleséget keres, 16.30 Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Duci csajok
(amer.), 22.40 Üsd meg és
fuss! (amer.), 0.45 Conan,
a barbár (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
3-án Helga
október
4-én Ferenc
október
5-én Aurél
október
6-án Brúnó, Renáta
október
7-én Amália
október
8-án Koppány
október
9-én Dénes
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a nyitrabajnai (Bojná) Čaplár Juraj és Bečková Eva
Érsekújvárban: az érsekújvári Greznár Daniel és a zsemlékesi Mihálová Nikola, a szenci Šikula Gabriel és az érsekújvári Török Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Olláry Zsófia Teodóra, Tovtyn Adam és Botló Vivien, a bálványi Tóth Mátyás Attila, a köbölkúti Krizsan
Sofia, az ógyallai Bartová Natália és Vajzerová Letícia, az érsekújvári Juríčková Margaréta, a gútai Németh
Alíz, a perbetei Szalkay Sebastian, a naszvadi Hengerics
Dorka, a dunamocsi Vörös Dorka, a nánai Panev Matej, a
bátorkeszi Vaški Štefan, a pápai Lovász Levente és a bajcsi Kočiš Viktor.

A Dunatáj receptkönyvéből

Göngyölt töltött hús
Hozzávalók:
8-10 szelet sertés hosszúvagy rövidkaraj csont nélkül
2 darab zsemle
2 egész tojás
só
bors
vágott petrezselyemzöld
vegyes zöldségek
4-5 db gomba
tej
trappista sajt

Elkészítése:
A hússzeleteket jó vékonyra klopfoljuk, mindkét oldalukat besózzuk. Tejbe áztatjuk a zsemléket, majd jól kinyomkodjuk, és
hozzáadjuk a tojásokat, a petrezselyemzöldet, ízlés szerint a párolt zöldségeket, sózzuk, borsozzuk, és alaposan összekeverjük.
Ebből a töltelékből minden szelet húsra kis halmokat rakunk a
hússzelet méretétől függően, felcsavarjuk, a két végét benyomkodjuk, mint a töltött káposztát. Kizsírozott tepsibe sorban egymás mellé rakjuk úgy, hogy a felcsavart széle alul legyen.
Alufólia alatt sütjük, míg a hús megpuhul, és utána a fóliát levéve világospirosra sütjük. Reszelt sajttal beterítjük, és még 10
percre visszatesszük a sütőbe, hogy a sajt jól ráolvadjon.
Sült burgonyával körítjük.

* Eladó 1-éves Benelli 50-es motorkerékpár 1 700 km-rel. Eredeti ára 1 500 euró, most 1 100
euró! Tel.: 0949 302 987.

* Eladó egy 4-éves, Chevrolet –
Aveo 2,1 Komfort 4 DR típusú,
fehér színű személygépkocsi teljes
felszereléssel. Tel.: 0902 561 899.

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

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

Krém:
25 dkg margarin
25 dkg porcukor
6 dl tej
2 csomag tejszín ízű pudingpor                  1 kanál őrölt kávé
1 kanál kakaópor
tetejére csoki
Elkészítése:
A tészta hozzávalóiból a szokásos módon piskótát készítünk
egy közepes (28x35 cm-es) tepsiben, majd kihűtjük. A kihűlt
piskótát két lapba vágjuk.
A krémhez a pudingport felfőzzük a tejjel, majd miután langyosra hűlt, hozzáadjuk a margarint és a cukrot, az egészet habosra keverjük. A krémet két részre osztjuk.
A krém egyik felét rákenjük az egyik lapra. A maradék krémhez hozzáadjuk a kakaóport és az őrölt kávét. A kávés krémet
rákenjük a fehér krémre, majd rátesszük a másik lapot. Tetejét
olvasztott csokival vonjuk be.
Pár órát pihentetjük, majd szeletekre vágva tálaljuk.

GÉPJÁRMŰ-TULAJDONOSOK
FIGYELEM!
A legolcsóbb kötelező biztosítások közül
személyesen választhatja ki
az önnek leginkább megfelelőt!

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Gőgh László (70-éves), Rumi István (63
éves), Farkas Erzsébet (85 éves) és Béberová Anna
(71 éves), a gútai Horváth Valéria (71 éves), Szabó
Attila (51 éves), Bucsai Zoltán (51 éves) és Madarász Tímea (41 éves), a lándori Bielokosztolszki Ján
(75 éves), a bajcsi Slávik Ferdinánd (62 éves), a nemesócsai Jakab István (59 éves), a csallóközaranyosi
Varjú Gizella (81 éves), valamint a nagykeszi Czita
Jenő (81 éves).
Emléküket megőrizzük!

Capuccinó szelet

Hozzávalók:
Tészta:
6 kanál liszt
6 kanál cukor
6 db tojás
1 csomag sütőpor
fél dl étolaj
1 kanál kakaópor

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába
és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepelhet
soronként és oszloponként.
A nagy négyzetrács további
3x3-as négyzeteiben is csak
egyszer szerepelhet minden
szám.

humorcsokor

A bogarak fociznak a réten.
A hőscincér odamegy az
egyik padon ülő bogárhoz
és megkérdezi:
– Te miért nem játszol?
– Nem látod? Én vagyok a
cserebogár.
Ügyvéd beszámol védencének:
– Van egy jó és egy rossz
hírem, melyiket mondjam
először?
– A rosszat, ügyvéd úr.
– Sajnos, a laboreredmény
szerint a maga vére megegyezik a gyilkosság helyszínén talált vérmintával.
– És mi a jó hír?
– Alacsony a koleszterinszintje.
Hosszú autósor várakozik a sorompó előtt. Egyre
többen dudálnak türelmetlenül. A bakter megunja,
kijön a házból, és odaszól
az autósoknak:
– Most mit idegeskednek?
Hát tehetek én arról, hogy a
vonat két órát késik?
Egy részeg ember botorkál
hazafelé az utcán. Megállítja az első járókelőt:
– Elnézést! Nem tudja
véletlenül, merre lakik a
Kovács Józsi?
– De hiszen maga az!
– Azt én is tudom, csak azt
nem, hogy hol lakom!

Tel.: 0908 720 348

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

Apliko+

* Komárom * Munka utca 25. *
Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a nyugdíjasklub
tagjainak és mindazoknak,
akik szeptember 25-én elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesapát és nagyapát

Gőgh Kálmánt
(MIKA),

aki életének 82. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a városi nyugdíjasotthon dolgozóinak
áldozatkész ápolását, a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
Emlékét őrző családja
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik szeptember 25-én elkísérték
utolsó útjára a szeretett édesanyát,
anyóst, nagymamát és dédnagymamát

özv. Fördős Józsefnét,
született Molnár Erzsébetet,

aki életének 85. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvétnyilvánításokat.
A gyászoló család

L A B D A R Ú G Á S

III. liga
Komárom – Nagyölved 1:3
(1:1) Az első félidőben a komáromi csapat mutatott szebb játékot annak ellenére, hogy a 32.
percben a vendégek jutottak vezetéshez. A 41. percben Szórád
egyenlített, ám a második félidőben folyamatosan támadtak
a komáromiak, több veszélyes
helyzetet is kidolgoztak, kapufát is lőttek, ám a nagyölvedi
csatárok
eredményesebbek
voltak. Ezzel az eredménnyel
Komárom a bajnokság utolsó
helyére került.
IV. liga
Ímely – Tardoskedd 2:2 (2:0)
Egyértelműen a hazai csapat uralta a pályát az első 45 percben. A
19. percben Gál R. szerezte az
első gólt, majd a 36. percben Kender növelte
az előnyt. A második
félidőben tizenegyessel csökkentették lemaradásukat a tardoskeddiek, majd a frissen
beálló játékosuk megszerezte a
kiegyenlítő gól. A gútai csapat
találkozója elmaradt, mert az
esővíz elárasztotta a pályát.
Jelenleg gúta a 6., Ímely csapata pedig a 7.
V. liga
Ógyalla – Garamkovácsi
3:2 (0:1) Az első 45 percben
csak a vendégek lőttek gólt. A
találkozó 49. percében Gelle
egyenlített, majd három perccel
később Budai juttatta vezetéshez a gyallaiakat. A 73. percben
ugyan egyenlítettek a vendégek, de a 73. percben Zajac segítette győzelemre a hazaiakat
* Szentpéter – Ohaj 3:0 (1:0)
Az első félidőben még igyekeztek a védelemre összpontosítani a vendégek, de a 33.
percben Csapó jelezte, hogy a
szentpéteriek előnyben vannak.

KÉZILABDA

Mindezt bizonyította Lakatos
53. és 74. percben lőtt gólja is *
Naszvad – Hontfüzesgyarmat
4:0 (2:0) Szép játékkal igazolta a hazai csapat, hogy vendégeik csak „másodhegedűsök”
lehetnek. Naszvad gólját a 18.
percben Hengerics, majd a 20.
és 81. percben Czibor, illetve az
54. percben Varga lőtte * Actív
Nagykeszi – Ekel 1:5 (0:1) Az
első félidő játéka alapján már
érezni lehetett, hogy a hazai
csapat nincs a régi formájában
és a 23. percben Inczédi megszerezte a vendégek vezetését. A
második félidőben Hrabovsky a
62. és 69. percben, majd Turza
a 77. percben mindezt igazolta.
A kesziek becsületgólját a 81.
percben Mačanský lőtte * Bánkeszi – Marcelháza 4:1 (2:0)
A találkozó 17., 28. 51. és
62. percében Marcelháza kapujában kötött ki a
labda. A 63. percben Gere
büntetőből szerezte meg becsületgóljukat. A bajnokság
élén Ekel csapata áll 19 ponttal, 6. Szentpéter 13 ponttal, 7.
Ógyalla (12 p.), 8. Naszvad (12
p.), 12. Marcelháza (9 p.), 14.
Actív Nagykeszi (9 p.)
VI. liga
Perbete – Marcelháza B 1:1
(1:0) A találkozó első felében
jobban játszott a hazai csapat,
amely a 18. percben Bagin góljával jutott vezetéshez. A másik
félidőben már a vendégek voltak kezdeményezőbbek és a 61.
percben Tóth egyenlíteni tudott
* Vágfüzes/Kava – Path 1:1
(0:1) A 37. percben Csizmazia
szerezte meg a vendégeknek a
vezetést, kihasználva a hazaiak
óvatlanságát. A másik félidőben
jól zárt a kavaiak védelme és a
71. percben öngóllal (Bende)
egyenlítettek * Nemesócsa –
Újgyalla 2:1 (0:1) A 41. percben

Nők I. ligája: Naszvad – Csallóközaranyos 35:24 A második forduló után Naszvad áll a bajnoki táblázat
élén 4 ponttal, 8. a csallóközaranyosi
csapat 2 ponttal.
II. liga: Gúta – Érsekújvár 34:29
Gúta a bajnokság 3. helyén áll 4
ponttal. Id. diáklányok: Gúta –
Nagytapolcsány 26:20 * Csallóközaranyos – Galgóc 30:22. Ifj. diáklányok: Gúta – Naszvad 36:5 *
Csallóközaranyos – Galgóc 13:6

ÖKÖLVÍVÁS

A komáromi ökölvívósport eddigi eredményeinek elismerése is az,
hogy a Szlovák Ökölvívó Szövetség legutóbbi
ülésén, amikor az áprilisban lemondott korábbi elnök helyére kellett
új vezetőt választani, a
testület a komáromi Bodoki Péternek szavazott
bizalmat.

Sportlövészet
A Royal Sportlövő Klub szervezésében szeptember 19-én
és 20-án, a komáromi IV. Bástya falai között rendezték meg
az elöltöltős fegyverek országos bajnokságának döntőjét, a
szlovák elöltöltős ligát. A versenyre Szlovákia és Magyarország 99 versenyzője jelöltette magát. Eredmények:
Perk. puska Vetterli ...3.
Tárnok János, ...6. Szalai Lajos, ...12. Elek Péter, ROYAL
Komárom * kanócos puska
térdelő – Hizadai: ...3. Szalai
Lajos * kanócos puska álló
– Tanegashima: ...3. Szalai
Lajos * perk. pisztoly – Kuchenreuter: ...2. Elek Péter,

Šmida vezetéshez juttatta a vendégeket, ám a második félidőben
már a nemesócsaiak irányították a találkozót. Az 55. percben
Ledeczky egyenlített, majd a
85. percben Pasztorek belőtte
a győzelmet jelentő gólt * Izsa
– Hetény 2:3 (1:2) Az ötödik
percben Fejes vezetéshez juttatta
a hazai csapatot, a 10. percben
azonban Lévai egyenlített. Közvetlenül az első félidő lefújása
előtt Csintalan István vezetéshez
juttatta a vendégeket. A második félidőben egymást követően
két büntetőt is rúghattak a hazaiak, de csak Hegedűs tudta az
egyiket értékesíteni. A 70. perc
táján előbb a hetényi Lévainak
villant a piros lap, majd a hazai
Kmeť is öltözőbe vonulhatott.
A 82. percben Pásztor döntötte
el a mérkőzés sorsát * Bátorkeszi – Lakszakállas 7:1 (4:1)
A bajnokság élbolyához tartozó
hazai csapat nem kegyelmezett a sereghajtó vendégeknek.
A 19. percben Šátek indította a
gólözönt, a 31. percben Lajos
növelte az előnyt, majd a 37. és
69. percben Konc, az 55. percben Száraz, a 72. percben pedig
Blaho biztosította a bátorkesziek
győzelmét. A lakszakállasiak két
öngólt rúgtak, becsületgóljukat
Csápai lőtte * Keszegfalva –
Csallóközaranyos 1:0 (1:0) A
két falu derbije az ellenfél sorozatos támadásaival kezdődött, de
a hazaiak védelme jól működött.
Idővel talpra álltak a keszegfalvaiak, majd a 37. percben Oláh
talált a vendégek hálójába * Szilosháza – Búcs 2:2 (1:0) A 23.
percben Rontó gólja igazolta,
hogy a hazai csapat lelkesebben
küzd. A második félidő 6. percében azonban Sánta egyenlített,
majd öt perccel később Simon

juttatta vezetéshez a vendégeket.
Csak a 77. percben sikerült Németh góljával a hazaiaknak kiegyenlíteniük. A bajnokság élén
Hetény csapata áll 22 ponttal,
2. Keszegfalva (22 p.), 3. Marcelháza B (17 p.), 4. Szilosháza
(14 p.), 5. Csallóközaranyos
13 p.), 6. Bátorkeszi (12 p.), 7.
Nemesócsa (12 p.), 8. Búcs (11
p.), 9. Izsa (10 p.), 10 Vágfüzes/
Kava (10 p.), 11. Újgyalla (9
p.), 12. Gúta B (9 p.), 13. Perbete (7 p.), 14. Dunamocs (7
p.), 15. Lakszakállas (6 p.), 16.
Path (1 p.).
VII. liga
6. forduló
SJE Komárom – Dunaradvány 0:8 (0:4) góllövő Balogh
(3), Skuliba (2), Ernecz (2) és
Sebők * Bajcs – Nagysziget 2:2
(2:2) góllövő Nagy, Bachorecz,
ill. Lengyel (2) * Madar – Megyercs 8:0 (4:0) góllövő Varga
(4), Csicsó 2 és Gáspár 2 * Tany
– Bogyarét 9:2 (4:2) góllövő
Cseh D. 3, Marton 2, Zobák,
Kósa, Buday, Majer, ill. Vendégh
2 * Csicsó – Bogya/Gellér 2:2
(1:2) góllövő Nagy 2, Végh és
Czirok * Őrsújfalu – Ifjúságfalva 3:0 (0:0) góllövő Hulman 2
és Czúth. A bajnoki táblázaton
1. Madar (18 p.), 2. Őrsújfalu
(13 p.), 3. Dunaradvány (12), 4.
Tany (11 p.), 5. Csicsó (10 p.), 6.
Bogya/Gellér (10 p.), 7. Nagysziget (9 p.), 8. Ifjúságfalva (7
p.), 9. Bogyarét (7 p.), 10. Bajcs
(5 p.), 11. Megyercs (0) és 12.
SJE Komárom (0)
U-19 – V. liga
Tótmegyer – Nemesócsa 1:1
(0:0) góllövő Ferenczi * Madar – Garamkálna 4:3 (2:1)
góllövő Tóth 2, Papp és Sebők * Szentpéter – Komját
0:12 (0:6)
–boldi–

A „pöttömök” mellett
a hölgyek is labdába rúgtak

Az izsai futballklub vezetőségének és a Dunatáj szerkesztőségének szervezésében idén is megrendezték Izsán a tizenegyesrúgó versenyt a 6-12 éves diákoknak és korhatár nélkül
a nők számára. A dobogó legfelsőbb fokára került győztesek
kupákat és díszokleveleket vehettek át. A 6-8 éves korosztály
győztese a pathi Nyers Balázs, a 9-10 éveseké Petrík Dániel
(Izsa), a 11-12 éveseké pedig Pavlík Matej (Izsa) lett, aki egyben a verseny főhőse, mivel 12 lövésből 11-et értékesített. A
nők kategóriájában a pathi Nyers Mária győzött. A legjobb
kapus címét Petrík Kristóf érdemelte ki.

KOSÁRLABDA

Sopron KC (HU) 62:56 (31:24) MBK Rieker COM-therm
Komárno (4:19, 20:18, 15:14, 17:11)
A 46. Nemzetközi Göcsej Kupa
bronzmeccsén remekül kezdett
a szlovák bajnok ellen a Sopron, és Bavčič, illetve Radulovič
vezérletével három perc alatt
12:0-ás etapot repesztett. A komáromi csapat csak Ruják 2+1es akciója után szerezte meg
első pontjait. Nagyon gyengén
dobott ma este a
Mandič-legénység,
tíz perc után 19:4re, a félidőben pedig
37:24-re vezettek a
kék-fehérek.
A fordulás után
aztán több hibával
játszottak a soproniak is, igaz, az
ellenfél nem igazán tudott közelebb
férkőzni. A végén

már valósággal szenvedett a
Sopron, az utolsó öt percben
csak két büntetőből találtak be
Tóthék, fel is jött a nyakukra a
komáromi gárda, de a győzelmük már nem forgott veszélyben. Komárom legjobb dobója
Thomson 11/3, Alawoya 10/3
és Haviar 9/6 volt.

BIRKÓZÁS

Szeptember 20-án immár 14. alkalommal került megrendezésre a Gúta Nagydíja elnevezésű nemzetközi birkózótorna.
A házigazdák gárdája kiválóan helytállt, hiszen a csapatversenyt megnyerve öt első, öt második és két harmadik helyet
szerzett. Egyéni éremszerzőink:
Ősszmagyar Diákbajnokság
Aranyérmesek:
főszervezője, valamint NéElőkészítő II.
meth Sándor olimpikon, vi29 kg Dinko Branislav
lágbajnok birkózó, a magyar
Ifj. diákok
szabadfogású válogatott volt
46 kg Tóth Krisztina
edzője, aki a harcművészeti
Id. diákok
38 kg Marosi Péter * 42 kg oktatáson kívül napjainkban
Kürthy Adrián * 47 kg Kürthy versírással és dalszerzéssel is
foglalkozik.
Márió
Ezüstérmesek:
A XIII. „ KÚR GÉZA” nemElőkészítő I.
zetközi birkózó emlékverseny
33 kg Ďuráč Tibor
további eredményes sportolói
Előkészítő II.
34 kg Ďuráč Dávid * 35 kg Diákok 2002 – 2003
29 kg …2. Nagy Nikolas – KN
Stojka Peter
Sp., 3. Remes Norbert Madar,
Id. diákok
…5. Beck Krisztián – Marcelhá47 kg Kürthy Krisztián
za * 31 kg …3. Galbavý Albin
Junior
– Marcelháza, 4. Horváth Alex60 kg Lakatos Igor
Bronzérmesek
Előkészítő I.
22 kg Dinko Nikolasz
Előkészítő II.
55 kg Mišečka Marcel
A verseny díszvendége volt
Kű Lajos sokszoros magyar válogatott labdarúgó,
az Aranycsapat Alapítvány
elnöke, a Kárpát-medencei

KAJAK – KENU

Igazán nincs miért izgulnia a komáromi evezősklub vezérkarának, hiszen a felnőttek mellett az
utánpótlás is igazolja, hogy az elkövetkező évek világ- és olimpiai versenyein képviselik majd Szlovákia mellett Komáromot is. A múlt hét végén a lengyelországi Bydgoszczban rendezték meg az

olimpiai reménységek versenyét, ahol a komáromi gyerekek remekül szerepeltek.

...4. Dubány Imre * perk. revolver 50 m – Donald Malson: ...7. Elek Péter * perk.
revolver 25 m – Mariette:
...10. Elek Péter * kovaköves
pisztoly – Cominazzo: ... 6.
Elek Péter. Valamennyien a
ROYAL Komárom csapatának tagjai.
Fuisz Attila

A KÁRPATIA SPORT POLGÁRI TÁRSULÁS,

A Brda folyó partján fekvő városban a komáromi utánpótlás
már a verseny első napján biztosította magának az első érmet,
amikor a kenusok 1000 m-es
távján Koczkás Dávid ezüstérmes lett. A kajakosok K1 1000
m-es távján, valamint az 500
m-es távon is bronzérmes lett

Petrušova Marianka és a dobogó harmadik fokára állhatott fel Zilizi Richárd a kenu
egyes 500 m-es távja után.

(Balra) Az első érmet a szlovákiai csapat számára ifj.
Koczkás
Olivér
szerezte,
(lent) Petrušová Marianka,
aki Lengyelországból két
bronzérmet hozott

a Selye János Gimnázium Komárom, a Komáromi Városi Hivatal, a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos község, az Egy Jobb
Komáromért Polgári Kezdeményezés, a SPARTACUS komárom birkózóklub és
médiatámogatóik szeretettel meghívják a sportkedvelőket a

XI. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
felvidéki versenyére.
A verseny sakk, asztalitenisz, alapiskolás lánykézilabda és birkózás
sportágakban kerül lebonyolításra október 16-án.

Zilizi Richárd révén a C1500 m bronzérme is Komáromba jött.

KN Sp. * 37 kg …3. Nagy Tamás
– KN Sp….7. Suka Ádám * 44
kg …2. Prezmecký Július – KN
Sp * 48 kg …2. Rafael KevinKN Sp * 62 kg 1. Gergő Kristóf – KN Sp * 68 kg 1. Kovács
Nikolas Madar, …3. Gál Bence
– Naszvad BK * 73 kg 1. Tóth
Gergely Madar, …3. Lami Viktor – Madar
Serdülők 2000-2001
35 kg 3. Dolník Krisztián KN Sp
* 38 kg 1. Sebők Károly KN Sp.
* 47 kg …2. Kürti Krisztián Gúta, 3. Kürti Márió Gúta,
4. Opálka Kevin Marcelháza,
5. Nagy Balázs – KN Sp * 53
kg…4. Lakatos Lucián – Gúta *
5. Németh Csaba KN Sp * 56 kg
2. Megály Zoltán – Marcelháza *
59 kg 1. Sluka István Madar * 2.
Hulman Nikolas KN Sp, …5-5.
Kajtár Sándor Madar és Paradi
József Marcelháza * 62 kg …3.
Kálmán Krisztián – Marcelháza
* 73 kg 1. Nagy Kevin KN Sp *
100 kg 1. Szeifert Ramón KN Sp
Kadétok 1998-1999
50 kg 1. Nagy Arnold KN Sp *
63 kg 1. Konyári Dániel – KN
Sp.
Dr. KÚR Károly
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