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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte
Az SZMPSZ október 17-én Komáromban ünnepi ülést tartott megalakulásának
25. évfordulója alkalmából. A résztvevőket Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, a magyar kormány nevében Czunyiné dr. Bertalan
Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért felelős államtitkára
köszöntötte. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a hazai közélet képviselői
mellett a Kárpát-medencében működő testvérszervezetek vezetői is.

Németh István felvétele

Előadások a kitörési lehetőségekről

Nagymegyeren rendezték meg
az V. önkormányzati egyetemet

A nagymegyeri tanácskozást október 16-án délelőtt Őry Péter szervező után Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország szlovákiai nagykövete, Berényi József, az MKP elnöke
és Potápi Árpád János, a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg. Az
Önkormányzati Szabadegyetem iránt a korábbi évekénél is nagyobb volt az érdeklődés,
mintegy 180 fő, Szlovákia magyarlakta területeiről polgármesterek, önkormányzati képviselők vettek részt a kétnapos tanácskozáson. Kár, hogy éppen a Komáromi járás képviseltette magát nagyon gyéren.
Czimbalmosné Molnár Éva, ösztönzi a V4-es országokat, ni a magyar állampolgárságot.
Magyarország rendkívüli és így erősödött a bizalom a ma- A szórványmagyarságot érintő
meghatalmazott
pozsonyi gyar és szlovák kormányok programok kapcsán kiemelte
nagykövete az összefogás és között is. A közelgő választá- a Petőfi Sándor-programot. A
az együttműködés jelentősé- sokról elmondta, hogy sajnos Kárpát-medencei szórványgéről szólt köszöntőjében.
nem az a kérdés, hogy ki fog magyarságot segítő program
Berényi József, a Magyar kormányozni az elkövetkező célja, hogy erősítse a közösKözösség Pártjának elnöke választási időszakban, hanem, ségek identitását és segítse a
megnyitó felszólalásában az hogy lesz-e a SMER-nek part- fiatalokat, akik a magyar kulaktuális politikai és közéleti nere. Ennek ellenére az MKP túrához, nyelvhez, történelemkérdéseket vette górcső alá. törekszik arra, hogy legyen hez akarnak kapcsolódni. A
A kisiskolák ügyével kap- kormányváltás, de ehhez szé- program az egykori monarchia
csolatban elmondta, hogy leskörű jobboldali összefogás területére terjed ki, érintve Roazok megmentése csak tör- kellene.
mániát, Ukrajnát, Szerbiát,
vénymódosítással érhető el. Potápi Árpád János, a ma- Horvátországot, Szlovéniát,
Szólt a megyei szintű pályá- gyar
Miniszterelnökség Ausztriát, Szlovákiát, Csehorzati kiírásokról, melyeket a nemzetpolitikáért felelős ál- szágot, Bosznia-Hercegovinát,
kormány késleltet. Az MKP lamtitkára felszólalásában el- Macedóniát és Dél-Lengyelorönkormányzatisági koncep- mondta, hogy 2011 januárja szágot. A Felvidéken 8 ösztönciója kapcsán megjegyezte, óta 760 ezren kértek magyar díjas kapcsolódott be a munhogy sajnos vannak olyan állampolgárságot, ebből mára kába, kilenc hónapig segítik
vélemények is, amelyek ezt 720 ezren tettek állampolgár- itt a programot. Továbbiakban
a modellt etnikai gettónak sági esküt. Hozzátette: még felhívta a figyelmet a Bethlen
nevezik, holott amely terü- mindig sokan vannak, akik a Gábor Alapkezelő Zrt. pályáletről szó van, ott a magyarok Kárpát-medencében vagy a zati lehetőségeire.
aránya 70%. Kihangsúlyozta, szórványban szeretnék felven(Folytatás a 2. oldalon)
hogy ezek a támadások nem
is szlovák részről jönnek, hanem egyes felvidéki magyar
körökből. Az MKP szerint Október 19-től átmenetileg lezárták Gútán a Kis-Duna holtvisszafordítható az asszimi- ágán át vezető zsindelyes fahidat, amely Európa leghos�láció. Jó példaként említette a szabb ilyen típusú hídja. A több mint húsz éve szolgálatban
baszkokat, akik a nyelvhasz- álló hídat, amely egyben a szabadidőpark és a vízimalom
nálatukat újra törvényerőre megközelítését szolgálja, teljesen felújítják, pallózata és
tudták emelni. A továbbiak- tetőzete is megújul. Ismételt megnyitásáról értesítjük olvaban beszélt a migráció kér- sóinkat. Addig a területet a töltésen, illetve a töltés mellett
déséről is, mely összefogásra lehet megközelíteni.

Lezárták a gútai fahidat

Bemutatják
kedvenceiket
Háziállatok, baromfik, egzotikus madarak szerepelnek
majd azon a kiállításon, amelyet a kisállatenyésztők ismét
megrendeznek Komáromban.
Hagyomány, hogy októberben
azok, akik hobbiként fajtiszta
baromfit, kisállatokat papagájokat tenyésztenek, kiállításon
mutatják be azokat, mely idén
október 23-tól 25-ig lesz megtekinthető a Ferencesek utcája
21. szám alatt. Az érdekesnek
mutatkozó
kiállítást bátran ajánljuk
a kisgyermekes szülőknek is.

(Fent) Magyarország pozsonyi nagykövete, Czimbalmosné Molnár Éva és Jókai
Tibor az ünnepségen, illetve
(lent) Czunyiné dr. Bertalan
Judit, a magyar kormány
köznevelésért felelős államtitkára beszéde közben.

Közvetlenül a rendszerváltás
után, 1990 januárjában Nyitrán civil szervezetként alakult
meg a maga nemében elsőként
a Kárpát-medencében A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SZMPSZ). Ezt a
mintát követve az anyaország
határain túli régiókban további szakmai szervezetek jöttek
létre az anyanyelvi oktatás
megőrzésének és fejlesztésének érdekében.
– Csaknem napra pontosan, öt esztendővel ezelőtt
ugyanitt, a Felvidéki Magyar

A közös múlt és jövő

A két Komárom idén ünnepli
fennállásának 750. évfordulóját. Ebből az alkalomból az
elmúlt napokban Számadó
Emese, a dél-komáromi Klapka György Múzeum igazgatója
nyitotta meg azt az időszakos
kiállítást, amely Dél-Komárom
történelmi okiratait teszi közszemlére. A rendkívül gazdag
tárlat megnyitásán megjelent
dr. Molnár Attila, Dél-Komá-

Pedagógusok Háza előtt gyülekeztünk, hogy tanúi és részesei
legyünk a ház avatásának és
megszentelésének. Az akkor
még használaton kívüli, jelentős felújításra szoruló padlástér
mára teljesen megújult. Örömmel jelentem, elkészült a Felvidéki Magyar Pedagógusok
Házának 10-szobás,
22 férőhelyes emeleti
szárnya. Bár a berendezés még hiányzik,
de áll az új szárny, van
tehát okunk ünnepelni.
Házat építeni egyet
jelent: a közösséget
szolgálni – mondta
megnyitójában Jókai
Tibor országos elnök,
majd rámutatott: – Az
elmúlt negyedszázad
alatt
szövetségünk
számos szakmai szolgáltatást látott el, segítve a nemzetben és
az anyanyelvben való
megmaradást és fejlődés.
Ezt követően Czimbalmosné Molnár Éva,
Magyarország pozsonyi nagykövete méltatta a pedagógusszövetség érdemeit: – A felvidéki
magyar pedagógusok szilárd
alapra építettek, s a legnehezebb
nemzetpróbáló időszakban is
megmaradtak magyar pedagógusoknak. Akkor van magyar megmaradás a Kárpát-medencében,
ha vannak olyan személyiségek,
akik példát mutatnak, áldozatot
vállalnak és hűségesek nemzetünkhöz.
A magyar kormány köznevelésért felelős államtitkára,
Czunyiné dr. Bertalan Judit
beszédében kiemelte, hogy „az
ezeréves magyar kultúrát úgy
kell közvetítenünk, hogy magyarságához hű, elkötelezett
nemzedéket tudjunk nevelni.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége értékőrző és
értékteremtő munkája révén
a magyar nemzet 20. század
végi és a 21. század eleji sorsának alakítója. Őrizzék meg

ebbéli hitüket, s időnként adjanak nekünk, anyaországiaknak is!”
A rendezvényre meghívást
kaptak mindazok, akiknek az
SZMPSZ Országos Elnöksége emlékplakett, emlékérem
átadásával szeretné kifejezni
köszönetét: elsősorban azon

pedagógusok, akik az elmúlt
negyedszázad alatt országosan is kiemelkedő, aktív tevékenységükkel a szövetségen
belül segítették a szlovákiai
magyar közoktatás fejlesztését.
Jelen voltak azoknak az intézményeknek a képviselői is,
amelyek együttműködésükkel
mindvégig támogatták a pedagógusszövetséget, az ott folyó
szakmai munkát. A komáromi
megemlékezés részét képezte
a Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza emeleti szárnyának
átadása, egy emlékfa közös
elültetése a Tiszti Pavilon udvarán és a díjátadással egybekötött ünnepi ülés a Selye
János Egyetem Konferenciaközpontjában. Az ünnepi ülésen 130 felvidéki magyar pedagógusnak, társintézmények
képviselőinek, a pedagógus�szövetség korábbi tisztviselőinek adtak át emlékplakettet,
illetve emlékérmet.

A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége
sajtóközleménye

rom és Stubendek László mérnök, Komárom polgármestere
is, akik hangsúlyozták, hogy
napjainkban a közös múlt
még szorosabbá fonta a két
város kötelékét, s a közeljövőben ismét munkahelyteremtő
közös projekteket készítenek.
Hamarosan megkezdődik a
volt vámház előtti terület felújítása, hogy az mindkét város
számára egy igazán európai
színvonalú „kapuként” szolgáljon.

A „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz támogatást a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. 99/2015 számú bizottsági határozata
alapján az OTP Bank 2015. október 19-én átutalja a jogosult pályázók számlájára.
2015-ben 46 006 pályázó részesül nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban, és 130 egyetemista hallgatói támogatásban.
5 720 pályázó, aki nem rendelkezik számlával az OTP
Bank valamelyik hazai fiókjában, 2015. október 19. és
december 31. között az OTP valamelyik bankfiókjában
készpénzben veheti át a támogatást.
A megítélt támogatás összege: 55,00 EUR
A hallgatói támogatás összege: 10,00 EUR
Jókai Tibor elnök,
SZMPSZ
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Kárpátaljai vendégek gazdagították a rendezvény szellemiségét

X. Bátorkeszi István Napok

Nem vagyunk abban biztosak, hogy a gályarabságra ítélt
prédikátor, Bátorkeszi István emlékére megtartott rendezvénysorozat idei szervezői gondoltak-e arra, hogy semmiképp sem találhattak volna aktuálisabb és céltudatosabb
vendégszereplőket, mint a nagyberegi keresztyén egyház
képviselőit. Ők, az ukrán többség elnyomott kisebbségeként a rendezvény névadójához hasonló lelki hűséggel
harcolnak hitükért és magyarságukért. Bár létszámban az
adott megyében kevesebben vannak, mint a felvidéki reformátusok, négy líceumot tartanak fenn, köztük a nagyberegit, ahonnan a vendégek érkeztek.
A hagyomány szerint Bátorkeszi István 1640 körül született
és a kor szokása szerint felvette
szülőfaluja nevét. Mátyusföldről indult, a Bodrog partján Sárospatakon diákoskodott, majd
Dunántúlra, Pápára került. A
pozsonyi
vértörvényszéken
már veszprémi prédikátorként
tett eleget a behívásnak, ahol
többedmagával halálra ítélték.

Végül a halálos ítéletet nem
hajtották végre rajta, de várbörtönbe vetették. Berencs várában raboskodott, majd onnan
gályarabként Nápolyba került.
Gyötrelmes rabságából csak
évek múltán szabadult. Érdekesség, ám megbecsülésének
jele, hogy Veszprémben nem
töltötték be a helyét, bízván
abban, hogy kiszabadul. Nem
volt lelkipásztoruk, amíg Bátorkeszi István vissza nem tért.
Élete végén Tihanyban teljesített lelkészi szolgálatot, ott
hunyt el, hamvai is ott nyugsza-

nak. Irodalomtörténeti szempontból is fontos szerepe van
Bátorkeszi Istvánnak, aki Az
szegin fogoly rabprédikátorok
éneke címmel, a gályarab-prédikátorok énekeként számon
tartott költeményt, 1674-ben
írta. Szoros kapcsolatban, barátságban állt több neves prédikátorral is, többek között
Séllyei István püspökkel, pápai
lelkésszel, vagy Czeglédi Péter lévai lelkésszel. Az október
17-én kezdődött rendezvény
két héten át előadásokkal, koncertekkel, istentiszteletekkel
és megemlékezésekkel várja a
hívőket és az emlékezni vágyókat. A Bátorkeszi István Napok
programsorozatának keretén
belül a református templom
építésének 230. évfordulójáról,
valamint a településről kitelepített magyarokról is megemlékeznek.
Az idei megemlékezés szombaton egyházmegyei konfirmandus találkozóval vette kezdetét,
majd bemutatkoztak a Nagyberegi Református Líceum diákjai. Vasárnap, az ünnepi istentiszteleten az Igét a nagyberegi
lelkész, Tóth László hirdette,
majd az istentisztelet részeként
a líceum diákjai adtak értékes
kultúrműsort. Az istentisztelet
zárórészében a bátorkesziek
megajándékozták vendégeiket,
akik viszonzásul egy szőttest
és egy asztali áldást adtak át a
házigazdáknak, majd közösen
megkoszorúzták a Bátorkeszi
István tiszteletére 2006-ban állított domborművet. Hétfőn az
alapiskolások és középiskolá-

Felvételeinken: fent a 230 éves bátorkeszi református templom, balra Tóth László nagyberegi lelkész, jobbra Bátorkeszi
polgármestere, Labancz Roland megkoszorúzza Bátorkeszi
István domborművét, lent a nagyberegi líceum diákjai, illetve
a legfiatalabb bátorkeszi hívek láthatóak.
sok részére koncertet szerveztek a református templomban
Psalmus Hungaricus címmel.
Meister Éva erdélyi származású színművész előadása
egy rendhagyó történelem- és
irodalomóra is egyben, ahol
tulajdonképpen a népdaloktól kezdve, Adyn, Wass Alberten keresztül sok minden
elhangzik majd, erős nemzeti
öntudattal átitatva. Kedden az
óvodások részére bábelőadással készültek; a hetényi Tábita
bábcsoport adja elő Dávid és
Góliát történetét, Écsi Gyöngyi
rendezésében.
Az egyházközség megemlékezik azokról, akiket 1947-ben
meghurcoltak és kitelepítettek.
Bátorkeszi István kapcsán egyháztörténelmi
szempontból
jelentős, hogy hitvalló prédikátor volt, aki nagyon nehéz időszakban vállalta a küldetését és
a szolgálatát, és nem tagadta
meg a hitét. Ugyanígy a felvidéki magyarság szempontjából
jelentős esemény az 1947es deportálás és kitelepítés,
amely sok bátorkeszi családot
mélyen érintett, reformátusokat és katolikusokat egyaránt.
A kitelepítettek közül sokan

Csehországba, mások Magyarországra kerültek. Volt, aki
vissza tudott térni szülőföldjére
és voltak, akik nem. Az ő emlékükre emeltették 2007-ben a
kopjafát, amelyet azóta minden
évben megkoszorúznak. Erre a
napra mindig ünnepi szónokot
hívnak. Idén az összetartozás
jegyében, október 25-én Czimbalmosné Molnár Éva mond
ünnepi beszédet, Magyarország nagyköveteként.

Választási költségvetés

Az egyetlen kormányzó párt az első szociális csomag elfogadása óta folyamatos kampányt folytat. A jövő évi állami költségvetést is a parlamenti választás jegyében készül elfogadtatni a törvényhozással. Ez olvasható ki a pénzügyi tárca jövő évi
büdzsé tervezetéből.
Meglepő, hogy a tavalyihoz képest a kormány idén kisebb bevételekkel és kiadásokkal számol. Ha összevetjük az idei költségvetés sarokszámait a jövőre várható adatokkal, az államháztartás
bevételei várhatóan 115 millió euróval csökkennek, míg a kiadási
oldal 638 millió euróval lesz alacsonyabb. Mindez azt eredményezi, hogy az államháztartási hiány évközi csökkenése 471 millió
eurót tesz ki, ami kétségkívül pozitív fejlemény. Ebben az évben
a tervezett hiány a hazai össztermék 2,5 százaléka, jövőre 1,93
százalékos hiánnyal számolnak. Az érdekegyeztető tanács tagjai
közül egyedül a Munkáltatók Országos Szövetsége (RÚZ) volt az,
amely jövőre szigorúbb takarékosságot várt volna el. Tény, hogy
a hiány kedvező alakulása elsősorban annak köszönhető, hogy
erőteljesen nőnek az adó- és járulékterhek, ami viszont a vállalkozók számára hihetetlenül kedvezőtlen fejlemény. Nincs már hova
hátrálniuk, emiatt sokan a szomszédos országok valamelyikében
hozták létre vállalati fiókjukat, rosszabb esetben teljesen áthelyezték bázisukat. Mindez a vállalkozási környezet tartós romlásához
vezet. Az adóbevételek dinamikus növekedése ellenére sem lassítja a kormány a folyamatot, nem csökkenti az adó- és járulékterheket, sőt, kiszélesíti azokat. Emiatt költekezhet, és ezért lesz a jövő
évi költségvetés tipikusan választási költségvetés.
Káros, hogy az egészségügy állami támogatása alultervezett,
jövőre csupán a hazai össztermék 4,3%-át szánja rá a kormány.
A környező országokkal történő összehasonlítás alapján is sereghajtók vagyunk. A lakásépítés állami támogatása is csökken
5,5 millió euróval, ami rossz jelzés a fiatal házaspárok számára.
Az oktatási tárca fejezetébe bekódolták a kisiskolák bezárását,
szeptembertől nem számolnak további fenntartásukkal. Mi pedig
abban reménykedünk, hogy a parlamenti választások után felálló
új kormány e szándékot elutasítja. A közszférában dolgozók bére
jövőre 4 százalékkal emelkedik. A fogyasztási oldalon kedvező
lehet a reálbér-növekedés gyorsuló üteme. Hasznos lehet, hogy
a kormány első ízben különít el célirányos forrásokat a hátrányos
helyzetű, leszakadó régiók fejlesztésére. Minden bizonnyal jut
belőlük a legrosszabb helyzetben levő keleti és déli régiók számára is. Adott továbbá az alapélelmiszerek adócsökkentéséből
származó adóbevétel-kiesés fedezete és jövőre két új alapot is létrehoz a kormány: a kiemelt – stratégiai jelentőségű beruházások
állami ösztönzésére, valamint a bevándorlási hullám költségeinek
fedezésére.
A költségvetés bevételi és kiadási oldalának szerves részét képezik az Európai Unió közös költségvetéséből ideérkező források. Ez a költségvetés egyik legkockázatosabb része, mert
bár jövőre a pályázati felhívások fokozatosan elárasztják majd
a hivatalos közlönyt, az eddigi tapasztalatok alapján jogos az
aggodalom az európai források felhasználásának jövőbeni
mértéke és hatékonysága felől.
Mivel tipikusan költekező, választási költségvetés van kilátásban, kérdéses, mennyire tudja majd a jövőben tartani az új kormány a konvergencia-terveket. A vállalt cél alapján az államháztartás hiánya 2017-ben a hazai össztermék 0,47 százalékát
érné el, 2018-ban pedig kiegyenlített költségvetéssel számol a
kormány. Felettébb ambiciózus terv, ám a jövő évi költségvetés
sarokszámainak tükrében leszögezhető, hogy szinte teljesíthetetlen. Ehhez a jövő évi hiányt jóval szűkebbre kellene szabni.
Farkas Iván
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Petíció a Beneš-dekrétumok ellen

Csáky Pál sajtóközleményben tette közzé, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága október 15-i ülésén elfogadott és további
tárgyalásra ajánlott egy újabb petíciót, amely a Beneš-dekrétumokat igyekszik megtámadni, s amelyet az érsekújvári Práznovszky
Miklós és társai nyújtottak be az Európai Parlamentbe. Egy három
évvel ezelőtt beadott petíció után ez most egy újabb dokumentum,
amely felhívja a figyelmet a szlovákiai magyar közösség tagjainak
második világháború utáni gyötrelmeire.
Csáky Pálnak, a Petíciós Bizottság alelnökének sikerült megakadályoznia a bizottság jogászai javaslatának
elfogadását, amelyben a petíció megtárgyalás nélküli lezárását javasolták.
A Petíciós Bizottság támogatta Csáky
oktatásügy kérdéskörében többen is ama javaslatát is, amely a szakmai érvek
felszólaltak. A vitában a kisiskolák- pontosítását javasolja, illetve azt az inról, a pedagógusok passzivitásáról, dítványt, amely szerint a petíció megtára roma tanulókról, a minőségi okta- gyalásakor figyelembe kell venni az EP
tásról többek közt kifejtette a véle- Jogi Bizottságának tavalyi döntését is,
ményét Szigeti László, az MKP OT amely azt javasolja a Szlovák Köztársaelnöke, Auxt Ferenc, az MKP rima- ság szerveinek, hogy amennyiben létezszombati járási elnöke, Albert Sán- nek a dekrétumokból fakadó bizonyíthador, a Selye János Egyetem alapító tó joghátrányok napjainkban is, azokat a
rektora. Őry Péter, a Pro Civis elnöke jövőben orvosolni kell.
a fórum végén elmondta: nagyon jó, A petíciót érdemben jövőre fogja meghogy ez a párbeszéd elindult. Kifej- tárgyalni az Európai Parlament Petíciós
tette, hogy ezt a kérdéskört fel kell Bizottsága. Addig mi, szlovákiai magyadolgozni, s el kell juttatni a telepü- rok annyit tehetünk az ügy érdekében,
lésekhez, az önkormányzatokhoz, a hogy minél nagyobb számban támogatpedagógusokhoz, hogy ők is kifejt- juk a petíciót.
hessék a véleményüket.
A két nap során a szakmai előadáFolytatódnak
sokon kívül a résztvevők építhették
a Kor-Zár Klubestek
kölcsönös kapcsolataikat is, hiszen
A soron következő zenés, beszélgeritkán adódik mód arra, hogy egy
tős műsor vendége a klubok eddicsallóközi önkormányzat vezetőgi házigazdája, Z. Németh István
je tapasztalatot cserélhessen egy
költő. Szeretettel várnak minden
bodrogközi polgármesterrel és kölérdeklődőt 2015. október 26-án,
csönösen tanácsokkal láthassák el
hétfőn a Komáromi Jókai Színegymást. A szabadegyetem erre is alház Vasmacska Stúdiószínpadára.
kalmat adott, ezért is jött el több mint
Kezdés: pontosan 19 órakor.
180 résztvevő erre a rendezvényre.

Nagymegyeren rendezték meg az V. Önkormányzati Egyetemet
(Befejezés az 1. oldalról)

Az államtitkár a továbbiakban kiemelte a testvér-települési együttműködések erősítésére kiírt pályázatokat. Elmondta, ezzel céljuk a
Magyarország határain kívül élő
magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való
sokoldalú kapcsolatai ápolásának és
fejlesztésének előmozdítása, magyar
nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása. A felhívás a
magyarság összetartozása jegyében
értékteremtő, konkrét szellemi és/
vagy tárgyi eredményt felmutatni
tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző
igényes, minőségi pályázatok támogatásával. Felhívta a figyelmet, hogy
a települések vegyék igénybe ezeket
a lehetőségeket. Kitért a külhoni magyar szakképzés éve programra is.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság
2012 óta minden évben tematikus
évet hirdet. 2012-ben az óvodásokat,
2013-ban a kisiskolásokat, 2014-ben
pedig a felsősöket helyeztük a középpontba. 2015-ben meghirdették a

2015 a külhoni magyar szakképzés
éve programunkat. – A Kárpát-medencei szakképzés megerősítésével,
a munkaerőpiac és a frissen végzett
szakképzett fiatalok összekapcsolásával hatalmas lehetőség áll előttünk
– mondta.
A délelőtti tanácskozás résztvevőit
elsőként Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke, az Önkormányzati Szabadegyetem főszervezője
köszöntötte. Az első fórumot Farkas
Iván, az MKP régiófejlesztési és
gazdasági alelnöke vezette, amelyet
megtisztelt jelenlétével többek közt
Haraszti Attila, a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
püspöke és Géresi Róbert püspökhelyettes.
Az egységes Kárpát-medencei gazdasági régióról – mint a közép-európai térség fejlődésének útjáról
Molnár György, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet nemzeti integrációs és
Kárpát-medencei hálózatfejlesztési
igazgatója szólt.

A „Magyar Nemzeti Kereskedőház –
kihívások és lehetőség a közös gazdasági térben” cím alatt Skapinyecz
Péter, a Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat elnöke beszélt
az intézményi feltételekről, majd
Abaffy Patrícia, az Európai Területi
Társulásokért felelős osztályvezető
elemezte az EGTC-k és az infrastrukturális fejlesztések kilátásait.
Délután Hrubík Béla, Ipolynyék polgármestere mutatta be sikeres brüs�szeli pályázatukat. Ezután a Kárpát-medencei magyar oktatásügy,
iskoláink aktuális kérdései kerültek
a tanácskozás napirendjére. E témában felszólalt Tóth Tibor weblapfejlesztő, a www.magyariskola.sk üzemeltetője; Jerasz Anikó, a Délvidéki
Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó
Bizottságának elnöke, Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet
igazgatója, Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
püspökhelyettese és Csáky Csongor
főtitkár a Rákóczi Szövetségből.
A délutáni fórumot A. Szabó László,
az MKP oktatási alelnöke vezette. Az
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Velünk fizettetik meg
a kórházak tartozását

Október 10-én a martosi kultúrházban
új kosztümben, új műsorral lépett fel a
mozgássérültek martosi alapszervezete
tagjaiból alakult Kéknefelejcs népdalkórus. A szüreti népdalcsokrot Dunajszky
Géza válogatta és tanította be Dobi
Géza Kismartos, jaj de szép helyen vagy
című népdalgyűjteményéből.
A népdalkórus ezzel a fellépésével nyitotta meg az őszi batyubált este 7 órakor.
A batyubál közönségének a bordalok
meghozták a jókedvet és a nyitótáncba
már a vendégek is bekapcsolódtak. Felvételünkön az énekkar tagjai láthatók.

Kóczán Mór Napok tizenegyedszer

A csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskolában idén október 12-től 16-ig tartott a népszerű rendezvénysorozat,
amely egy vidám és önfeledt hetet jelent az iskolában, hiszen a tanulók a megszokott órarendtől eltérő foglalkozásokon szerezhetnek maguknak új ismereteket.
A hétfő délelőtt például egészen különleges programot kínált az alsó tagozat tanulóinak.
Otthonról hozott régi tárgyakkal múzeumnak kellett berendezniük az osztályukat, majd
megszervezni egymás között a
tárlatvezetést. Mivel a legtöbb
heti program egyben osztályok
közötti verseny is, először a
zsűri tagjai tekintették meg a
kiállítást, majd az utolsó órában
a tanulók végiglátogatták egymás múzeumát. Igazi kincsek
bukkantak napvilágra, akadt

század 20-as éveiből, az első
világháborús katonai trombita,
a második világháborús katonai kulacsok, egy 1919-ből
származó naptár, a porcelánok
az 1940-es évekből, petróleumlámpák, a régi érmék vagy
éppen a dédi imakönyve. Eljött az egyik negyedikes tanuló, Vörös Bence nagypapája,
Vörös Zoli bácsi és elhozta az
elsős bizonyítványát. Sokat
mesélt a régi időkről, iskoláról, életről, tanítókról. A gyerekek tátott szájjal hallgatták,

Nóri tárlatot vezet
köztük százéves könyv, patkó, kenyérsütő lapát, lámpás,
régi játékok, sok szép konyhai eszköz, ezüst zsebóra, kézi
rokka, fénykép 1880-ból, régi
bakelit lemezek, tankönyvek.
Igazi kuriózumnak számított
például egy 1868-as Károlyi
Biblia, nemkülönben lenyűgözőek voltak a hímzett martosi
terítők a XIX. század elejéről,
a lószerszámok és hám a XIX.

sokat kérdeztek. Köszönet jár
a szülőknek, hogy a sok rejtett
kincset az iskola rendelkezésére bocsátották. Felejthetetlen
élmény volt ez tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt.
Idén is megvalósult a papírgyűjtés, a sütibörze, a mesedélelőtt, a papírsárkány készítés
és röptetés, az egészségügyi és
közlekedési nap, a kézműves
délután, valamint az egész-

Gútai színházi
kulturális ősz
A múlt hét végén megkezdődtek a gútai őszi kulturális na-

pok. Elsőként a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház mutatta
be a Szigligeti Ede művéből készült Liliomfi című zenés vígjátékát, majd a nagyszombati Ján Palárik Színház debütált
az Azok a férfiak, azok a nők című Feydeau bohózattal.
Október 20-án ismét megren- majd 11-én a budapesti Pódezik a gútai nők és férfiak dium Színház kedveskedik a
szórakoztató
vetélkedőjét, gyerekeknek a Békaherceg
amely tavaly is osztatlan si- című mesejátékkal. Novemkert aratott. Október 27-én és ber 12-én a komáromi Mari28-án két szlovák mesejáté- anum Egyházi Iskolaközpont
kon, a besztercebányai Hotel Rákóczi fejedelem korszakát
Maria Színház előadásában eleveníti fel érdekes összeála Gulliver naplója című me- lításával, amely a Meg+érteni
sejátékon, másnap pedig az múltat s jööövendöőt címet
ugyancsak besztercebányai viseli. November 17-én a buTamarika Színház előadásá- dapesti Vénusz Színház Slade
ban A tündér és a manó című lírai komédiáját, a Váratlan
mesejátékon szórakozhatnak találkozások című darabot mua gyerekek.
tatja be, majd 22-én kerül sor
A kulturális ősz programja a 46. Gútai Líra műkedvelő
novemberben is folytatódik, táncdalénekes-versenyre.
A
hiszen 8-án a budapesti Kör- kulturális ősz rendezvénysoúti Színház mutatja be a Katyi rozatát Tamás Gábor koncertje
című fergeteges vígjátékot, zárja november 26-án.

Ugye nem felejti el?

A nyári időszámítás március utolsó
vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart. Ennek értelmében, október 25-én, vasárnap hajnali
3 órakor kell egy órával visszaállítani
óráinkat, mert megkezdődik a téli időszámítás.

Készülnek a sárkányok
séges ételek napja. Szerdán ken szokás szerint a sportnap
délelőtt az alsó tagozatosok rendezvényeinek örülhetett kiíró-olvasó találkozón vettek csi és nagy egyaránt. Sajnos, a
részt, az iskola vendége ezút- kedvezőtlen időjárás nem tette
tal Fellinger Károly költő, író, lehetővé az atlétikai verseny
néprajzkutató volt. A 9. osztá- megrendezését, ám láthattunk
lyosok hétfőn paprikás krump- karate-bemutatót, aerobic-belit főztek az udvaron, a felső ta- mutatót, majd a tornateremben
gozatosok a filmes napon a 80 és a Sportcsarnokban egyaránt
nap alatt a Föld körül című klasszikust
dolgozták fel. Plakátokat, maketteket
készítettek, ezekből
kiállítást rendeztek
a folyosón. Kedden
a Falubejárás programja szerint a felsősök öt helyszínt
látogattak meg a
településen, mindenütt várta őket valaki, aki beszélt nekik
az adott helyről. A
Fellinger Károly dedikál
visszaérkezés után
minden tanuló tesztet töltött a sportversenyek következtek.
ki a hallottak alapján. Szerdán Nem maradt el az egész hét
a vetélkedős teadélelőttön az kiértékelése, a díjkiosztás sem.
5–9. osztályosok összemér- A pénteki nap gálaműsorral és
hették tudásukat a Szeren- osztálytalálkozókkal folytatócsekerék, a Kincskeresés, az dott, valamint ismét koszorú
Olimpiai vetélkedő, a Tang került Kóczán Mór és Vízváry
ram kirakó és a Mit tudsz az is- Vilmos egykori iskolaigazgató
kolánkról versenyszámokban. emléktáblájára is.
Kedvenc könyvem címmel
Z. Németh István
projektet is készítettek. PénteA szerző felvételei

Az állami kórházak adóssága 2014 végén elérte a 334
millió eurót, és csak 2014-ben 75 millió euró adósságot
halmoztak fel. Az egészségügyi intézmények a Szociális
Biztosítónak 2014 végéig több mint 120 millió eurót nem
fizettek ki. Ezek az adatok egyértelműen arra utalnak,
hogy csak idő kérdése, mikor fogja az állam ismételten adósságmentesíteni őket, ahogyan ezt már többször
megtette, először 660 millió eurós nagyságban, még Dzurinda kormányzása alatt, majd az első Fico-kormány
idején 130 millió euró értékben, és legutóbb a Radičová-kormány alatt több mint 300 millió eurós összegben
fizettették meg velünk a rossz gazdálkodásért járó „büntetést”. Tudni kell ugyanis, hogy az állam mi, adófizető polgárok vagyunk, tehát végső soron a több mint 1
milliárd eurót mi fizettük ki. Ráadásul jövő év végéig a
prognózisok 500 milliós adósságot jósolnak.
Az egészségügy eladósodásának okait Szlovákiában az alacsony hatékonyságban, a rossz
gazdálkodásban és a rendelkezésre álló források rossz kihasználásában kell keresni. A
rendszeres adósságmentesítés
után pedig tovább folytatódik
az adósság halmozása, mivel
még kísérletet sem tettek arra,

hogy a problémára megoldást keressenek. Ezért aztán
mindenki adós – az egyetemi
kórházak, a megyei kórházak
és a nonprofit szervezetek által működtetett egészségügyi
intézmények is, de adósságmentesítésre csak a minisztérium alá tartozó kórházak
számíthatnak.

A DRG-rendszer bevezetésének 2013-ról 2017-re való kitolása, azaz a diagnózis alapú
térítési rendszer bevezetése,
amely azonos beavatkozásokért azonos térítést biztosítana, részben segített volna
az adósságnövelés mérséklésében. A rendszer bevezetése már csak azért is sürgős
lenne, mivel Európában csak
Szlovákia nem rendelkezik
semmilyen felépítménnyel,
amely a pénzek felhasználásába valamilyen rendszert
vinne.
Az e-Health, az elektronikus
nyilvántartási és adatrögzítő
rendszer, amelynek segítségével meg lehetne spórolni
az ismételt és nagyon költséges kivizsgálások elvégzését,
szintén nem működik. Ennek

a két rendszernek a bevezetése ugyan önmagában még
nem oldaná meg az egészségügyben uralkodó pénzhiányt,
de minimum igazságosabban
kerülnének elosztásra a rendelkezésre álló források és
hatékonyabbá, átláthatóbbá
és ellenőrizhetőbbé válna a
gazdálkodás. Erre azonban
a Smer háza táján nincs politikai akarat. A hatékonyság
fokozásával és a gazdálkodás átláthatóságával ugyanis
törvényszerűen nagyobb felelősségvállalásra kényszerítenék a kórházak vezetőit,
de ez a gazdasági érdekcsoportoknak, amelyek szorosan
kötődnek az egészségügyben vállalkozó cégekhez és
a kormánypárthoz, nem áll
érdekében.

Nem segített az egészségügy
nehéz helyzetén az sem, hogy
az állam 4,16 %-ra csökkentette saját biztosítottjai után a
járulékbefizetést, ezzel még
kevesebb pénzt juttatva a rendszerbe. Csekély vigasz, hogy
novemberben és december
5,85 %-ra emeli azt, de januártól ismételten visszaáll az
alacsonyabb járulék. És akkor
még nem szóltunk az indokolatlanul drága közbeszerzésekről, gyógyszer-, illetve műszervásárlásokról, a nagymértékű
kliensrendszerről, de lehetne
folytatni a sort a különböző botrányokkal, amelyekről
szinte heti rendszerességgel
ad hírt a sajtó. Ezek után tehát
nem marad más hátra, mint az
ismételt
adósságmentesítés,

amelyre a pénzt a mi zsebünkből veszik ki.
Általában a számlák kiegyenlítésére 7-14 nap áll rendelkezésre, az egészségügyi intézmények, kórházak esetében
a számla kiegyenlítésének
határideje maximum 60 nap.
A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy gyakran 6 hónapig,
de van rá példa, hogy még
tovább, akár évekig is eltart,
míg fizetni tudnak. Az indoklás leggyakrabban az, hogy
a biztosító nem fedezi teljes
mértékben a kiadásokat, de az
okokat az elavult felszerelésben és a lerobbant infrastruktúrában is keresni kell, hiszen
a felújításra az elmúlt évtizedekben siralmasan kevés
pénzt fordítottak.

Mi lenne a megoldás?

Csak részleges intézkedések

A legfőbb ok a pénzhiány

Az egészségügy folyamato- A csaknem 400 millió eurós
san pénzhiánnyal küzd, ezért tartozás azonban aggasztó,
leggyakrabban nem fizetik ki ezért egyre nő az elégedetlena villanyszámlát, a fűtést, de ség a hitelezők körében, nem
nem ritkaság, hogy a gyógy- ritkaság, hogy végrehajtónak,
szerekért és az egészségügyi illetve adósságbehajtóknak adeszközökért sem fizetnek hó- ják át a tartozást.
napokig. Ezt azonban csak A Magyar Közösség Pártazért tehetik meg, mert való- ja a kórházak adósságának
színűleg megegyeznek a szol- rendezését csak akkor látja
gáltatóval, illetve a beszállí- indokoltnak, ha a hitelezők
tókkal egy hosszabb fizetési számára egyértelművé teszik,
határidőben. Ezzel a prakti- hogy ez utoljára történik meg.
kával ugyan kedvezőbb gaz- Az adósság rendezése előtt
dálkodási mutatókat tudnak mindenképpen olyan rendprodukálni, de a valós tartozás szerszerű intézkedések bevemagasabb, amit előbb vagy zetésére van szükség, amelyek
megakadályozzák a tartozások
utóbb rendezni kell.
A szolgáltatóknál és a beszállí- ismételt felhalmozását. Megtóknál a kórházak más megíté- engedhetetlen, hogy szakmai
lés alá kerülnek, ugyanis a hi- szempontból rossz politikai
telezők szinte biztosra veszik, döntések alapján, ad hoc alahogy az állam ismételten kifi- pon működjön az egészségügy
zeti az adósságukat, ezért elné- finanszírozása.
zőbbek az adósokkal szemben.
Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai
és egészségügyi alelnöke
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Növényvédelem

Az első baleset…

Időszerű munkák a kertekben

Ideje teleltetni
a muskátlikat
Még a fagyok beállta előtt
gondoskodni kell a muskátlik téli szállásáról. Ahány
fajta muskátli, annyi féle
módon történik a teleltetésük. Az alábbiakban a legismertebb három fajta teleltetését ajánljuk olvasóink
figyelmébe
Tiroli muskátli
Többen próbálkoznak, ám végül belátják, hogy a futómuskátli öreg töveit nem érdemes
teleltetni. Helyigényes, állandó csökkentett hőmérsékletet
és nedvességtartalmat igényel.
Egyszerűbb, ha tavasszal új
töveket ültetnek. Az előrelátóak augusztus- szeptemberben
hajtásdugványt
készítenek,
melyeket télen műanyag pohárban nevelnek, lehetőleg
fűtetlen szobában, legjobb a
10-15 oC körüli hőmérséklet
nekik. Földjük ne száradjon
ki. Gombabetegségek ellen
bordóilé 0,5%-os oldatával érdemes időnként megpermetezni őket, hiszen általában sűrűn
állnak a teleltetőhelyen, és így
könnyen megtelepedhetnek a
gombák.
Tavaszra a szép, erős, gyökeres palántákat virágládába
kell ültetni. Ha egyik-másik
satnyább, azt is bátran el lehet

ültetni, hiszen a napfény és a
friss levegő hatására gyorsan
behozzák a lemaradást. Aki
szereti a macerás dolgokat,
elbíbelődhet. Aki nem, az
a kertészetekből szerzi be a
muskátlipalántákat.
Borostyánlevelű, vagy
félfutó muskátli

Csak ládában lehet megbízhatóan átteleltetni, ráadásul
a dugványok is nehezebben
gyökeresednek, télen kényesebbek, mint a futómuskátli.
Ha mégis elszánjuk magunkat
egy ládányi muskátli teleltetésére, akkor szükséges, hogy
a teleltetőhelyen legyen elegendő fény. Semmi esetre ne
süllyedjen a hőmérséklet fagypont alá.
Mielőtt a teleltetőbe
visszük a muskátlit,
alaposan visszavágjuk, de csak annyira,
hogy maradjon lombozata télre.
A tél folyamán a földje
ne legyen túl nedves,
de ügyeljünk arra,
hogy soha ne száradjon ki. Tápoldatozni
nem kell. Tavasszal

metszés, tápoldatozás után ültetjük ki a balkonra
Állómuskátli
(parasztmuskátli)
A hagyományos állómuskátlinak ma már nagyon sok színváltozata létezik. Mivel ezeket
a változatos színeket szeretnénk a következő nyáron is
látni, ráadásul pincénk
is van, ahol a teleltetést
könnyen megoldhatjuk,
így a tél közeledtével sem
kell megválni tőlük.
Mielőtt a fagyok beköszöntenének, abbahagyjuk
a muskátlitövek öntözését, hogy földjük már ne
legyen nedves. Ne várjuk
meg, míg porrá szárad,
hanem időben vegyük ki
őket a földből. Gyökereikről kissé rázzuk le a
földet (persze marad rajta bőven, de ez nem baj).
Ne metsszük meg őket,
csak a betegnek látszó részeket távolítsuk el. Ezután a
töveket egyesével újságpapírba csomagoljuk. Megjelöljük,
hogy melyik milyen színű. (Jó
tanács: ne filctollal írjuk az új-

ságpapírra a virágszínt, mert
tavaszra „felszívódik” az írás).
Pincében deszkákra sorban
lefektetjük őket és tavaszig
hagyjuk, hogy a sötétben pihenjenek. Nem szabad meglocsolni, mert megpenészednek.
A fagyok elmúltával azután
újra életre keltjük őket.
-la-

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

humor-csokor

Székelyek beszélgetnek

– Figyeljen ide, szomszéd! Mikor
van kendnek a születésnapja?
– Osztán ez magát métt es érdekli?
– Hát, vennék egy szép setétítőfüggönyt magának az ablakra…
– Minek?
– Hogy ne lássam örökké, amit a
feleségivel művel, azétt.
– Ühüm. S a maga születésnapja
mikor van? Én es megajándékoznám magát valamivel.
– Mivel?
– Egy szemüveggel, hogy lássa
kié is az a feleség, akit maga az
ablakon keresztül lát…

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kiválóan együtt tud most
működni másokkal. Bizonyos körülmények között új, érdekes ismeretséget köt, amelyből sok előnye származik a későbbiek során.
Partnerét se hanyagolja el, ha úgy látja, szüksége van egy mély,
őszinte beszélgetésre, üljenek le és beszéljenek.
HALAK (február 21. – március 20.) Tudatában kell lennie, hogy
ön időről-időre vágyik a változatosságra és a kalandra. Hiába
igyekszik elfojtani személyiségének ezt az aspektusát, nem fog
sikerülni, legfeljebb boldogtalannak érzi majd magát. Inkább
előzze meg a bajt és keressen megfelelő formát az új iránti vágyának!
KOS (március 21. – április 20.) Bízzon abban, hogy élete mindig
oda vezeti el, ahová mennie kell, azokkal az emberekkel találkozik,
akikkel találkoznia kell és azokat a dolgokat tanulja meg, amelyeket meg kell tanulnia. Nem kell keresnie az útját, hiszen nem tud
letérni róla, egyszerűen csak ne álljon meg!
BIKA (április 21. – május 20.) Családi élete nagyszerűen alakul,
bár szívesen venne egy kicsivel több függetlenséget. Ha nyugtalanítja valami, legyen őszinte szeretteivel, és bátran kérjen tanácsot,
mert megértők lesznek önnel, és sokat segíthetnek. Később hálás
lesz támogatásukért és szeretetükért.

– Mit vár a szőke nő a kád mellett?
– ???
– Hogy a melegvízes csap jelzése
végre zöldre váltson.

Egy kutató egereket tanít be
arra, hogy ha megnyomnak
egy csengőt, akkor ennivalót
kapnak. Egy hét
múltán megszólal
az egyik egér:
– Sikerült végre ránevelnem
azt az alakot, hogy ha megnyomom a csengőt, dobjon
ide egy sajtot!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Belső bizonytalanságát azzal
igyekszik leplezni, hogy egész nap csak beszél és beszél, ám az
önhöz közel állókat nem tudja megtéveszteni egy ilyen trükkel,
ők látják önön, hogy valami komolyan aggasztja, és igyekeznek is
kiszedni önből, hogy mi az. Ossza meg velük problémáit!
RÁK (június 22. – július 22.) Amint képessé válik arra, hogy
elkötelezze magát, egészen új távlatok nyílnak meg ön előtt. Ez
életének minden területén így van, legyen szó a munkájáról vagy
a szerelmi életéről, bár mivel ön erősen érzelmi beállítottságú, az
utóbbiban valószínűleg intenzívebben éli meg a változásokat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Felkeltette az érdeklődését valaki, aki pontosan olyan célratörő és energikus, amilyen ön
mindig is lenni szeretett volna. Most végre ellesheti, hogyan kell
érvényesítenie akaratát. Ez nem jelenti azt, hogy ő lesz az igazi, de
mindenképp sokat adhatnak egymásnak az élet minden területén.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Sok Szűz szülött fél
attól, hogy gyengének tűnik, ha megmutatja valódi természetét, ha vállalja lénye érzékeny területeit. Mivel önt érzelmi
kapcsolatai táplálják, nem teheti meg, hogy épp ebben nem
vállal kockázatot és csak fél szívvel, biztonságosnak vélt feltételekkel szeret.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Érzékeny, sérülékeny
időszakban van most. Környezetének minden lényegtelen megjegyzése mélyen érinti és megingatja önbizalmát. Emiatt nem
tudja szokásos lendületével intézni feladatait, elbizonytalanodik és a többiektől vár útmutatást vagy ösztönzést, amihez pedig
igazán nincsenek hozzászokva öntől.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ez a hét különösen alkalmas arra, hogy újragondolja és eltervezze jövőjét. Ehhez a legjobb
kiindulási alap, ha végre rászánja magát és elintézi az ön számára
annyira terhes papírmunkát és házi könyvelést. Reálisabban gondolkodhat, ha figyelembe veszi a tényeket!
NYILAS (november 23 – december 21.) Megfontoltsága és óvatossága azonnal eltűnik, ha szerelmi ügyekről van szó. A Nyilasok
elképzelni sem tudják az életüket párkapcsolat nélkül, ezért a párkeresők most teljes erőbedobással azon dolgoznak, hogy kiválas�szák a lehetséges jelöltek közül a legmegfelelőbbet.
BAK (december 22. – január 20.) Kockázat nélkül nincs győzelem,
de most túl fontos önnek ez a kapcsolat ahhoz, hogy bármilyen
veszélyt vállalni tudna. Hiába halogatja azonban a döntést, nem
tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség mellett.
Pontosan tudja, hogy mit szeretne, tegye hát meg!
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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

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.
* Idősebb hölgy ápolót keres. Tel.:
0948 272 002.

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

WALDEK s. r. o.

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR AZ ÖN
STÍLUSÁNAK ÉS CSALÁDJANAK

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

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

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

0948 252 606.
Bérbe adók

modern irodahelyiségek
Komárom belvárosában

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

Tel.: 0918 776 733

* Eladók kismalacok Gútán.
Tel.: 0904 505 381.
* Eladó 35 euróért használt, de
kiváló állapotban levő 80 l-es
mélyhűtő. Tel.: 035/777 6440

C-SERVICE k. f. t.

Zemné práce KVALITY s.r.o.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.

Földmunkák, ház- és kerítés alapok, medencék,
emésztőgödrök, kiásása, – közmű és kábelfektetési munkák: víz, gáz, csatornázás, villany stb.
Kapcsolat:

Tel.: 0907 636 091, zp.kvality@gmail.com

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

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

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 nagyvirágú krizantém Cserháton. Tel.:
0914 224 677, ill 0902 302 742.

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találhatja!

* Eladó jó állapotban lévő szőlőprés. Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon : 0918 391 726

* Eladó – viszonteladóknak
is – Bosc cobak körte (cefrének való is). Tel.: 0905 470
893.

Elérhető áron vállaljuk

mindennemű irat, dokumentum megírását,

akár megvárásra is!

* Szerződések * Kérvények * Életrajzok * Bérleti szerződések * Nyomtatványok kitöltése * Telefonbeszélgetések
lebonyolítása * Végrehajtói levelekre való válaszolás *
Részletfizetésre való kérelem megírása * Szövegmásolás
és egyéb ügyintézés.
Cím: Komárom, Európa-udvar – Máltai ház
(bejárat a Szentháromság-szobornál a boltív alatt egyenesen,
majd fent jobbra – a fagylaltos utcája – irodaajtó kék betűkkel)

Tel.: 0949 664 167, 0944 739 484
Nyitva tartás: munkanapokon 9. 00 – 12. 00 óráig,
szombaton telefonon való egyeztetés esetén.

Gépészeti
ismeretekkel
és szakérettségivel
rendelkező
üzletkötőket keresünk
a nyugat-szlovákiai
területre.

Feltétel:

FORMIT s.r.o
info@formit.sk
Tel.: 0905 721 639

a magyar és a szlovák nyelv ismerete,
gépjárművezetői jogosítvány
Előny:
a több éves gyakorlat, vállalkozói engedély
Biztosítunk: szolgálati járművet és telefont, kiemelt
bérezést az elvégzett munka arányában
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MŰSORAJÁNLAT
október 24-től 30-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, 10.50 Babavilág, 12.20 Állati dokik
(amer.), 12.50 Knight Rider (amer.), 13.45 Tűz és
víz (török), 15.45 Édesen
is csípős (amer.), 18.00 Tények, 19.00 Narnia Krónikái
(amer.), 21.15 Halálos iramban (amer.), 23.55 Vízivilág
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.45
Kalandor, 11.35 Street
Kitchen, 12.05 Aranyhaj
és a nagy gubanc (amer.),
13.55 A harc törvénye
(amer.), 16.00 Scooby Doo
2 (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 20.00
A tehetség itthon van!,
21.30 Gyertek át szombat
este!, 22.40 Egy cipőben
(amer.-német)

RTL II

10.00 Jo, a profi (franciaangol), 11.00 Hazug csajok
társasága (amer.), 13.00
Számos pasas (amer.), 15.00
Dallas (amer.), 17.00 Terra Nova (amer.-ausztrál),
18.00 Butiquehotel.hu (magyar), 19.00 CSI: Miami
(amer.), 20.00 A szállító 3
(amer.), 22.00 Belső ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

10.35
Állati
melósok,
13.15 Amika, 13.30 Mozgás, gyerekek!, 15.25 Gógyi felügyelő, 17.40 Boldogvölgy, 18.40 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Monty Python Repülő Cirkusza

Duna tv

9.00 Úton hazafelé, 10.30
Mesélő cégtáblák, 13.30
Magyar krónika, 14.40
Szeretettel
Hollywoodból, 15.10 Csárdáskirálynő, 17.00 Gasztroangyal,
18.00 Híradó, 18.40 Szerencse szombat, 19.40 Játék határok nélkül, 21.00
Ments meg, Uram! (amer.angol), 23.05 Brazil (angol-amer.), 2.00 Szabadság, szerelem (magyar)

Duna World

11.10 Áll a bál (magyar),
13.15 Vízkerszt, vagy amit
akartok, 15.55 Hogy volt?,
16.50 Novum, 17.20 Pannónia Anno, 18.20 Szabadság tér 89. 19.05 Csináljuk a fesztivált!, 19.55
Mindenből egy van, 21.30
Szálka, 22.25 Legenda-válogatás, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

11.50 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.35 Szlovákia,
szeretlek!, 17.30 Úttalan
utakon, 18.00 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10
Igaz történetek, 21.45
Talkshow, 22.35 Zene,
23.05 Elisa (olasz), 0.50
Montalbano
felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

13.35
FIFA
magazin,
14.30 Bajnokok Ligája,
16.50
Színészlegendák,
18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A csodatévő
szűz (olasz), 22.10 Ismeretlen történelem, 23.10
Oblomov (orosz)

Markíza tv

9.30 Szupersztár, 12.45
Addams család (amer.),
14.50 A testőr (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Kontraband
(amer.-angol), 23.00 Terminátor (amer.)

JOJ TV

10.35 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 14.20 Én,
a szellem (amer.), 16.35
Csillag születik, 18.15 Ikrek (szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Ikrek (szlovák), 21.20 Az én
anyám jobban főz, mint a
tiéd, 22.45 A pucér tündér
(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 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.45
Mamma Mia! (amer.-angol), 18.00 Tények, 18.55
Sztárban
sztár,
21.25
Összezárva
Friderikus�szal, 22.40 Ügynöklista
(amer.), 23.40 Keletről
jött emberek

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.35 A
Muzsika Tv bemutatja!,
13.15 Házon kívül, 13.45
Tengeri
farkas
(amer.),
15.45 A szomszéd nője mindig zöldebb (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Perzsia hercege (amer.), 21.00 Az éhezők
viadala (amer.), 0.20 Ismétlések

RTL II

9.00 Fiú a Marsról (amer.),
12.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 17.00 A titkok
könyvtára (amer.), 18.45
Szerelmünk lapjai (amer.),
21.00 Pimaszúr átcuccol,
22.00 Heti hetes, 23.00 Szerelmünk lapjai (amer.)

M2

13.20 Tintin kalandjai,
13.40 Varázslók a Waverly helyből, 14.05 80 nap
alatt a Föld körül, 15.05
Garf ield és barátai, 16.00
Gógyi felügyelő, 18.20
Traktor Tom, 19.25 Szép
álmokat, gyerekek!, 20.00
Családom és egyéb emberfajták, 20.25 Böngésző,
21.05 Taxival a tengeren
(argentin), 23.10 Útitárs,
23.35 A kiválasztott (olasz)

Duna tv

9.35 Egyházi műsorok,
13.45 Bocsáss meg, drágám! (francia), 15.20 Tóparti látomás (magyar),
17.00
A
muskétások,
18.40 Hogy volt?, 19.40
Magyarország, szeretlek!,
21.00 A király látogatása
(angol), 22.35 Budavári
Palotakoncertek, 23.05 A
gyilkos médium (amer.)

Duna World

11.15 Fölszállott a páva,
12.10 Összhang, 13.15
Nagyok, 14.35 Életművész, 15.30 Önök kérték,
17.15 Hazajáró, 18.30
Szeretettel
Hollywoodból, 19.00 Gasztroangyal,
20.00 Évszakok Balázs
Fecóval, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Bábel - Hesnával a világ

Pozsony 1

11.25 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Poirot (angol), 15.10
A
földesúr
(szlovák),
16.30 Senki sem tökéletes,
17.45 Menjünk a kertbe!,
18.20 A konyhám titka,
19.00 Híradó, 20.20 Doktor Martin (szlovák-cseh),
21.10 True Štúr (szlovák),
23.55 Agatha Christie:
Poirot (angol)

Pozsony 2

13.10 Orientációk, 13.50
Labdarúgás, 16.20 Jégkorong, 18.55 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.15 Selfridge úr (angol), 21.45 Mata
Hari, 23.55 Mozi

Markíza tv

10.15 A testőr (amer.), 13.05
Rendőrakadémia
(amer.),
14.45 Féktelenül (amer.),
17.50 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30
Szupersztár, 23.15 Gotham
(amer.), 1.10 A farkasember
bosszúja (amer.), 3.10 Rendőrakadémia (amer.)

JOJ TV

9.35 Mesék, 10.00 Az én
anyám jobban főz, mint a
tiéd, 12.15 Nyomtalanul
(amer.), 13.10 A hatalmas
Joe Young (amer.), 15.25 A
8 becsületes (amer.), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hetedik
mennyország, 22.50 Halálos
csapda 4 (amer.), 1.35 A leleplezés (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 Az 50 milliós
játszma, 21.30 A milliomos
szakács, 22.35 Az ősi prófécia (amer.), 23.40 Doktor D
(amer.)

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, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.10 Dr. Csont
(amer.), 23.45 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
Agymenők (amer.), 17.30
Tűzön-vízen (amer.), 18.30
Glades (amer.), 19.30 Az élet
csajos oldala, 20.00 Showder
Klub, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Showder Klub

M2

11.40 Fixi, Foxi és barátaik, 12.45 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 14.20 Gógyi felügyelő, 16.10 Lolka és Bolka,
17.35 Bali, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Gyilkosság (amer.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Jamie 15 perces
kajái, 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
Bosszú (amer.), 22.15 On
the Spot, 23.45 Budapest
ostroma

Duna World

11.15 Az attasé lánya
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 KOGART
kiállítások, 15.40 Evangélikus istentisztelet, 16.50
Öt kontinens, 17.50 Gyaloglás Gulágföldön, 18.45
Hazajáró,
18.55
Hogy
volt?, 20.00 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 Ma szőke vagyok (német), 22.10 A korzó, 23.05
Medicopter 117

Pozsony 2

M1

KEDD

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 Fiorella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Az 50 milliós játszma, 21.35
A titkok könyvtára (amer.),
22.35 Hawaii Five (amer.),
23.40 Franklin és Bash
(amer.)

6.55 Mokka, 13.00 Családi titkok, 14.10 Magán
nyomozók, 15.15 Az én
bűnöm (mexikói), 16.20
Veronica aranya (mexikói),
17.25 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Az 50 milliós játszma, 21.30
Hazudj, ha tudsz! (amer.),
22.35
Lángoló
Chicago
(amer.), 23.40 Életfogytig
zsaru (amer.)

TV2

RTL Klub

TV2

RTL Klub

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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 Az
50 milliós játszma, 21.30
Frizbi Hajdú Péterrel, 22.35
NCIS (amer.), 23.40 Felejthetetlen (amer.)

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, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.10 Szulejmán (török), 1.15 A nyomozó
(magyar)

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, 20.20
Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.10 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.45
Magyarul Balóval, 1.10
Kung-fu (amer.)

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 Terítéken a nő (amer.), 19.30
Az élet csajos oldala (amer.),
20.00 Showder Klub, 21.30
Magyarul Balóval, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.00 Lesz ez még
így se (amer.), 19.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.00
Showder Klub, 21.30 Magyarul Balóval, 22.30 Dallas
(amer.), 23.30 Barátok közt

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
Az utazó (amer.-francia), 20.00
Showder Klub, 21.30 Magyarul Balóval, 23.30 Agymenők
(amer.)

12.35 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 13.20 Fixi, Foxi
és barátaik, 14.25 Városi legendák, 15.15 A kis sárkány
kalandjai, 15.35 Egér-úti kalandok, 17.50 Traktor Tom,
18.50 Állatkert a hátizsákban, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Rani,
a lázadó hercegnő (francia),
0.30 Az élet sava-borsa (lengyel)

12.35 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.15 Az ifjú Robin
Hood kalandjai, 15.15 Boldogvölgy, 15.30 Nyuszi és a
varázsecset, 16.35 Kereszt
anya és én, 17.45 És te mit
gondolsz?, 18.20 A kockásfülű
nyúl, 18.35 Noddy kalandjai,
20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

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, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Castle (amer.),
0.50 Totál szívás (amer.)

RTL II

M2

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.25
Az emberi csoda, 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.), 23.25 Müpart, 0.55
A médium (amer.)

Duna World

11.15 VII. Olivér (magyar),
13.15 Kívánságkosár, 15.40
Református magazin, 16.55
Térkép, 17.25 Szeretettel
Hollywoodból, 18.50 Hazajáró, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Nevetni kell, ennyi az
egész, 21.30 Maradj talpon!,
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, 21.30
Szlovák ízek, 22.00 Meggondolatlanok, 22.45 Luther
(amer.), 23.40 Medicopter

Pozsony 2

12.35 Éld az életed, 15.00
Štúrék, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 A világ a levegőből, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 19.55 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.40 Az
igazság, 22.45 Művészetek,
23.10 Jazz

12.00 Élő panoráma, 15.35
Ruszin magazin, 16.25 Slovak press foto, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 20.55 A
matematika színei, 22.45
Talkshow, 23.55 Fesztiválpercek

11.40 Döglött akták (amer.),
13.45 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 Felvég
alvég (szlovák), 21.40 Kredenc, 23.00 Családi titkok,
0.00 NCIS (amer.)

12.00 A mentalista (amer.),
13.00 Döglött akták (amer.),
14.00 Kredenc, 16.00 NCIS
(amer.), 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.)

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

13.45 Csillag születik, 15.30
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, 23.45 Hawaii

M1

13.30 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 14.30 A farmer feleséget keres, 15.30
Kényszeres vásárlók, 16.45
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, 23.50 Hawaii (amer.)

RTL II

M2

Duna tv

9.10 Kisvárosi doktor (német),
10.05 Család-barát, 11.30 Az
emberi csoda, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren
(brazil), 16.10 Rex felügyelő
(osztrák), 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák-német), 19.35 Maradj talpon!,
20.40 Szabadság tér 89, 21.30
Munkaügyek, 22.05 Római
helyszínelők (olasz), 2.40
Martha Ivers furcsa szerelme
(amer.)

Duna World

11.15 Isten óvja a királyt
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.35 Vatikáni híradó,
16.30 Rejtélyes XX. század,
17.00 Nagyok, 18.25 Hazajáró, 19.00 Hogy volt?, 20.00
Szálka, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.45
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 Mongol Dzsingisz kán, 22.10 Jó gyerekek, 23.45 Medicopter 117

Pozsony 2

15.30 Magyar magazin,
16.00 A világ a levegőből,
17.00 Szokatlan történetek,
18.45 Esti mese, 20.00 Híradó, 220.10 Štúrék, 21.20
Szlovák tájszólások, 0.25
És mégis mozog...

Markíza tv

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 Szupersztár, 1.55 Fejvadász
(amer.)

JOJ TV

9.35 Vadlovak, 11.00 Védőnők, 13.00 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
15.30 Kényszeres vásárlók,
16.45 Topsztár, 17.55 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Csillag születik, 22.50 A farmer feleséget keres, 23.45 Hawaii
(amer.)

RTL II

M2

10.20 Mesélj nekem, 10.55
Az ifjú Robin Hood kalandjai, 12.40 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 14.40 Gógyi felügyelő, 15.45 Egér-úti kalandok, 17.05 Raju, a riksa,
17.25 Aprónép, 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 Az emberi csoda,
12.45 Jammie 15 perces
kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Feketén-fehéren,
15.55 Rex felügyelő, 17.00
Ridikül, 18.00 Híradó,
18.40 Kisvárosi doktor (német), 19.35 Maradj talpon!,
20.35 Fábry, 21.55 Narancsos kacsasült (olasz)

Duna World

11.15 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos (magyar),
13.15
Kívánságkosár,
15.10 Keresztfához megyek, 16.05 Vallási műsor, 16.55 Magyar krónika, 18.25 Hazajáró, 18.55
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 Szlovák ízek,
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 Az utolsó
hajóút (német), 22.40 Riporterek, 23.10 Murdoch esetei,
23.55 Medicopter 117

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.35 Roma
magazin, 16.00 A világ a
levegőből, 17.00 Szokatlan
történetek, 17.35 Nemzetiségi híradó, 18.00 Fókusz,
18.45 Esti mese, 20.00 Híradó, 20.40 Tudományos magazin, 21.05 A nagy vonatkirándulás, 23.45 Évekkel
ezelőtt

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.), 17.00 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.)

JOJ TV

13.30 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 14.30
A farmer feleséget keres,
15.30 Kényszeres vásárlók, 16.45 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, 23.50 Hawaii
(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
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 Az 50 milliós játszma,
21.30 Miami Vice (amer.),
0.10 Charlie angyalai (amer.)

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, 20.20
Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.10 Showder
Klub, 0.25 Vámpírnaplók
(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 Tom és Jerry, 17.30 Érintés (amer.),
19.30 Az élet csajos oldala (amer.), 20.00 Showder
Klub, 22.00 Nyomtalanul
(amer.), 23.30 Agymenők
(amer.)

M2

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.40 Gógyi felügyelő, 16.25 Lolka és Bolka,
17.05 Mesélj nekem!, 17.30
Bali, 18.30 Noddy kalandjai,
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
Az emberi csoda, 12.45 Jamie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren, 16.05 Rex
felügyelő (osztrák), 17.00
Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
Kisvárosi doktor (német),
19.35 Maradj talpon!, 20.35
Fölszállott a páva, 21.35 Columbo (amer.), 23.11 Apró
gyilkosságok a családban
(francia)

Duna World

11.15 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos (magyar),
12.10 Mesélő cégtáblák,
13.15 Kívánságkosár, 15.15
Vallási műsorok, 17.30 Zenei portré, 18.25 Hazajáró,
18.55 Hogy volt?, 20.00
Banán,
pumpa,
kurbli,
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,
20.20 Szlovákia, szeretlek!, 21.40 Úttalan utakon, 22.25 Ideális helyszín
(amer.), 0.05 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 14.30 Tudományos magazin, 15.30
Szemtől szemben, 17.00
Nem mindennapi történet,
20.10 Štúrék (szlovák),
21.20 A család, 21.50
Csendélet, 23.25 A kocka
éle (szlovák)

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, 21.50 A farm,
23.40 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 0.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

11.00 Védőnők, 13.30 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.30 A farmer feleséget keres, 16.45 Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 22.45 A
végrehajtó (amer.), 1.00 A
vér szaga (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
24-én Salamon
október
25-én Blanka
október
26-án Dömötör
október
27-én Szabina
október
28-án Simon, Szimonetta
október
29-én Klára, Nárcisz
október
30-án Alfonz
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a szepesófalusi Frankovský Ján és az
izsai Németh Melinda, a komáromi Polák Milan és
Rigóová Eva, a komáromi Szűcs Olivér és Jozefiová
Alena, az őrsújfalusi Mórocz István és Paráková Ľubomíra.
Marcelházán: a hetényi Csintalan Tamás és a marcelházai Krén Alexandra.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kavai Čomorová
Emília, a komáromi Jókai Evelin, Konopčík
Bernard, Simon Dávid, Horecký David, Homola Krištof, Lakatos Rómeó, Vadkertiová
Lea, Lakatos Barbora, a szőgyéni Bodzáš Benedek,
az ógyallai Lacza Denis és Kardhordó Ema, a bátorkeszi
Udvardi Laura, az udvardi Mikešová Ema, az érsekújvári
Lubušký Lucas, a lakszakállasi Kucsora Zsolt, a nemesócsai Šimončík Daryja Mirabella, a madari Csicsó Kevin
Aurélió és a búcsi Sántová Hana.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Csillag Ferenc (24 éves), Rumanová
Viola (80-éves), Mgr. Majerová Marieta (69 éves),
az őrsújfalusi Molnár Veronika (78 éves), Forró Gábor (61 éves), Puškár Juraj (63 éves) és Takács Ilona
(87 éves), a gútai Sztojka Zsolt (35 éves) és Simigh Mária (87 éves), a csallóközaranyosi Susik Vince (72 éves), a nemesócsai Kovács Gyula (58 éves)
és Paradi Zoltán (47 éves), a kavai Vargová Alžbeta
(80-éves), valamint a marcelházai Farkas Mária (94
éves).

Emléküket megőrizzük!

Registračné pokladne
P R E D A J * S E RV I S
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

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

A Dunatáj receptkönyvéből

Paprikás-sajtos szelet Rakott palacsinta
Hozzávalók:
8 vékony szelet kicsontozott
sertéstarja (80 dkg)
20 dkg tedami sajt
3-4 szál petrezselyem
1 evőkanál olaj
8 kávéskanál csemege/csípős paprikakrém
2 dl tejföl
Elkészítése: A hússzeleteket leöblítjük, papírkendővel szárazra
törölgetjük, vágódeszkára fektetjük, letakarjuk őket fóliával, és kissé klopfoljuk. A sajtot nagy lyukú reszelőn szálasra reszeljük. A petrezselymet leöblítjük, lecsipkedjük a levélkéit, és finomra vágjuk.
Kikenünk olajjal egy nagyobb, a sütőbe való zománcos tepsit. A
sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. A hússzeleteket a tepsibe sorakoztatjuk, meghintjük (frissen) őrölt borssal, majd megkenjük 1-1 kávéskanál paprikakrémmel és tejföllel (sózni nem szükséges, mert a
paprikakrém eredendően sós!). Arányosan elosztva a hússzeletek
tetejére halmozzuk a sajtot, aztán betesszük a forró sütőbe, és addig
sütjük, amíg a teteje szép aranybarnára pirul (25-30 perc). A hús�szeleteket tálra emeljük, meghintjük a petrezselyemmel, és azonnal
tálaljuk, mert – mint minden sajttal sült étel – csak frissen jó.

Használt és öreg
autók likvidálása

Hozzávalók:
A palacsintatésztához:
2 ek cukor
3 db tojás
9 dl tej
45 dkg liszt
csipetnyi só
3 dl szóda
1 ek napraforgó olaj
Tölteléknek:
10 dkg mák

10 dkg dió
10 dkg baracklekvár
porcukor ízlés szerint

Elkészítése:
A liszthez apránként hozzáadjuk a tojásokat, a cukrot, sót,
olajat, és a tejet, így keverjük össze, lehetőleg csomómentesre. Hagyjuk fél órát pihenni, majd még egyszer alaposan
elkeverjük és hozzáöntjük az ásványvizet és az olajat. Minden palacsinta előtt 1 teáskanál olajat teszek a palacsintasütőbe, és aranysárgára sütöm mindkét oldalát.
A mákot, diót ledaráljuk, és ízlés szerint édesítjük.
A palacsintákat megtöltjük egyenként, egy sor mák, egy
sor dió, egy sor lekvár. Addig ismételjük, míg el nem fogy
a palacsinta.

Lepje meg iskoláskorú gyermekét
minőségi laptoppal!

Lenovo IdeaPad G50-30

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

15,6” HD LED 1366x768 px monitor * Intel Celeron N2840 grafikuskártya * 4GB operációs memória * 500 GB HDD * Windows
8.1. * 720p HD webkamera

279.- euró!
* Eladó felújított, 1. emeleti
garzonlakás Komáromban a
IV-es lakótelepen. Tel.: 0907
456 840.
* Gútán eladó kemény tűzifa és
fenyőbrikett a Hosszú utca 16-os
szám alatt. Tel.: 0903 437 948.

* Eladók kismalacok Gútán.
Tel.: 0007 403 301.

Eladók vágósertések!
Élve (1,45 euró/kg),
hasítva (2 euró/kg)
Tel.: 0908 133 315

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.

Eladó tökmag
(2 euró/l).
Tel.: 0908 135 794.
* Eladó forgatható 3+1-es Privatroto eke és takarmányozásra
sárgarépa. Tel.: 0905 274 919.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.

Tel.: 0918 776 733
* Bérbe adó Gútán a Hosszú
utca 27/6. szám alatt családi
ház. Tel.: 0905 278 587
* Eladó Keszegfalván a főutcán 12 áras építkezési telek.
Tel.: 7740 478.

* Eladó jó állapotban lévő
szőlőprés. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0918 391 726.
Pincérnőt keresünk
komáromi
játékterembe.
Tel.: 0911 208 885.

* Eladó egy átépített szobakonyhás, komáromi lakás a
Vár soron. Tel.: 7740 478.

Kamocsai sütödénkbe
péket keresünk!
Tel.: 0902 335 387

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Nagymegyer – Komárom
2:1 (0:1) A találkozó 37. per
cében Szórád lőtte a vendégek
gólját, alaposan meglepve a
listavezetőt, amely folyama
tosan sakkban tartotta a komá
romi kapust. Mészáros is kel
lemetlen pillanatokat szerzett
a nagymegyerieknek, amikor
hatalmas kapufát lőtt. A má
sodik félidőben előbb Szőllős
egyenlített, majd a 90. percben
Szőcs szerezte meg a nagy
megyeriek győzelmét jelentő
gólt. Komárom 6 ponttal a
bajnoki táblázat utolsó helyét foglalja el és csak reménykedni lehet, hogy
még időben talpra áll.
IV. liga
Gúta – ČFK Nyitra 4:0
(1:0) Az első negyvenöt
percben mindkét csapat rendkí
vül aktívan játszott, amit a nyit
raiak részéről az váltott ki, hogy
Magyar a 8. percben megsze
rezte a gútaiak vezetését. A fia
tal vendégek azonban a második
játékrészben már eléggé fáradt
nak tűntek, védelmük gyenge
volt. Czabány egy szögletrúgást
követően növelte a gútaiak elő
nyét, azután az 52. percben is
mét Magyar szerzett gólt, majd
négy perccel később duplázott
Czabány * Vágfarkasd – Ímely
A találkozó a kedvezőtlen pá
lyaviszonyok miatt elmaradt,
később játsszák. A gútai csapat
23 ponttal a bajnoki táblázat
3. helyén áll.
V. liga
Ekel – Komját 2:0 (2:0) Az
első félidőben lendületes, jó
iramú játékot láthatott a szur

kolótábor. Egy perc alatt két
gólt lőtt a 28. és 29. percben
Horváth, ám ezután az ekeliek
védelembe vonultak. Kockáza
tos volt ez, ám ezúttal szeren
cséjük volt, mert a vendégcsa
pat hiába támadott a következő
45 percben, nem tudott túljutni
a tizenhatoson * Zsitvabesenyő – Marcelháza 2:0 (1:0)
A bajnoki táblázat élvonalában
levő hazai csapat kihasználta,
hogy a vendáégek nem szoktak
ilyen nehéz, felázott talajhoz,
és a 30. percben megszerezték
a vezetést, amit a második fél
időben tovább tudtak növelni *
Óbars – Actív Nagykeszi
5:0 (3:0) Nem kegyelme
zett a hazai csapat a ven
dégeknek, így a 90 perc
elteltével a sípszónak csak
a barsiak örültek * Szentpéter – Naszvad 1:2 (1:0) A
találkozó 11. percében a kapu
sarkába lőtt góllal Varga veze
téshez juttatta a hazai csapatot.
Ez az eredmény a félidő végé
ig megmaradt, s a naszvadiak
a következő negyvenöt percet
már új stratégiával nyitották.
Ennek ellenére továbbra is a
hazaiak intézték támadásaikat,
ám a naszvadiak a 70. percben
Varga révén kiegyenlítettek,
majd 78 perccel később Kianek
ismét a szentpéteriek kapujába
lőtte a labdát * Ohaj – Ógyalla
1:0 (1:0) Egy gyors ellentáma
dás után a 21. percben vezetés
hez jutott a hazai csapat, s ezt
az előnyét mindvégig megőriz
te. A bajnoki táblázaton az
első helyen Ekel csapata áll
28 ponttal, 5. Naszvad (19 p.),
9. Szentpéter (16), 11. Ógyal-

la (13 p.), 12. Marcelháza (12
p.), 13. Actív Nagykeszi (12
p.).
VI. liga
Marcelháza B – Bátorkeszi
1:0 (1:0) Mindkét csapat len
dületes támadójátékot mutatott
be, ám egyik csatár sem jutott
a kapuk elé. A 21. percben Ob
ložinský megszerezte a hazaiak
egyetlen gólját, s a második
félidőben mindkét csapat csak
a védekezésre összpontosított
* Path – Perbete 1:4 (1:2) La
katos a találkozó 10. percében
megszerezte a vendégek első
gólját, amelyet a 23. percben
még Lipták egyenlíteni tudott.
Két perccel később Barton ismét
vezetéshez juttatta a perbetei
eket, jelezve, hogy a vendégek
felkészültebben léptek pályára.
A 78. percben ismét Lakatos
lőtt gólt, majd a 90. percben
Šesták beállította a találkozó
végeredményét * Újgyalla –
Izsa 1:0 (0:0) A hazaiak már
az ötödik percben megszerez
ték Hegedűs révén a találkozó
egyetlen gólját. Az első félidő
kimondottan a hazaiak fölényét
mutatta, a második félidőben az
izsaik pályafölényt élveztek, de
gólok nem születtek. Vörös és
Rovács hatalmas gólhelyzetet
hagyott ki * Csallóközaranyos
– Búcs 7:5 (6:2) Az első félidő
ben sorozatban kapták a gólo
kat a vendégek, ám a második
félidőben egy kis szerencsével
akár döntetlent is kiharcolhatott
volna a vendégcsapat. Góllö
vők: Lelkes 3, Jandás 2, Gál,
Kovács, illetve Kétyi 2, Jurko
vič, Vida és Sulty * Hetény –
Szilosháza 7:0 (5:0) Az éllovas

BIRKÓZÁS
A Selye János Gimnázium, a Komáromi Városi Hivatal, a szentpéteri Kossányi József
Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos község, az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés, a Komáromi Spartacus Birkózóklub szervezésében október 16-án első alkalommal került megrendezésre a XI. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki válogató versenye birkózásban, mely a Komáromi Spartacus Birkózóklub
csarnokában került megrendezésre.
– Marcelházai Alapiskola, 2. RÖK Balázs – Jókai Mór Alap
A kötöttfogású válogató
PREZMECZKY Gyula – Jókai iskola Komárom * 66 kg 1.
versenyen a következő
Mór Alapiskola Komárom, 3. KOVÁCS Nikolasz – Kovács
eredményeket születtek:
31 kg 1. GALBAVÝ Albín – RAFAEL Kevin – Vár Utcai József Alapiskola Bátorkeszi,
Marcelházai Alapiskola * 33
kg 1. NAGY Nikolasz – Jókai
Mór Alapiskola Komárom, 2.
GOMBKÖTŐ Dominik – Vá
sárúti AI * 37 kg 1. LAKATOS
Imre – Jókai Mór Alapiskola
Komárom, 2. CSÓKA Richárd
– Vásárúti AI * 40 kg 1. SE
BŐK Károly – Jókai Mór Alap
iskola Komárom, 2. NAGY
Tamás – Mariánum, Komárom
AI * 47 kg 1. OPÁLKA Kevin

Alapiskola Komárom * 53 kg
1. MEGÁLY Zoltán – Marcel
házai Alapiskola, 2. NÉMETH
Csaba – Jókai Mór Alapiskola
Komárom, 3. HUSZÁRO
VICS László – Vásárúti AI *
59 kg 1. HULMAN Nikolas –
Komen-ský Utcai Alapiskola
Komárom, 2. PARADI József
– Marcelházai Alapiskola * 63
kg 1. KÁLMÁN Krisztián –
Marcelházai Alapiskola, 2. TÖ

Október 3-án Dunaszerdahelyen a fiatalabb diákok országos
bajnokságán vettek részt a gútai birkózóreménységek, ahol a
31 kg-os súlycsoportban Dinko Branislav bronzérmet szerzett, majd a 37 kg-os súlycsoportban Ďuráč Dávid pontszerző
5. lett.
A Marcelházai Birkózóklub szervezésében került megrendezésre második alkalommal Hetényen a nemzetközi gyermek
és diák kötöttfogású birkózóverseny, a II. Marcelházai Polgármester Kupa, melyen 4 ország 129 birkózója képviselt 19
birkózóklubot.
Előkészítő korosztály: 24 kg us, * 63 kg … 3. Gergő Kristóf
… 2. Juhász Dániel (Gúta) és 3. hely Török Balázs,… 6.
3. Csizmadia Levente és Stojka Peter
GROMER Maxim (Sp. KN) Diákok 2000 – 2002: 38 kg …
* 26 kg … 2. Lakatos Patrik 2. Sebők Károly, 3. Lakatoš
(Gúta) * 30 kg … 2. Gergő Imrich * 46 kg … 3. hely Ra
Csongor (Sp. KN) * 31 kg fael Kevin * 58 kg… 2. – Hul
…5. Dinko Branislav
man Nikolas,
Ifj. diákok korosztálya: 29 kg 76 kg 1. Nagy Kevin,
1. hely Nagy Nikolasz (Sp KN) Diáklányok: 46 kg … 2. Tóth
* 45 kg …7. Prezmeczký Júli Krisztina.
–gmi–

2. GERGŐ Kristóf – Jókai Mór
Alapiskola Komárom * 85 kg
1. NAGY Kevin – Jókai Mór
Alapiskola Komárom, 2. hely
BAZSÓ Nikolas – Vásárúti AI.

A XI. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság pécsi
szabadfogású birkózóverseny döntőjében a Felvidék
válogatottját a következő ifjú
birkózók fogják képviselni:
31 kg GALBAVÝ Albín –
Marcelházai Alapiskola * 33
kg NAGY Nikolasz – Jókai
Mór Alapiskola Komárom *
37 kg LAKATOS Imre – Jókai
Mór Alapiskola Komárom *
40 kg SEBŐK Károly – Jókai
Mór Alapiskola Komárom *
47 kg OPÁLKA Kevin – Mar
celházai Alapiskola * 53 kg
MEGÁLY Zoltán – Marcelhá
zai Alapiskola * 59 kg HUL
MAN Nikolas – Komenský
Utcai Alapiskola Komárom *
63 kg KÁLMÁN Krisztián –
Marcelházi Alapiskola * 66 kg
KOVÁCS Nikolasz – Kovács
József Alapiskola Bátorkeszi
* 85 kg NAGY Kevin – Jókai
Mór Alapiskola Komárom.
Dr. Kúr Károly
klubelnök

Komáromi Spartacus
Birkózóklub

hetényiek 90 percen át hatalmas
fölénnyel birtokolták a pályát,
megérdemelt örömet szerezve a
szurkolóknak. Góllövő Pásztor
4, Lévai 2 és Csintalan * Lakszakállas – Vágfüzes/Kava
2:1 (0:1) Hidegzuhanyként érte
a hazai drukkereket a Jancsó ál
tal értékesített büntető a találko
zó 13. percében, ám a második
félidőben jó taktikával Inczédi a
77. és 89. percben lőtt góljaival
megérdemelten győzött a hazai
csapat * Gúta B – Keszegfalva
3:1 (2:1) Az első gólt a talál
kozó 27. percében a vendégek
lőtték (Oláh), ám három perc
cel később Czukár egyenlített.
Ezután a 44. percben ismét
Czukár talált a hálóba, majd
három perccel a második félidő
lefújása előtt Kürti növelte a
gútai fakócsapat előnyét * Nemesócsa – Dunamocs 1:6 (0:4)
A találkozó ötödik percében le
sérült a nemesócsaiak csapatka
pitánya, aki egy ütközés során
kulcscsonttörést szenvedett. Az
irányítás nélkül maradt hazaiak
minden tévedését kihasználták
viszont a dunamocsiak, akik
gólparádét rendeztek (Gáspár
(8., 34. p) 2, Tóth (11. p), Ko
vács (40. p), Lajos T. (68. p),
Mácsadi (80. p). Nemesócsa
becsületgólját Ledecky lőtte az
52. percben.
VII. liga
Bogyarét – Csicsó 3:2 (0:0)
góllövő Czina, Vendégh, Nagy,
ill. Mihálek és Nagy * Nagysziget – SJE Komárom 2:1 (1:0)
góllövő Molnár, Lengyel, illetve
Szuri * Dunaradvány – Tany
3:1 (2:1) Balogh 3, ill. Cseh *
Bogyarét/Gellér – Ifjúságfalva
1:1 (0:1) Bogyarét gólját Bara
nyai lőtte * Megyercs – Őrsújfalu 0:1 (0:0) góllövő Simon *
Bajcs – Madar 0:4 (0:0) góllövő
Varga 2, Sebők és Boros.
V. liga U19
Gyarak – Madar 3:1 (1:1) gól
lövő Csintalan Cs. és Csintalan
S. * Nemesócsa – Podlužany
0:4 (0:0) * Szentpéter – Naszvad 1:5 (0:3) góllövő Jánosfalvi,
ill. Bencsa 2, Varga, Hodosy és
Haris
-boldi-

ÚSZÁS

A salzburgi (Ausztria) nemzetközi úszóversenyen a komáromi Delta úszóklub képviseletében a fiúk 50 m-es
mellúszásában
ezüstérmes
lett Knihár Matej. A Trencsénben megrendezett nyugat-szlovákiai bajnokságon
Dragúň Marian 50 és 200
m-es mellúszásban is aranyérmes lett.

KOSÁRLABDA
MBK Rieker COM-therm
Komárno – BK Iskra Svit
88:70 (18:19, 25:19, 19:15,
26:17) Még szerdán is érezhető
volt a vasárnap esti csata, amely
kifárasztotta a komáromi kosa
rasokat. Ennek ellenére Komá
rom remekül kezdett, alig több
mint egy perc után már 7:0 volt
az állás. A vendégek időkérése
után – bár Halada egy remek
hárompontossal nyitott –, az
első negyed végén a vendégek
nél volt az egypontos előny. A
második játékrészben fordult a
kocka, Kozlík vezetést is szer
zett csapatának, s ezen fellelke
sülve a komáromiak 13 pontot
szereztek zsinórban anélkül,
hogy a vendégek is betaláltak
volna. A félidő végére 5 ponttal
vezetett Komárom. Andjelko
Mandić csapata kicsit fáradt
nak tűnt, számos labdát elad
tak, bár vezettek már 12 ponttal
is (41:29), nem tudtak tartósan

elhúzni a szvitiektől. A folyta
tásban a vendégek átvették a
vezetést, s ezért a komáromi
edző időkéréshez folyamodott.
Ezután újra visszavették elő
nyüket Kozlíkék, és úgy tűnt,
Umipig is kezd belelendülni
a játékba, s 62:53-nál szólalt
meg a szünetet jelző duda. Az
utolsó tíz percben már a ko
máromi kosarasok szólóztak,
Bilič, Kratochvíl és Umipig is
szép pontokat szerzett. A haza
iak vezetőedzője visszaküldte
a pályára Thompsont is, aki
minden valószínűség szerint a
végére tartalékolt. A komáromi
fiúk annyira felgyorsították a
játékot, hogy a vendégek szinte
csak keresték a labdát. A vége
88:70 lett.
Pontszerzőink: Umipig 13,
Thompson 11, Halada 3, Vido
16, PJ Alawoya 5, Bilič 14,
Kratochvíl 8, Kozlík 13, Ha
viar 5.

MBK SPU Nitra – MBK
Rieker COM-therm Komárno 73:79 (17:16, 11:22,
24:27, 21:14) Idegenben is
győzni tudott a komáromi
csapat, annak ellenére, hogy
a nyitraiak fiatal csapata nem
bizonyult könnyű ellenfél
nek. Ezt bizonyítja, hogy az
első negyed végén egypontos
előnyt harcoltak ki. Ezt köve
tően a Thompson által irányí
tott egység lépett a pályára, s
azonnal fordult a kocka, a ne
gyed végére 10 pontos előnyt
harcolt ki a komáromi csapat.
A harmadik negyedben foly
tatta sikersorozatát az MBK
Rieker Com-therm, s 15 pon

tos vezetést is kiharcolt, ám
ezután visszavett iramából,
aminek köszönhetően a nyit
raiak is felzárkóztak. Az utol
só negyedben ismét a komá
romiaké volt a pálya, 54:69-re
elhúztak, az utolsó percekben
azonban átadták a terepet a
hazaiaknak Két perccel a ta
lálkozó vége előtt 71:75 volt
az állás, a nyitraiak folyama
tosan támadtak, ám a mérkő
zés befejezéséig nem sikerült
letörni a vendégcsapat elő
nyét. Komárom legjobbjai:
Tompson 22, Umipig 11, Ha
lada 11, Vido 7, Kratochvil 4,
(Bilič 16, Kozlík4, Haviar 4
és Martchyn.
-cseri-

F I T N E S S
Viničnén rendezték meg
azt a kulturisztikai és fitness-versenyt, amelyen 3
ország 170 versenyzője lépett pódiumra.
A gútai ATLAS sportklub
versenyzői ebben az erős
mezőnyben is remek helye
zéseket értek el. Tóth Kálmán
aranyérmet szerzett, Szabó
Tünde negyedik és Nagy Vik
toria nyolcadik helyezett lett.
A hét végén az Atlas sport
klubot egy litomericei verse
nyen Tóth Kálmán fogja kép
viselni, majd október 29-én
mindhárom versenyző indul
a Bolognaban megrendezésre
kerülő Európa-bajnokságon.
Tóth Kálmán az idei sportévet
november 13-án és 14-én zár
ja majd a legnagyobb szintű,
Natural Olympia versennyel, A gútai Atlas Klub versenyzői
amelyet Las Vegasban ren (balról): Szabó Tünde, Tóth Káldeznek meg.
mán és Nagy Viktória

KARATE

Szombaton Nyitrán vettek részt a gútai karatékák egy nemzetközi versenyen, melyre ugyan kisebb létszámú csapattal
indultak, ám remek eredmények születtek. Bogárová Dominika és a Taiyóban vendégversenyző Kóša Tomáš a nyílt (open)
kategóriát is megnyerte.
Kachikan Cup 2015
Eredmények:
klubok ranglistája:
Dominika
Bogárová
1 Kachi Nitra
9 9 20 38
kata 1., kumite 1., Ku
2 Rapid Bratislava
6219
mite open 1. * Kósa To
3 ŠK CMK B. Bystrica 4 2 1 7
máš kumite 1., Kumite
4 KK TAIYÓ Kolárovo 4 2 0 6
open 1. * Jóba Attila
5 Real Team Trenčín 2 3 2 7
kumite 1., Kumite open
6 ŠKM KK St Ľubovňa 2 1 5 8
2. * Vermes Ákos ku
7 KK ABC Komárno 2 1 0 3
mite 2.
8 Karate Klub Detva 2 0 4 6
Szombaton a Taiyó karate
egyesület versenyzői Žita
vanyn, a regionális karate kupa

1. fordulóján.vettek részt.
Eredmények: Szabó Imre ku
mite 2. * Jóba Attila, kumite 1,

2. * Fitos Ádám, kata 1. kumite
2. * Varga Linda Bettina, kata
3. kumite 1. * Szigeti Flóra,
kata 3. * Marčiš Marián, kata 3.
kumite 2. * Szulcsányi Anasz
tázia, kata 1. kumite 2. * Varga
Tünde Emese, kata 3. * Erdé
lyiová Nina, kata 3. kumite 1. *
Bogárová Dominika, kata 1. *
Varga Patrik, kumite 3. * Kal
már László, kumite 3. * Szán
tó Gergely, kumite 2. * Rigó
Rebecca, kumite 2. * Szulcsá
nyi Viktor, kumite 1. * Bagita
Daniel, kumite 1, 1. * Vermes
Ákos, kumite 1. * Kóša Tomáš,
/ABC Komárom versenyzője,
kumite 1.
-KiTi-
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