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Andruskó Imre lassan a pitiáner,
rosszindulatú kicsinyesség
szimbólumává válhat
Mindazok, akik figyelemmel kísérik a komáromi önkormányzat tevékenységét, a múlt hét
csütörtökén ismét megbizonyosodhattak arról,
hogy a komáromi képviselőtestület néhány tagja gondoskodik arról, hogy kellőképpen elnyújtott, unalmas vitává degradálódjon a testületi
ülés. Ezt az unalmat és fásultságot Andruskó
Imrének a polgármester bérezését illető előterjesztése törhette volna meg, ha egy magyar gimnázium igazgatójához méltó nagyvonalúságot
tanúsít.

Sajnos ismételten tapasztalnunk kellett, hogy Andruskó
Imre ezúttal sem tudta átlépni a saját árnyékát. Most
bizonyította igazán, hogy a
ráruházott politikai feladat,
a polgármester ellehetetlenítése, megalázása. Tekintettel
arra, hogy a polgármesterek
fizetését törvény szabályozza,
ebbe a képviselőknek nincs
beleszólásuk. A képviselők

az alapfizetést módosíthatják 0-tól 70 %-ig terjedően.
Andruskó Imre a polgármester eddigi 10 százalékos jutalékát akarta megvonni és
0 %-ot javasolt, azaz csak a
törvényben
meghatározott
minimális összeget kaphatná.
Szavazáskor kiderült, hogy a
képviselők fele ezzel egyetért, a másik fele viszont nem.
Ez a szavazás szomorú bizo-

nyítéka a komáromi képviselőtestület megosztásának, s
lehet, hogy a polgármesternek
is el kellene gondolkodnia,
hogy ilyenkor hol van az állítólag őt támogató függetlenek
frakciója, élén Keszegh Béla
alpolgármesterrel?
Az, hogy kinek volt ennyire
fontos a polgármester bércsökkentése, tehát megalázása, nem
titok: Andruskó Imre, Bastrnák
Tibor, ifj. Batta György, Gajdáč Ondrej, Hortai Éva, Horváth Attila, Ipóth Szilárd, Korpás Péter, Marek Anton, Varga
Tamás és Vetter János.
Mindebben az a legszomorúbb, hogy Andruskó Imre
ismét bizonyította: számára a
magyar gimnázium igazgatói
posztja csak egy ugródeszka
volt ahhoz, hogy politikussá váljon és Bastrnák Tibor
hű kiszolgálója legyen. Nehéz megfejteni, hogy amikor
a Munka Utcai Alapiskola

1 millió eurós támogatást
vesztett Bastrnák Tibor ideje alatt, miért nem javasolt
fizetéscsökkentést, holott a
magyar gimnázium diákjainak nagy hányada most is a
Munka Utcai Alapiskolából
érkezik.
Ennyit a hitelességről, a kicsinyességről és a szolgalelkűségről.

Németh István felvétele

Új sarcot vetnek ki az építkezőkre

Négyzetméterenként minimum 10 euró

Új területfejlesztési illeték bevezetését tervezi a Smer, mely
jóváhagyása esetén lényegesen emeli az építkezés költségeit.
Ennek értelmében az építkezőknek négyzetméterenként legkevesebb 10 eurót kellene fizetniük az önkormányzatoknak,
melyek helyi rendelettel vethetnék ki az új, egyszeri illetéket.
Az alsó határ az említett négyzetméterenkénti 10 euró, a felső határ pedig 45 euró lenne,
az összegről az önkormányzati képviselők döntenének, s az

Köd volt és tömegkarambol...

Október 5-én, a reggeli órákban Komáromra is ráköszöntő
ködben a vasúti aluljáróban három kocsi is összekoccant, s
hogy érdekesebb legyen az eset, a helyszínre érkező rendőrségi
járőrkocsi is nekiütközött az ott várakozó kocsik egyikének.
Szerencsére személyi sérülés nem történt, az eset résztvevői viszont elgondolkodhatnak a Lassan járj, tovább érsz közmondás
helytállóságán.
A felvételeket Cseledi János készítette

építési engedély kiadását követő
15 napon belül kellene befizetni
az önkormányzat javára. A beterjesztők szerint az illetéket az
önkormányzat egészségügyi és
oktatási intézmények, kulturális és sportlétesítmények javára,
szociális célokra, utak, járdák,

zöldövezetek karbantartására
fordíthatja majd.
Az ellenzék szerint azonban a
jogszabálytervezet nem kötelezi az önkormányzatot arra,
hogy az így beszedett összeget az adott településrészen és
ténylegesen területfejlesztésre
fordítsa. Ugyancsak bírálják
azt is, hogy az illeték túl magas, bőven elegendő lenne a 10
eurós felső határ, ez egy 100
négyzetméteres családi ház
esetében ezer eurót tenne ki.

A VÁLASZTÓK
VÉLEMÉNYE
A LEGFONTOSABB
Novemberben is folytatódik a Magyar Közösség Pártja petíciós akciója. A magyar párt azért indította aláírásgyűjtését,
hogy világossá tegye mindenki számára: Európában megváltozott a politika, és ezt a változást a politikai erőknek
tudomásul kell venniük.
Az Európát érintő legnagyobb kihívás, vagyis
a modern kori népvándorlás rámutatott
az európai politika
leggyengébb
pontjára. Arra, hogy nem lehet
semmilyen politika sikeres, ha
az nem a választók akaratán, érdekein és véleményén nyugszik.

Az MKP petíciós aláírásgyűjtése arra irányul, hogy elérje a
választók akaratának
komolyan vételét akkor is, ha „csupán”
egy helyi népszavazásban nyilvánítják ki akaratukat.
Legyen kötelező mindenkire
nézve a választók akaratának
figyelembevétele.
Az MKP a petíciós aláírásgyűjtést nem pártügynek, hanem
minden szlovák állampolgár közös ügyének tekinti, mert minden polgárnak joga kell, hogy
legyen Szlovákiában véleményt
nyilvánítani, és elvárni véleményének képviseletét.
Az MKP által indított petíciós
aláírásgyűjtés a nagy érdeklődésre való tekintettel legalább
2015. december 15-éig folytatódik.
Tízezer aláírás esetén a belügyminisztériumnak
kötelezően
konzultálnia kell velünk a kérdésről. A fő célunk viszont az,
hogy a márciusi választások után
parlamenti erőként előterjesszük
és átültessük az elképzelést a
szlovák törvényhozásban.

Itt és most:
Te vagy a fontos!

Berényi József,
az MKP elnöke
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Őszi gyalogtúra
a Bakonyban

Nyíltan a migránskérdésről

November 5-én, a Selye János Egyetemen Navracsics Tibor uniós
biztos és Csáky Pál európai parlamenti képviselő tartott előadást.

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője
Európa és a nemzeti identitás című
előadásában kifejtette, Európa a fokozott kihívások korát éli. Rámutatott
arra, hogy a jelenlegi migránsválság
sok mindent felülír, ám a kihívásokra
meg kell próbálni saját válaszainkat
megfogalmazni. – Ki kell törnünk a
felvidéki magyar bezártságból, és a
Hol a helyünk a világban? kérdésre
nekünk magunknak kell megtalálni a
válaszokat” – vélekedett.
– Az, hogy a jelenlegi válságos időszakban az Európai Unió mennyire
tud ellenállóképes maradni, az nagy
mértékben függ attól is, hogy az
európai közösség mennyire képes
erős lenni és ekként kiépülni – je-

Új kezdeményezés van kibontakozóban iskolánkban, mely
a Mozdulj ki, Marianum! nevet viseli. Szabadidős programokat, kultúrát és sportot igyekszik az iskola testülete
elérhetővé tenni diákjaink és családjaik, valamint a tanári
kar számára, hogy a szervezés, az utazás vagy a jegyvásárlás terhe alól mentesülve mindenki átadhassa magát a
közös időtöltésnek és élményeknek.
Az önkéntes szervezők ok- rövid pihenők alatt örömmel
tóber negyedik szombatján a ettük meg a hátizsákok alján
mesés Bakonybél felé irányí- szó szerint lapuló uzsonnát.
tották a több mint kétbusz- Biztos volt, aki velem együtt
nyi résztvevőt.
Szebb időt nem
is kívánhattunk
volna: a reggeli
párás napsütés,
a friss levegő
és az őszi erdők-dombok
látványa
már
útközben megalapozta a jó
hangulatot. A
délelőttöt a Pannon Csillagdában töltöttük,
ahol felkészült
személyzet, ritka és érdekes megállapította
magában,
kiállítási tárgyak (egyebek hogy, bár nem gondolta volmellett meteorit darabok, egy na, igenis képes felmenni a
marsjáró élethű mása és egy hegyre, ahogy azt is, hogy a
valódi űrhajósöltözék), egy lejtmenet sem feltétlenül egyprofi naptávcső és 3D-s vetí- szerű dolog.

lentette ki Navracsics Tibor, aki A
nemzetek és közösségek Európája
címmel megtartott előadásban arról is beszélt, hogy az unió valóban
válságos időszakban van, ám ez nem
jelenti azt, hogy szétesne. A válság
egy olyan időszak, amikor döntéseket kell hozni, amikor kiderül, ki az,
aki a közösséghez tartozik, s ki az,
aki nem akar részt venni ebben. Az
uniónak csak akkor van jövője, ha
a nemzeti közösségek közösségévé
tud válni, azaz, ha majd az egymásra
épülő közösségek
és lojalitások adják
az erejét.
Kép: Jakab
István

Az új hulladéktörvény kérdőjelei

Ismét mélyebben kell majd
a zsebünkbe nyúlnunk…

Abban mindannyian egyetértünk, hogy az emberiség elképesztő mennyiségű hulladékot
termel, mely lassan ökológiai katasztrófába sodorja a világot. A műholdas felvételekről
például valóságos PET-flakon szigetek láthatók a tengerben, s a természetet járva a legszebb környezetben is váratlanul felbukkanó illegális szemétlerakatok látványa csúfítja a
látványt. A probléma gyökeres megoldása meghaladja erőnket, ráadásul egyre több olyan
terméket forgalmaznak költséges és azonnal szemétre kerülő csomagolásban, melyek csomagolására nem is lenne szükség.
A kormányokra komoly nyomás nehezedik ezen a téren,
ezért ha mással nem is, látszatintézkedésekkel mindenkép-

pen demonstrálniuk kell, hogy
igyekeznek tenni valamit. A januárban hatályba lépő új hulladéktörvény új alapokra helyezi

Dokumentum-kiállítás
az első világégésről

Ógyallán, a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központban
az első világháborúról nyílt kiállítás, melyet Hrala Gyula
helytörténész gyűjteményéből állítottak össze.
A gyűjtemény anyagát a frontról és a harctérről a tisztiszolgája
írt levelezőlapok, képeslapok in- mentette ki pokrócba tekerve
dítják, megsárgult gyűrött kordo- őt. Ugyancsak korabeli felvétekumentumok, melyek írója talán lekről értesülhetünk arról, mely
épp a lövészárokban, golyók sü- épületeket alakítottak át katonai
vítése mellett tudatta a családdal, kórházzá a sebesültek részére,
hogy életben van, ám lehet, hogy beleolvashatunk a bagotai frontmire a lassan járó posta megér- harcosok névsorába, adatokat
kezett, addigra írójuk halálhíre is tudhatunk meg a híres komároutolérte. Képsorozat emlékeztet mi 12-es gyalogezredről.
a csatára, ahol a magyar huszá- Az értékes kordokumentumorok lovukról leszállva a gyalogos kat bemutató tárlat november
harchoz szükséges felszerelés 20-ig tekinthető meg.
hiányában is győzelmet arattak,
mindezért azonban
nagy árat fizetve,
hetven százalékos
veszteség mellett.
A képeket a bagotai Ordódy István
készítette, aki maga
is
megsebesült

a szelektív hulladékgyűjtést
és a hulladékfeldolgozást. Bevezeti a gyártók, illetve a termékek importálóinak felelősségét az általuk előállított és
behozott termékek hulladékként történő feldolgozásáért,
újrahasznosításáért. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy
a gyártói szervezeteknek kell
gondoskodniuk a hulladékká vált papír, üveg, műanyag
flakonok, az elektronikus
hulladék, az akkumulátorok
és egyebek feldolgozásáról,
újrahasznosításáról. Működésükhöz azonban szükség lesz a
környezetvédelmi minisztérium engedélyének megszerzésére. Az önkormányzatoknak
pedig mindenképpen szerződést kell kötniük a gyártói
szervezetekkel,
függetlenül
attól, hogy az általuk kínált
összeg fedi-e a szelektált hulladék összegyűjtésének és elszállításának valós költségeit.
Ez pedig a gyakorlatban a szemétdíjak emelését vonja magával, miáltal duplán fizetjük
meg az újrafeldolgozás költ-

ségeit, egyszer a vásárláskor,
másodszor pedig a szemétdíj
megemelt összegével. A környezetvédelmi tárca mindezt
tagadja, azzal ütve vissza a labdát, hogy „minél hatékonyabban szelektál a lakosság, annál
alacsonyabb lehet a szemétdíj”.
Hogy mit értenek olyan mértékű hatékony szelektálás alatt,
mely a szemétdíjak csökkenéséhez vezetne, azt valószínűleg
soha nem tudjuk meg, az én
ismeretségi körömben ugyanis
mindenki szelektál, viszont a
szemétdíj eddig csak emelkedett, s feltehetően ezután sem
lesz másként.
-zsu-

tés gondoskodott arról, hogy
mindenki megtudjon valami
– számára – újat a még mindig titokzatos univerzumról.
Dél körül aztán nekivágott a
csapat a bő nyolckilométeres túrának. Erdőn, tisztáson,
patakon át kanyarogtunk,
hosszan elnyúló és meredek
emelkedőkön kaptattunk felfelé és ereszkedtünk alá, és a

Ha ezek a messzire mutató
megállapítások, de méginkább természetesen a túra
maga egy kis lendületet adott
a mindennapoknak, nem
mentünk hiába. A Mozdulj
ki, Marianum! következő
programjairól pedig mindenki tájékozódjon faliújságján,
osztályfőnökénél!
Fülöp Zsófia

EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Pap Gábor püspök tiszteletére
November 13-tól december
31-ig tekinthető meg az a kiállítás, amely a Limes Galériában nyílik és a Dunántúli
Református Egyházkerület
hajdani püspökének állít
emléket. Pap Gábor 1878tól 1895-ig Komáromban
szolgált református lelkészként és a 19. századi keresztény-zsidó párbeszéd előmozdítója volt. A kiállítás
halálának 120. évfordulója

alkalmából nyílik november
13-én, 16 órakor. Védnöke
Fazekas László püspök és
a Komáromi Református
Gyülekezet. A kiállítást Dr.
L. Juhász Ilona etnológus
nyitja meg, kurátora Mgr.
Fritz Beke Éva PhD., házigazdája Farkas Veronika
művészettörténész.
A nyitó műsorban közreműködik Fekete Éva és Angyal
Gábor.

A pozsonyi Szlovák Nemzeti Bankban
jártak a komáromi iparisták
November 4-én, szerdán a komáromi Ipari Szakközépiskola diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt Pozsonyban, a Nemzeti Bankban. Már maga az épület is impozáns
része fővárosunknak, ami azonban odabenn fogadott minket, az valóban érdekfeszítő és egyben hasznos tapasztalat
volt. A program interaktív kiállítás megtekintésével indult,
melyet egy színvonalas előadás követett a szlovák korona
történetéről, az euróról, s annak mindennapjainkra kifejtett hatásairól. Diákjaink első kézből ismerhették meg a
Nemzeti Bank céljait, illetve az eurózónán belüli feladatait. A tanulmányi nap egy történelmi sétával zárult Pozsony
patinás utcáin, a csodás őszi napsütésben. Újra bebizonyosodott, hogy a sokszor elvontnak tűnő elméletek mögött
milyen izgalmas gyakorlati világ fedezhető fel.
Szitás Zsuzsa mérnök, tanár

Amikor Komárom
az aranykorát élte

Háromszáz évvel ezelőtt, az 1715. évi népszámlálási adatok szerint Komárom a Magyar Királyság
ötödik legnépesebb és legjelentősebb városa volt.
Ebből az alkalomból állított emléktáblát november
6-án az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és
a dél-komáromi Endresz Csoport a Klapka téren
található Zichy-palota épületén.
Az emléktáblát Stubendek
László, Észak-Komárom
polgármestere és Molnár
Attila, Dél-Komárom polgármestere leplezte le. Az
ünnepségen Knirs Imre,
komáromi alpolgármester,
az Egy Jobb Komáromért
PT elnöke elmondta, azért
a Zichy-palota falán, a
Turisztikai és Információs
Iroda bejáratánál helyezték el az emléktáblát, hogy
a városba érkező turisták
számára is ismert legyen
Komárom gazdag történelmi múltja. Arlett Tamás
az Endresz Csoport elnöke beszédében felidézte,

háromszáz évvel ezelőtt
az akkori népszámlálási
adatok szerint Komárom
8321 lakossal rendelkezett,
vagyis több lakója volt,
mint Pestnek, Pozsonynak, Pécsnek, Győrnek
vagy Kassának, s csupán
Brassó, Buda, Kolozsvár
és Nagyszeben előzte meg.
Arlett Tamás, az Endresz
Csoport elnöke ünnepi beszédében arra emlékeztette a komáromiakat, hogy
1715-ben egy csaknem
325 ezer négyzetkilométeres ország ötödik legnagyobb városa volt Komárom.
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Selyések a debreceni dr. Kardos Albert
nemzetközi szavalóversenyen

Idén másodszor vettem részt a debreceni zsidó hitközség által rendezett szavalóversenyen.
A versenyt eredetileg Szabó Magda írónő indította el; Kardos Albertnek, az egykori debreceni rabbinak állítva ezzel emléket, aki a 2. világháború zsidóüldöztetésének áldozata lett.
A versenyzők nemcsak Magyarország területéről, hanem a magyarok lakta területekről – Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről
– érkeznek ide. Sokan voltunk, sokfelől,
különféle tájakról, más-más értékrendet képviselve. Gimnáziumi éveim során volt szerencsém, illetve lehetőségem többféle szavalóversenyen részt venni, ennek ellenére úgy
gondolom, hogy ez a verseny az, amelyik a
leginkább magával ragadja az embert: őszinte, baráti fogadtatás várja a versenyzőket
minden évben, és a közhangulat is teljesen
más – mintha nem is versenyen, hanem a
barátaim közt lennék, és nekik szavalnék
pusztán azért, hogy egymást szórakoztassuk,
egymás tehetségében gyönyörködjünk.
Ebben a tanévben Bagócsi Lilla első osztályos tanuló és én képviseltük iskolánkat. Ő
az ifjúsági kategóriában 2. helyet szerzett, én
pedig már a felnőtt kategória versenyzőjeként
a 3. helyen végeztem. Ám a sikerélménynél
jóval többet hoztunk haza: lelki felüdülést és
a tudatot, hogy még vannak helyek a világon,
ahol nem a versengés, hanem az együttlét, a

barátság és az egymás iránti szeretet lelkesíti
az embereket.
Kálosi Zsófia (IV. A)
Selye János Gimnázium
Felvételünkön a két sikeres szavaló: Kálosi Zsófia és Bagócsi Lilla

Sikerek a budapesti történelmi vetélkedőn

A Rákóczi Szövetség minden év októberében határokon átnyúló, kárpát-medencei vetélkedőt szervez Gloria Victis néven. Az anyaországi középiskolák mellett nagy számban,
és általában szép sikerekkel szerepelnek felvidéki iskolák is, többek között a Selye János
Gimnázium csapatai. Büszkék vagyunk arra, hogy az általában nagyon szoros és kiegyenlített mezőnyben mindig sikerül egy-két csapatnak bekerülnie a tízes döntőbe.

IX. alkalommal rendezték meg az énekkarok találkozóját

Ismét hagyománnyá vált
a nemesócsai kórustalálkozó

Az idei téma a magyar őstörténet
volt egészen az államalapítással
bezárólag. Az áprilisban meghirdetett első fordulóból mind a
négy csapatunk sikeresen jutott
tovább az októberi középdöntőbe, ahova a legjobb 60 csapatot hívták meg. Jellemző, hogy
az első és a hatvanadik csapat
közt alig 8 pont volt a különbség. Diákjaink kifejezetten jól
szerepeltek: Fiala Tamás, Balog
Péter, Nagy Bence Attila a mezőny első felében foglalt helyet,
Dóczé Sándor Efraim, Elek Fanni Mária és Kis Kata Zsófia alig
csúszott le a döntőről (14. helyen
végeztek, 3 ponttal elmaradva a

Népzenei múltunk megőrzése egyértelműen napjaink feladata. Sajnos, az urbanizáció egyik mellékhatása, hogy egyre kevesebben foglalkoznak azzal, hogy őseik énekeit napjaink fiatalságának
átadják. Ezen a téren jelentős munkát végez a nemesócsai Kodály Zoltán Énekkar, amely a Csemadok helyi alapszervezetével immár kilencedik alkalommal rendezte meg a népzenei találkozót.
Nagy Julianna, a nemesócsai is az anyagiakra gondolok, cses citerzenekar kíséretében.
énekkar vezetője nem is titkol- hanem a szervezésre, hiszen Szombaton délután a nemesója, hogy egy-egy ilyen találko- hónapokkal előre össze kellett csai kultúrház nagytermében
zó megszervezése jelentős ál- hangolni a programot, számol- egymást váltották az énekkadozatokkal jár. – És most nem ni kellett azzal, hogy meghívott rok, amelyek tagjai a szépszávendégeinknek éppen nincs-e mú nézőközönséggel együtt
Várják a jelöléseket másutt fellépése. A külföldről tapsoltak a produkcióknak. –
tatabányai Bányász Az este az önfeledt szórakozásé
a Szlovákiai Civil érkezett
Dalkör Magyarországon is el- volt, s a nyolcvanötfős vacsora
ismert énekkar, amely Kodály jó alkalmat biztosított arra is,
Becsületrendre
szellemében törődik a népdalok hogy megbeszéljük a közös
A díjat alapító Szlovákiai Civil
őrzésével. Ugyancsak magyar- problémákat, ám megszületett
Becsületrend Polgári Társulás
országi vendégünk volt a test- az elhatározás, hogy a jövő évi,
Kuratóriuma legkésőbb decemvérközség, Ócsa népdalköre, egyben jubileumi X. énekkari
ber 15-ig várja a jelöléseket a
régi kedves vendégként érkez- találkozón még több dalkört
2016-os Szlovákiai Civil Betek Nemesócsára a marcelhá- szeretnénk színpadon látni –
csületrendre. A közösség érdekzai Fodros menyecskék a Kin- árulta el Nagy Julianna.
ében végzett munka elismeréseként adományozott kitüntetést
első ízben Pósa Judit vehette át.
Javasolni olyan személyt lehet,
aki konkrét tetteivel követkepodľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
zetesen más emberek vagy egy
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
közösség, egy régió számára
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
olyan tevékenységet végez,
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
amelyet sem intézmény, sem
magánszemély semmilyen móVÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
don nem honorál. Ugyancsak
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU
értékelési szempont, ha a jelölt
ŠKOLOU GYULU LŐRINCZA – LŐRINCZ GYULA
egy közösség számára fontos
ALAPISKOLA ÉS ÓVODA,
kulturális érték megmentésén
Hlavná 102, 946 01 KAMENIČNÁ
dolgozik, vagy állampolgári jos nástupom od 1. januára 2016
gaikat védelmezi.
1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
(podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch)
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na
druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestLegtöbbször kezében a
nancov
dirigensi pálcával láthat• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č.
ják a Gaudium karnagyát,
596/2003 Z. z.
Stirber Lajos nyugalma• vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
zott tanárt a komáromiak.
2. Iné kritériá a požiadavky:
November 20-án egy újabb
• bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
arcát ismerhetjük meg,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.
amikor a komáromi Csema• ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
dok Galériában a képeiből
• aktívna znalosť maďarského jazyka
összeállított
MEMENTÓ
• orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
(Azt a csillagot) című kép• základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
zőművészeti tárlatot nyit• znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva
ja meg Stubendek László,
– riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení,
Komárom polgármestere és
výchovno-vzdelávací proces a pod.)
Pipper László, a Gaudium
• základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
Polgári Társulás elnöke. A
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
kiállítást Nagy János szob• predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Hlavná
rászművész méltatja majd.

Obec Kameničná

Meghívó
helyett

későbbi döntőbeli győztestől),
de az Adouki Flóra Anna, Bozsaky Gábor, Sánta Norbert trió
a döntőben negyedik, a Šiška
Dávid, Rancsó Dorottya, Fehér
Ákos trió pedig az ötödik helyen
végzett. E két csapat jutalma a
könyveken kívül egy erdélyi út
lesz, amely majd a tavasz folyamán valósul meg, s amelyen
felkészítő tanáruk, Deák Irén tanárnő is útitársuk lesz.
A történelmi vetélkedővel szinte párhuzamosan zajlott az irodalmi-történelmi esszépályázat
kiértékelése is. Nagy örömünkre diákjaink erre is pályáztak,
s a kiértékelésen jelen is vol-

tak. Glofák Viktória, Bozsaky
Gábor, Rancsó Máté, Adouki
Flóra Anna és Rancsó Dorottya
munkáiért izgulhattunk, s nem
is eredménytelenül. Dorottya
munkájával egy harmadik helyezést érdemelt ki a zsűritől.
A Rákóczi Szövetség háromnapos rendezvényének egyik
fénypontja – szó szerint is – a
Műegyetemtől a Bem-szoborig tartó fáklyás felvonulás,
amellyel az 1956-os forradalom első mozzanatára emlékezünk. Iskolánk „rákóczis”
alapszervezete is képviseltette magát, tíz diákunk Nagy
András tanár úr vezénylete és
Duba Réka elnökünk irányítása alatt vett részt a felvonuláson. Szerencsére kellemes
ősz végi meleg idő fogadta a
felvonulókat. Mindent egybevetve sikeres három nap volt,
diákjaink jól felkészültek és
méltón képviselték iskolánkat
a Kárpát-medence egyik legnagyobb és legnépesebb történelmi vetélkedőjén.

Elek József

102, Kameničná podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
• dobré výsledky dosahované v odbornej práci – napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
• referencie z predchádzajúcej praxe
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
3. Zoznam požadovaných dokladov
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní
ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
• písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
• výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
• Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
do 30. novembra 2015 do 15:00 hod.
na adresu zriaďovateľa: Obec Kameničná, č.790, 946 01 Kameničná
v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ”
a s uvedením odosielateľa.
• Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli
doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

• Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová
komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
Ing. Milan Lehocký
starosta obce

4

Növényvédelem

Pontos útmutatás

Időszerű munkák a kertekben

Fokozatosan rövidülnek a nappalok, egyre hűvösebb az idő.
November az ősz utolsó hónapja, és igen, még ilyenkor is
bőven van teendőnk a kertben!
Ebben a hónapban örökzöld
növényeink nagy hangsúlyt
kapnak, hiszen a kopaszodó
növények közül előkerülnek,
ilyenkor különösen jó rájuk
nézni, és még dolgunk sincs
velük. Sokaknak ez a legmozgalmasabb kertápolási hónap,
de ne feledjük, hogy a mostani
munkával sok időt és energiát
takarítunk meg tavasszal. Miről kell a kertjüket szeretőknek ősszel gondoskodniuk?
Természetesen a télre való
felkészülésről!
1. Lehullott levelek összegyűjtése – különösen a gyep
és a kerti tó körül. A gyümölcsfák, bokrok károsítóinak – főleg a kórokozóknak
– jelentős része a lehullott,
fertőzött leveleken telel át. A
fagyérzékeny fajokat takarjuk
lombbal és gallyakkal több
lehetőségünk van, hiszen a
lehullott leveleket beforgathatjuk, beáshatjuk a talajba, az
összegyűjtött leveleket elégetjük lepermetezzük őket.
2. Az év utolsó fűnyírása
A gyepen hetekig otthagyott
levelek elveszik a fényt és
könnyen száraz, barna foltok
alakulhatnak ki, beindulhat a
mohásodás. Utoljára novemberben érdemes füvet nyírni.
Ilyenkor ne nyírjuk a füvet
4-5 cm-nél rövidebbre, mert
a hosszabb fű jobban tudja
hasznosítani a napfényt. A
gyep így a gyomok és a moha
támadásának is jobban ellenáll. Őszi gyeptrágya alkalmazása is javasolt. Az őszi trágyákra jellemző az alacsony
nitrogéntartalom és a magas

káliumtartalom. A megnövelt
káliummennyiség megerősíti
a füvet, és javítja ellenálló képességét a faggyal szemben.
Ősszel ne használjunk hagyományos gyeptrágyákat, mivel
ezek magas nitrogéntartalma
miatt gyorsabban nő a fű, és
így érzékenyebbé válik a fag�gyal szemben.
3. Évelők, bokrok, cserjék és
a sövény visszametszése
Ha a cserjék sárgulásnak indulnak, lehajlanak az ágaik,
vagy öregedni kezdenek, akkor ideje visszavágni őket.
A növény ugyanis ilyenkor
visszaszívja nedveit a gyökereibe. Ha nem vágjuk vissza,
elhalhat. A lombjukat vesztett
ribiszke- és köszmétebokrok
vagy a birsbokrok ritkítómetszését is ilyenkor érdemes
megtenni. A sövényeket utoljára ősszel kell visszavágni,
hogy megelőzzük a korhadást
a nedvesség felgyülemlése
esetén. A lehullott faleveleket
is el kell távolítani a sövényről
azért, hogy elegendő friss levegőhöz és napfényhez jusson
télen is, különben korhadásnak indulhat.
4. Ültessük el a gyümölcsfákat és cserjéket még a komoly fagyok előtt
Ültetés után ne öntözzük őket,
de kupacoljuk fel a talajt a
tövüknél, hogy megvédjük a
gyökeret a fagytól. Örökzöldeket már ne ültessünk, fagyérzékenységük miatt.
5. Virághagymák ültetése
Ősszel elültethetjük a hagymásokat is, hogy tavasszal örömünket leljük ragyogó színű
virágaikban. A tavasz hírnökeit
a megfelelő helyre kell ültetni ahhoz, hogy jól fejlődjenek
és virágozzanak. Tavasszal a
legjobb a friss, nedves talaj,

míg nyáron, az alvó időszakban a száraz és porózus talaj
is megfelel. A hagymákat magasságuk két-háromszorosának megfelelő mélységbe kell
ültetni.
6. Virágos növények felszedése, cserepesek beköltöztetése
Fokozatosan szedjük fel azokat
a virágos növényeket – dáliát, kánnát, gladióluszt, gumós
begóniát, stb. – , melyek nem
bírják a fagyot. A gumókat,
hagymákat télire raktározzuk
el, például egy jól levegőző ládában a pincébe. 
7. Szobanövények beköltöztetése
A nyáron kint tartott cserepes
növényeket vigyük be még a
fagyok előtt, vagy tegyük őket
védett helyre. A fűtött lakások
száraz klímája nem kedvező az
eredetileg trópusi, párás, félárnyékos, mérsékelten meleg
környezetben élő szobanövények számára. Ezért aztán vagy
sokat kell öntözgetni, permetezni, és a fűtést szabályozni
növényeink számára, vagy, ha
ez nem lehetséges, sárgulnak,
foltosodnak, hullajtják leveleiket. Érdemes szobanövényeink
számára a lakásban ablakszekrényt, klímaszekrényt építeni,
ahol úgy szabályozhatjuk a hőmérsékletet és a páratartalmat,
ahogy az a legkedvezőbb.
8. A téli kis és nagy araszolóhernyók elpusztítására rakjuk
fel a fák törzsére a hernyóenyves öveket.
9. Ősszel nyugodtan ültethetünk új növényeket is.
A tél beköszönte előtt ez az
utolsó lehetőségünk arra, hogy
némi színt csempésszünk a
kertbe. A rózsák számára például az ősz az ideális ültetési
idő, még az első talaj menti fagyok előtt.
-la-

Szerencsés megfejtőink:
a gútai Balogh Angelika és a komáromi SzeVecsek István.
Nyereményüket szerkesztőségünkben átvehetik.

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

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor
Az öreg székelyt felhívják a rádióból:
– Gratulálunk, nyerhet egy vadonatúj Toyota Yaris gépkocsit, ha
megfejti a találóskérdést. Mi az:
Négy ajtaja van, szürke és kerekeken gurul?
– Autó.
– Neeem, nem rossz, de mi a Toyota Yarisra gondoltunk, tudja mit:
kap még egy esélyt. Mi az: 4 kereke van, kevés benzint fogyaszt és
légzsák is van benne?
– Autó.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Tisztázza kedvesével a lényegtelennek tűnő apróságokat. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy
minden szót kielemeznek, de fontos, hogy párja érezze, ön is foglalkozik a kérdéssel, komolyan veszi az ő érzéseit és meglátásait.
Így könnyebb lesz áthidalni a problémát nemcsak odahaza, hanem
munkahelyén is.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha csak teheti, szakítson
időt ezen a héten személyes kapcsolatai ápolására. Ha valakivel
beszélgetni szeretne, ne csak futtában tegye, hanem adja meg a
módját és hívja meg az illetőt egy teára, kávéra. Egy jó beszélgetés nem csak kikapcsolja, de új támpontokat is adhat önnek.
KOS (március 21. – április 20.) Nehezen tudja fékezni érzéseit és
vágyainak ugyanúgy képtelen határt szabni. Tele van feszültséggel
emiatt, de ez most egy kellemes állapot, aminek legszívesebben
soha nem vetne véget. Kedvesét is magával ragadja az ön lelkesedése és egészen új élményeket élhetnek meg együtt.
BIKA (április 21. – május 20.) Olyan új ismeretségekre tehet szert
ezen a héten, amelyek meghatározók lehetnek az elkövetkező hetek eseményeiben. Akár egy bensőséges, mély barátság is kialakulhat ezekből az új kapcsolatokból, aminek az értékével ön igazán
tisztában van, ezért meg is tudja becsülni.

– Nem! Ez sem rossz, de mi megint a Toyota Yarisra gondoltunk.
– Tudja mit, én is kérdezek
egyet! – mondja a székely – Mi
az: sarkon áll és árulja a testét?
– Mi sem egyszerűbb ennél: Kurva.
– Háát, ez sem rossz, de én
anyádra gondoltam...
Két szőke nő összefut az utcán:
– Hova viszed azt az órát?
– Az állatorvoshoz.
– Miért?
– Berekedt a kakukk...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Végre újabb kihívások jelentek
meg az életében és ön máris azt érzi, hogy életre kelt. Szüksége
van az ösztönzésre, az elérendő célokra. Kitartásának és alaposságának most érett be a gyümölcse. Új lehetőségek kínálkoznak,
talán egészen váratlanul és főként váratlan helyről.
RÁK (június 22. – július 22.) Ez a hét bizony bővelkedik a váratlan és kellemes eseményekben. Rég volt ennyire sikeres és lendületes, régen imádott ennyire élni. Minden sejtje tele van energiával, mindennek csak a jó oldalát látja és közben mégis reálisan
képes szemlélni az embereket és történéseket.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nehezen viseli most a
kritikát, de ne törjön azonnal pálcát rokonai fölött. Ha meghallgatja az ő szempontjaikat is, talán megértőbb lesz velük. Ha azonnal
támadásba lendül, amint valaki elkövet egy aprócska hibát, ne lepődjön meg, ha mindenki óvatosan viselkedik önnel.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Előfordulhat, hogy
egy régi ismerőssel való találkozás felszakít önben rég elfelejtett sebeket. Ne temesse el érzéseit, elég sok idő eltelt már,
ideje lenne végre végiggondolni, hogy mi is történt akkoriban.
A jó dolgokat őrizze meg, a kellemetlenekből pedig tanulja
meg a leckét.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten bármilyen
közegben képes azonnal feloldódni, rá tud hangolódni beszélgetőpartnerére, és finom humorával a legmélyebb depressziót is elűzi.
Ezért aztán nem érdemes otthon töltenie estéit, inkább menjen el
szórakozni vagy hívja el magához barátait és rendezzen egy házibulit.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Emberismerete és megérzései elég pontosak ahhoz, hogy átlássa, az adott helyzet meghozhatja-e önnek azt az előrelépést, amelyre olyan régóta vágyik.
Azt azonban tudnia kell önmagáról, hogy hajlamos azt látni, amit
épp látni akar. Legyen egészen őszinte magához!
NYILAS (november 23 – december 21.) Ha nem találja a megoldást az önt gyötrő problémára, keressen olyan elfoglaltságot, aminek semmi köze az ügyhöz. A kikapcsolódás segít megteremteni a
kellő távolságot és objektivitást, ami lehetővé teszi, hogy mindenki
számára kielégítő választ találjon a kérdésre.
BAK (december 22. – január 20.) Ha párja panaszkodna vagy csak
némán duzzogna, amiért keveset foglalkozik vele, ne sértődjön
meg, mert ha őszinte önmagához, el kell ismernie, hogy bizony van
alapja. Mostanában kitöltik gondolatait munkahelyi problémái, és
csak felszínesen figyel rá.
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GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

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

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

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

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

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR AZ ÖN
STÍLUSÁNAK ÉS CSALÁDJANAK

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

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

* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 341 176.
* Eladók Gútán kismalacok a
Felső utcában. Tel.: 0907 403 391.
* Autóbiztosítás megvárásra!
Kötelező gépjárműbiztosítás a legjobb áron! Tel.: 0905 928 195.
* Eladó árpa és őzpincs kiskutya
Gútán. Tel.: 0908 680 597.
* Eladó kemény tűzifa és fenyő
brikett Gútán, a Hosszú utca 16.
szám alatt. Tel.: 0903 437 948.
* Eladók kismalacok Gútán.
Tel.: 0904 505 381.

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

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

C-SERVICE k. f. t.

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

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

Nálunk vásároljon
könyvet karácsonyra
szeretteinek!

Egynapos sebészet Gútán

Komárom

UHLIE – SZÉN
DREVENÉ BRIKETY – FABRIKETT
Predaj – Eladás

0908 790 345

Zabezpečíme odvoz! * Biztosítjuk a kiszállítást!

Idős hölgy ápolónőt keres egész napra.

Tel.: 0944 628 040.

* Eladó egy átépített szoba-konyhás, komáromi
lakás a Vár soron. Tel.: 7740 478.
* Kamocsai sütödénkbe péket keresünk! Tel.: 0902
335 387.
* Eladó – viszonteladóknak is – Bosc cobak
körte (cefrének való is). Tel.: 0905 470 893.

MUNKAAJÁNLAT!

Munka fő-és mellékállásban is!

Tel.: 0905 640 450

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

Ambuláns kezelések:

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

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

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

Fikner Ernő 2921 Dél-Komárom, Mező sor 2./A
Tel.: +36 30 300 4024 • E-mail: fiknere@gmail.com
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MŰSORAJÁNLAT
november 14-től 20-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Idő örvényében, 6.25
TV2 matiné, 11.05 Babavilág, 12.35 Knight Rider
(amer.), 13.35 Tűz és víz
(török), 15.35 Szegény embert az Amish húzza (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Vis�sza a jövőbe 3 (amer.),
21.30 Anya, lánya, unokája (amer.), 23.45 Bőrfejek
(amer.-német)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.00
Kalandor, 13.00 Sztárok
leszünk! (amer.), 13.55
A harc törvénye (amer.),
16.05 Szerva itt, pofon
ott (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 20.00
A tehetség itthon van!,
21.40 Gyertek át szombat este!, 22.55 Kaméleon
(magyar), 1.00 Felzabáltuk Magyarországot

RTL II

10.00 Nincs kettő séf nélkül, 11.25 Hazug csajok
társasága (amer.), 13.25
Tibor vagyok, de hódítani akarok! (magyar), 15.00
Nyomtalanul (amer.), 16.00
Terra Nova (amer.-ausztrál),
17.00 Showder Klub, 18.00
Butiquehotel.hu (magyar),
19.00 CSI: Miami (amer.),
20.00 Elrabolva 2 (francia), 22.00 Belső ellenség
(amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

10.55
Állati
melósok,
13.10 Amika, 13.40 Mozgás,
gyerekek!,
15.35
Gógyi felügyelő, 16.00
Pinokkió, 18.55 Nils Holgerson, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Monty Python Repülő Cirkusza

Duna tv

9.00 Az ifjú Olsen banda
és a mestertolvaj kincse
(norvég), 11.00 Noé barátai, 13.55 Magyar krónika,
14.25 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
15.25
Gyalog a mennyországba
(magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó,
18.40 Szerencse szombat,
19.40 Játék határok nélkül,
21.00 Flashdance (amer.),
22.40 Le Mans (amer.)

Duna World

11.10 Sok hűhó Emmiért
(magyar), 12.30 Virágzó
Magyarország, 13.15 Nótacsokor, 13.30 Két szék
között, 15.25 Hogy volt?,
16.20 Novum, 17.45 Levél
Istenhez, 18.20 Szabadság
tér 89. 19.05 Csináljuk a
fesztivált!, 20.00 Mindenből egy van, 21.30 Fábry,
22.50 A Dal slágerei

Pozsony 1

11.40 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.25 Úttalan
utakon, 17.55 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.25 Váratlan találkozások, 21.15
Igaz történetek, 21.50
Talkshow, 22.35 Zene,
23.05 Híd a Remagen mellett (amer.), 01.00 Elisa
(olasz)

Pozsony 2

14.40 Bajnokok Ligája,
16.05 Farmereknek, 17.10
Színészlegendák,
20.00
Hírek, 20.10 Kakukk a sötét erdőben (cseh), 22.20
Ismeretlen
történelem,
23.20 Elfáradva (francia)

Markíza tv

12.40 Szupersztár, 13.15
Deeds úr (amer.), 15.20
Forrest Gump (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Tűzgolyó
(amer.),
23.15
Source
Code (amer.), 1.15 Matrix
(amer.)

JOJ TV

12.55 Inkognitó, 14.30 Jóban rosszban, 16.35 Ikrek
(szlovák), 17.20 Csillag
születik, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Ikrek (szlovák), 22.10 Bolondos utazás
(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 Az idő örvényében,
6.25 TV2 matiné, 12.30
Falforgatók, 13.35 Apaütők (amer.), 14.05 Walker, a texasi kopó (amer.),
16.05 Reszkess, Amerika!
(francia-amer.), 18.00 Tények, 18.55 Sztárban sztár,
21.30 Összezárva Friderikusszal, 22.55 Ügynöklista (amer.), 23.55 Közösen
a jövőért, 1.15 A szépség
és a szörnyeteg (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.10
A Muzsika TV bemutatja, 12.00 Felzabáltuk Magyarországot, 12.35 XXI.
század, 13.05 Házon kívül,
13.40 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 16.05 Újra bevetésen (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 John Carter (amer.),
21.30
Boszorkányvadász
(amer.), 23.20 A tíz csapás
(amer.)

RTL II

9.10 Ördögi út a boldogsághoz (amer.), 11.10 Az
élet csajos oldala (amer.),
12.10 Segítség, bajban vagyok!, 17.10 Elrabolva 2
(amer.), 19.00 Az igenember (amer.), 21.00 Pimaszúr
átcuccol, 22.00 Heti hetes,
23.00
Boutiquehotel.hu
(amer.)

M2

13.15 Tintin kalandjai,
13.35 Varázslók a Waverly helyből, 14.05 80 nap
alatt a Föld körül, 15.05
Garf ield és barátai, 16.00
Gógyi felügyelő, 18.15
Traktor Tom, 19.25 Szép
álmokat, gyerekek!, 20.00
Családom és egyéb emberfajták, 20.25 Böngésző,
21.00 Szívrablók (francia),
23.35 A kiválasztott (olasz)

Duna tv

9.35 Egyházi műsorok,
13.20 Kína mai szemmel, 13.50 A három testőr
(francia-olasz), 15.45 A
tökéletes férfi (magyar),
17.00
A
muskétások,
18.40 Hogy volt?, 19.40
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Légcsavar (amer.),
22.45 Magyar Szórvány
napja, 23.20 Zsiványok
(amer.)

Duna World

10.40 Fölszállott a páva,
13.15 Nagyok, 13.45 Életművész, 14.45 Magyar
Szórvány napja, 19.05
Gasztroangyal, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval,
21.30 Munkaügyek, 22.00
On the Spot

Pozsony 1

13.05 Az ajtó mögött,
13.40 Poirot (angol), 15.20
Filmmúzeum, 16.55 Senki sem tökéletes, 18.15 A
konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.25 Doktor Martin
(szlovák-cseh), 21.20 Otthon, édes otthon, 22.10
Vége a hazugságoknak
(német, 23.40 Poirot (angol)

Pozsony 2

12.50 Tenisz, 16.20 Jégkorong, 18.55 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.15 Selfridge úr (angol), 21.45 Nemzetközi filmfesztivál, 23.15
Mozi

Markíza tv

9.20 Fantomas haragszik
(francia), 11.35 Godzilla
(amer.), 14.25 A skorpiókirály (amer.), 16.40 Kredenc,
17.55 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó, 20.25
Szupersztár, 23.45 A tűzgolyó (amer.), 02.20 Gotham
(amer.)

JOJ TV

12.20 Castle (amer.), 13.15
A
fanatikus
szerelmes
(amer.), 15.20 A cseh összekötő (amer.), 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Játék az életért
(amer.), 23.25 Mindhalálig
(amer.), 02.00 Scary Movie
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói.), 17.25
Fiorella (amer.), 18.00 Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Az 50 milliós
játszma, 21.30 Halálosabb
iramban (amer.), 23.40 Az
ősi prófécia (amer.), 3.10
Elit egység (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Négyen négy
ellen, 14.35 A szerelem foglyai (amer.), 15.45 Nyomtalanul (amer.), 16.40 Szulejmán (török), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.25 Dr.
Csont (amer.), 23.55 Glades
(amer.)

RTL II

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

M2

11.50 Mézga család, 12.55
Rocky és Bakacsin kalandjai,
14.35 Gógyi felügyelő, 16.20
Lolka és Bolka, 17.30 Bali,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Gyilkosság
(amer.), 0.15 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.05 Család-barát, 11.30
Jó tudni!, 12.45 Jamie 15
perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren (brazil), 16.10
Rex felügyelő, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
Kisvárosi doktor (német),
19.35
Maradj
talpon!,
20.35
Kékfény,
21.35
Bosszú (amer.), 22.25 Bábel – Hesnával a világ,
23.50 Csonka délibáb (magyar)

Duna World

11.15 Öt férfi komoly
szándékkal
(magyar),
13.15
Kívánságkosár,
15.15 Isonzótól Rodostóig, 16.40 Öt kontinens,
17.35 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 18.35 Hazajáró, 19.10 Hogy volt?,
20.05 Illényi Katica és a
Győri
Filharmonikusok,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

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

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.40
Art spectrum, 15.40 Nemzetiségi magazin, 16.00 A világ
a levegőből, 18.00 Fókusz,
18.45 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm,
21.50 Történelem, 23.45 22
fej (szlovák)

Markíza tv

11.40 Döglött akták (amer.),
12.30 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.20
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég (szlovák),
21.40 Kredenc, 23.15 NCIS
(amer.), 0.20 A fejvadász
(amer.)

JOJ TV

13.40 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 Vörös bárók (cseh)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

6.20 Mokka, 13.00 Családi
titkok, 14.10 Zsaruk (magyar), 15.15 Az én bűnöm
(mexikói), 16.20 Veronica
aranya (mexikói), 17.25 Fiorella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Az 50 milliós játszma, 21.30
Hűtlen vágyak (amer.), 22.35
Hawaii Five (amer.), 3.05
Igazából apa (magyar)

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

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 13.55
Négyen négy ellen, 14.35
A szerelem foglyai (amer.),
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20 Keresem a családom, 23.35 Magyarul Balóval

RTL II

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 Négyen négy ellen,
14.35 A szerelem foglyai,
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.25
Szulejmán (török), 0.05
Vámpírnaplók (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A Toledo család
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 A Madagaszkár pingvinjei, 17.30 Barátok babával
(amer.), 19.30 Új csaj (amer.),
20.00 A konyhafőnök, 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, 17.30 Totál beépülve (amer.), 19.30 Új csaj
(amer.), 20.00 Konyhafőnök,
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Boutiquehotel.hu (magyar), 22.30 Dallas (amer.)

12.40 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 13.35 Mézga család, 14.45 Gógyi felügyelő,
15.30 A kis sárkány kalandjai, 15.50 Egér-úti kalandok,
17.50 Traktor Tom, 18.45
Nils Holgerson, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Rani, a lázadó hercegnő (francia), 0.30 Az élet sava-borsa (lengyel)

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.35 Az ifjú Robin
Hood kalandjai, 15.25 Boldogvölgy, 15.50 Egér-úti kalandok,
16.40 Manó Benő, 17.45 És te
mit gondolsz?, 18.25 A kockásfülű nyúl, 18.50 Nils Holgerson, 20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

M2

Duna tv

10.05 Család-barát, 11.30 Jó
tudni!, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Feketén fehéren,
16.10 Rex felügyelő (osztrák), 18.00 Híradó, 18.40
Kisvárosi doktor (osztrák),
19.35 Maradj talpon!, 20.35
Önök kérték, 21.35 Laura
rejtélyei (amer.), 02.35 A
médium (amer.)

Duna World

11.15 Talpig úriasszony,
13.15 Kívánságkosár, 15.45
Evangélikus magazin, 17.05
Térkép, 17.35 Szerelmes
földrajz, 18.05 Szép, szőke
szerelmünk, a Tisza, 19.05
Hogy volt?, 20.00 Nevetni
kell, ennyi az egész, 21.30
Maradj talpon!, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

11.50 Nők klubja, 13.20 A
bosszú (szlovák), 14.30 Az
afrikai (francia), 16.10 Grimm
mesék, 17.10 Kolja (cseh),
19.00 Híradó, 20.25 A zene
(szlovák-német), 22.05 Fair
play
(cseh-szlovák-német),
23.40 Kolja (cseh), 1.30 Zene
(szlovák-német), 3.10 Nők
klubja

Pozsony 2

11.10 25 éves demokrácia,
13.25 Csak a folyó nem
öregszik, 14.55 Kék rózsa
(szlovák), 16.20 Disszidens,
18.45 Esti mese, 20.00 Hírek, 21.05 Dokumentumfilm, 21.35 Kawasaki rózsája
(cseh), 23.15 Nemzetközi
filmfesztivál, 23.20 Őrangyalok, 23.50 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

11.25 Fő úr!, 13.30 Mareček,
kérem a tollat! (cseh), 15.45
Lagarder, a púpos (francia),
19.00 Híradó, 20.30 Szlovákia – Izland barátságos labdarúgó-mérkőzés, 22.40 A
farm, 0.10 Ismétlések

JOJ TV

8.25 A Beverly Hills-i sut�tyók (amer.), 10.35 Rex
(amer.), 13.10 Játék az életért (amer.), 16.05 Z, a hangya (amer.), 17.45 Vadlovak,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Noe (amer.), 23.40 Hawaii (amer.), 0.40 A kék templomosok

M2

Duna tv

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

Duna World

11.15 Az aranyborjú (magyar),
13.15 Kívánságkosár, 15.45
Vatikáni híradó, 16.45 Rejtélyes XX. század, 17.10 Nagyok, 19.00 Hogy volt?, 20.00
Szálka, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.40 Építs
házat, ültess fát!, 15.10
Szlovákia képekben, 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos
tájak, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Rendőr, vagy
bűnöző (francia), 22.05 Veszélyes közelség (német),
23.35 Medicopter 117

Pozsony 2

13.25 Történelmi panoráma, 14.30 Az igazság, 15.35
Magyar magazin, 16.00 A
világ a levegőből, 17.00
Egy nap, 18.45 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Vad
Amerika, 20.55 A kukorica,
23.15 Dokumentumfilm

Markíza tv

9.50 Kakukk (szlovák),
11.55
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, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 Szupersztár, 3.20
Döglött akták (amer.)

JOJ TV

8.50 Noe (amer.), 12.00
Híradó, 13.00 Az én
anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 Geissenék,
15.00 Kényszeres vásárlók, 16.30 Topsztár, 17.55
Az én anyám jobban főz,
mint a tiéd, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Csillag születik, 23.30 Hawaii
(amer.), 0.30 A kék templomosok (amer.

CSÜTÖRTÖK
M1

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, 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.)

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 Alagút a halálba (amer.),
23.55 Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 Négyen négy ellen,
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Válótársak (amer.), 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, 16.05 A konyhafőnök,
17.30 Szerelem második látásra (angol-amer.), 19.30 Az új
csaj (amer.), 21.30 Magyarul
Balóval

M2

10.45 Az ifjú Robin Hood
kalandjai, 12.40 Rocky és
Bakacsin kalandjai, 14.45
Gógyi
felügyelő,
15.45
Egér-úti kalandok, 17.10
Mesélj nekem!, 17.20 Aprónép, 18.30 Állatkerti sétány,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Zűrös szívügyek (német), 0.20 Az élet
sava-borsa (lengyel)

Duna tv

11.30 Jó tudni, 12.50 Jammie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Feketén-fehéren, 15.55 Rex
felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 Kisvárosi doktor (német), 19.35
Maradj
talpon!,
20.35
Körhinta (magyar), 23.35
Az örökkévalóságra várva
(amer.), 2.40 Befejezetlen
élet (amer.-német)

Duna World

11.15 Az aranyborjú (magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.00 Tájháztéka,
16.05 Vallási műsor, 16.55
Magyar krónika, 18.25
Hazajáró,
19.00
Hogy
volt?, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.25 Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történet, 14.35 Hétvége,
15.30 Lehetőség, 16.30 Csodálatos tájak, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Hűtlenség szlovák módra, 21.35
Anya, segíts! (olasz), 23.25
Riporterek, 23.55 Murdoch
esetei, 0.45 Medicopter 117

Pozsony 2

13.35 Kukorica, 15.30 Roma
magazin, 16.25 Profik, 17.00
Egy nap, 17.35 Nemzetiségi
híradó, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.40 Tudományos magazin,
21.05 A nagy átalakulások,
22.40 Rendőrség, 22.55 Profik, 23.15 A rendelő

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.50 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, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 NCIS (amer.), 1.05 A
fejvadász (amer.)

JOJ TV

11.00 Édes élet, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint a
tiéd, 14.00 Geissenék, 15.00
Kényszeres vásárlók, 16.30
Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
hetedik mennyország, 22.45
Igen, főnök!, 0.00 Hawaii
(amer.), 1.00 A kék templomosok (amer.), 2.00 Az én
anyám jobban főz, mint a
tiéd

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 Négyen négy ellen,
15.45 Nyomtalanul (amer.),
16.40 Szulejmán (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.25
Showder Klub, 23.00 Gyilkos
elmék (amer.)

RTL II

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

M2

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.45 Gógyi felügyelő, 16.30 Lolka és Bolka,
17.10 Mesélj nekem!, 17.30
Bali, 18.25 A kockásfülű
nyúl, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Világunk történelme, 23.30 Dalszerzők az A38 hajón, 0.00
Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.05 Család-barát, 11.30 Jó
tudni, 12.50 Jamie 15 perces
kajái, 13.15 Kívánságkosár,
16.10 Rex felügyelő (osztrák), 17.00 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.40 Kisvárosi
doktor (német), 19.35 Maradj talpon!, 20.35 Fölszállott a páva, 22.55 Columbo
(amer.), 0.10 Emberrablás
és váltságdíj (angol), 1.15
Vadnyugati igazság (amer.mexikói)

Duna World

11.15 Az aranyborjú (magyar), 12.40 Magyar elsők,
13.15 Kívánságkosár, 15.45
Vallási műsorok, 17.55 In
memoriam Makovecz Imre,
18.35 Duna anzix, 18.55
Hogy volt?, 19.55 VI. Nemzetközi Cirkusz Fesztivál,
21.30 Maradj talpon!, 23.25
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.35 Az
ajtó mögött, 16.25 Csodálatos vidékek, 16.55 A
hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50 Úttalan utakon,
22.35 A taxis (amer.), 1.10
Medicopter 117

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 14.30 Tudományos magazin, 15.00
A bársonyos után, 15.35
Szemtől szemben, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Anička Jurkovičová
(szlovák), 21.25 A család,
21.55 Fiú volt (olasz)

Markíza tv

12.00 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15,30 Két és
fél férfi (amer.) 16.00 NCIS
(amer.), 17.20 Relax, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 23.40
NCIS (amer.), 0.35 Bostoni
gyilkosságok (amer.), 1.30
Döglött akták (amer.)

JOJ TV

11.00 Édes élet, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 Geissenék,
15.00 Kényszeres vásárlók, 16.30 Topsztár, 17.55
Az én anyám jobban főz,
mint a tiéd, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A Karib-tenger kalózai (amer.),
23.40 Egy harcos útja
(amer.), 1.45 A fekete özvegy (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 14-én Alíz
november 15-én Adalbert, Lipót
november 16-án Ödön
november 17-én Hortenzia, Gergő
november 18-án Jenő
november 19-én Erzsébet
november 20-án Jolán
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: Farkas Ferenc és Pargáčová Kristína
Érsekújvárban: az érsekújvári Szilágyi Péter és
Božeková Liana.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a bátorkeszi Novosádek Mihály, az érsekújvári Červenka
Marek, Tvorík Timotej és Marusinsky Dominik, a lipovái Solčan Dominik, a hetényi
Šimka Jácint és Krajmerová Emily Eszter, az ímelyi Mituch Boris és a negyedi Deák Vivien.

A Dunatáj receptkönyvéből

Őzgerincben sütött csirkemell
Hozzávalók:

80 dkg csirkemell
20 dkg bacon szalonna
15 dkg reszelt sajt
4 evőkanál tejföl
3 evőkanál liszt
2 db tojás
só, bors, petrezselyem
Elkészítése:
3 evőkanál tejfölt a tojásokkal, liszttel, a sóval, a borssal, a petrezselyemmel, 10 dkg reszelt sajttal masszává keverjük. A húst
apróra kockázzuk és a sajtos-tejfölös masszához adjuk.
Az őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával
és kibéleljük szalonnával úgy, hogy a szélei kilógjanak a formából. A húsos masszát kanalazzuk a formába és hajtsuk rá
a lelógó szalonnát. Hosszában a tetejére is tegyünk szalonnacsíkokat, kenjük meg a maradék egy evőkanál tejföllel, majd
szórjuk meg a maradék 5 dkg reszelt sajttal.
Előmelegített sütőben, 170 fokon, kb. 40 perc alatt süssük
készre. Kifordítjuk a formából egy tepsire és addig pirítjuk,
míg a szalonna nem kap egy kis színt.

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Tóth Ignác (81 éves), Nagy Barnabás
(42 éves), Viczena Kálmán (80-éves), Drahoš Karol
(69 éves), Miškó Štefan (71 éves), Novosádová Jurina (80-éves), Likér András (83 éves), a keszegfalvai
Nagy Miklós (79 éves), Nagy Margit (95 éves), az
őrsújfalusi Feketeová Gabriela (85 éves) az ekeli Bíró
Géza (60-éves), a nagykeszi Kasznár László (53 éves)
és Horváth Mária (76 éves).

Emléküket megőrizzük!

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal
mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
ismerősnek, a volt munkatársaknak
és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett édesapát, testvért és társat,

HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

Kakaós kavart

Hozzávalók:

1 tojás
2,5 dl tej
20 dkg cukor
25 dkg liszt
4 dkg kakaópor
1 csomag sütőpor
1 tojás
2,5 dl tej
20 dkg cukor
25 dkg liszt
4 dkg kakaópor
1 csomag sütőpor
Elkészítése:
A hozzávalókat összekeverjük, és kivajazott, lisztezett tepsibe
öntjük. Takaréklángon 20-25 perc alatt megsütjük.

Használt és öreg
autók likvidálása

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

Registračné pokladne
P R E D A J * S E RV I S
www.registracnepokladnekomarno.sk

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

Gondoljon a télre, most növelje
háztartása mélyfagyasztói kapacitását!

Kombinált hűtőszekrény
ECG ERD 21440WA+

Balogh Imrét,

aki életének 64. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a részvét őszinte szavait,
a virágokat és koszorúkat.
Emlékét őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS
Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi
emlékedet.
Fájó szívvel emlékeztünk
november 8-án,
halálának nyolcadik évfordulóján

Berecz Eszterre
Komáromban.

Emlékét őrző családja

Gépjárműtulajdonosok
figyelem!
Minden biztosító egy helyen
Ingyenes árajánlat a legelőnyösebb
kötelelző gépjárműbiztosításra!

Tel.: 0908 720 348

Meditációra várjuk szeretettel az érdeklődőket

199.- euró!

Fagyasztó box

145 l 219.- euró!

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

Tel.: 0905 985 160 (Gróf Zsuzsa)

SZUDOKU

* Keszegfalván a főutcán eladó 12
áras építkezési telek. Tel.: 7740 478.
* Garázs kiadó Komáromban a Szakszervezetiek utcájában. Tel.: 0944 283 681.

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

Adatmentés
merevlemezről
és memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

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

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
KFC Komárom – Nagyszombat
C 1:4 (1:1) Erősen megkérdőjelezhető buktatás után, büntetőből szerzett előnyt a 30. percben
Hlavna révén a vendégcsapat,
ám két perccel később Szórád
egyenlíteni tudott. A második
félidőben a vendégek tagadhatatlanul átgondoltabban fociztak, s
a 69. percben egy védelmi hibát
kihasználva ismét vezetéshez jutottak. A komáromiak játékában a
végső törést az jelentette, amikor
a tizenhatoson belül szabálytalanul védekezett és ezért a játékvezető kiállította. A büntetőből nőtt
a nagyszombatiak előnye, majd
a találkozó utolsó percében
újabb gólt kapott a hazai
csapat. Komárom a bajnoki táblázat 15. helyén
áll 9 ponttal.
IV. liga
Léva – Gúta 2:2 (0:1) A kezdeti
erőpróbálgatás után a vendégcsapat kellő védekezés mellett,
egyre veszélyesebb támadásokat
intézett a lévaiak kapuja ellen és a
15. percben Bátora B. vezetéshez
juttatta a gútaiakat. A második félidő 53. percében Magyar nem hibázott és ismét a gútaiak vezettek.
Sajnos, Magyar megkapta a második sárga lapját, s ezért az öltözőbe
kellett mennie, amit a lévaiak ki
is használtak és végül egyenlíteni
tudtak * Ímely – Család 2:0 (1:0)
Mindkét csapat győzni szeretett
volna, ám a hazaiak érezhetően
jobb formában voltak. Többször
és veszélyesebben támadtak, mint
vendégeik, ám csak a 36. percben
született meg elő góljuk Oršolík
révén. A második félidőben a vendégek folyamatosan támadták az
ímelyiek kapuját, ám nem sikerült
gólt lőniük. A találkozó 88. percében Lovász gólja végkép eldöntötte a találkozó kimenetelét. Említést érdemel még Kender játéka,
aki mindkét gólnál jól asszisztált.
Gúta a bajnoki táblázat 2. helyén áll 27 ponttal, Ímely a 8., 20
ponttal.
V. liga
Ógyalla – Naszvad 3:1 (2:0)
A derbin egyértelműen szebb
és taktikásabb játékot mutatott

az ógyallai csapat, amely Gelle
révén a 10. percben vezetéshez
jutott, majd a 32. percben Budai
növelte előnyüket. A második félidőben mindkét csapat a védelemre koncentrált, ám a 82. percben
Hengerics a naszvadi szurkolókat
örvendeztette meg. A találkozó 87. percében Gelle gólja bizonyította a gyallaiak fölényét
* Szentpéter – Bellegszencse 3:0
(1:0) Nem lehet okuk a panaszra a
szentpéterieknek, csapatuk nagyszerű játékkal győzte le a vendégeket. A felázott, nehéz talajon
ádáz csata folyt, ám a 29. percben
Nagy kiugrását követően biztosan talált a hálóba. A második
félidőben még fokozódott a
hazai csapat gólkedve, az 50.
percben Varga, a 84. percben
pedig Nyilas növelte a péteriek előnyét * Marcelháza –
Hontfüzesgyarmat 4:0 (4:0) Az
első félidőben bebiztosították előnyüket a marcelházaiak, amikor
előbb Banda (16. perc) lepte meg
az ellenfél kapusát, majd a 22.
perben Németh növelte előnyüket.
Mivel a gyarmatiak védelme csak
szabálytalanul tudta megállítani
a marcelháziak támadását, a 31.
percben Németh értékesítette a
büntetőt, majd a 38. percben Bot�tyán adta meg a kegyelemdöfést *
Nagysalló – FK Activ Nagykeszi
5:1 (2:0) A sereghajtók közé csúszott nagykesziek csak asszisztáltak a hazai csapatnak. Egyetlen
góljuk a 60. percben büntetőből
született Nagy révén* Gyarak –
Ekel 2:2 (1:2) A listavezetőt nem
tisztelve, folyamatos támadásokkal keserítette meg a hazai csapat
az ekeli védelem életét. Mindez
nem zavarta a vendégeket, akik az
első kapott gól után a 38. percben
Rigó, a 45. percben pedig Halász
révén jutottak vezetéshez. A hivatalos játékidő után rúgott góljukkal végül a gyarakiak elégedettek
lehettek a döntetlennel. A bajnokság élén Ekel áll 33 ponttal, 4.
Szentpéter (25), 9. Naszvad (20),
11. Ógyalla (19), 12. Marcelháza
(18), 14. Actív Nagykeszi (15).
VI. liga
Csallóközaranyos – Hetény 4:2
(1:1) A 10. percben a vendégek ré-

széről Lucza volt eredményes, az
egyenlítő gól a 38. percben Jandás
lövésének köszönhetően született.
A második félidő 8. percében Jandás vezetéshez juttatta a hazaiakat,
ám a találkozó legizgalmasabb
része az utolsó tíz percre tolódott,
amikor a 80. percben Lelkes, a
87. percben Susík lőtt gólt, s a 90.
percben a hetényi Pásztor talált
a hálóba * Keszegfalva – Nemesócsa 1:2 (1:1) A 7. percben
a nemesócsai Viczena gólja lepte
meg a hazaiakat, s az egyenlítésre
a 44. percig kellett várni, amikor
Rigó szépített. A második félidő
6. percében Hipp gólja döntötte
el a mérkőzés végeredményét *
Perbete – Bátorkeszi 2:1 (2:0)
A hazai csapat semmit sem bízott
a véletlenre, a találkozó 16. percében Barton, majd a 27. percben
Lakatoš juttatta előnyhöz a perbeteieket. A második félidő 60. percében Szigeti szépített * Szilosháza
– Újgyalla 4:1 (2:1) Mindvégig
látványos találkozónak örülhettek
a szurkolók, annak ellenére, hogy
az 5. percben a vendég Caletka
lőtte az első gólt. A hazai csapatból ismét remekelt Cabada, aki a
8., 20. és 49. percében mesterhármast ért el, majd a 80. percben
Zmeček gólja zárta a találkozót
* Búcs – Gúta B 1:4 (1:2) A hazai
csapat egyetlen gólja a találkozó
30. percében született Sánta révén,
a továbbiakban azonban a gútaiak
irányították a játék menetét. Félidőig Kürti (39. p) és Paulík (33. p)
volt eredményes, a második játékrészben pedig Kürti ismételt (62.
p), majd Lakatos (67. p) növelte
a gútaiak előnyét * Izsa – Dunamocs 2:2 (0:1) Az idény utolsó
hazai mérkőzésén újabb csalódás
érte az egyre inkább fogyatkozó
szurkolókat. Angyal Imre edző
csapata az első percekben tétovázott, aminek eredményeképpen
a 2. percben már vesztésre állt,
amikor Kováč talált az izsai kapuba. Félidőig már nem változott az

eredmény, mert a vendégek védelme megakadályozta a veszélyes
helyzeteket. A második félidőben
felgyorsult a hazaiak játéka, ennek
eredménye Vörös és Pavlík gólja.
Egy perccel a mérkőzés befejezése előtt a hazaiak már a mérkőzés
lefújását várták, ám a vendégek
részéről Kováč nem tétovázott,
amikor az egyik izsai védő rosszul
adta át a labdát * Vágfüzes/Kava
– Marcelháza B 2:0 (1:0) A találkozó első gólja a 40. percben Tokár révén egy büntetőből született,
majd a 62. percben Jancsó volt
eredményes * Path – Lakszakállas 3:1 (2:1) A két gól ellenére az
első játékrészben még kiegyensúlyozott volt a két csapat játéka,
sőt az első gólt a 8. percben a
lakszakállasi Bakai lőtte. Ekkor a
pathiak részéről a 24. percben Voung, majd a 35-ben Molnár gólja
juttatta vezetéshez a hazaiakat. A
találkozó 70. percében ismét Vuong volt eredményes * A bajnoki
táblázatban 1. Hetény (34 p), 2.
Keszegfalva (28 p), 3. Marcelháza B – 27 p), 4. Csallóközaranyos (25), 6. Szilosháza (20 p), 7.
Nemesócsa (20 p), 8. Bátorkeszi
(19 p), 9. Perbete (19 p), 10 Vágfüzes (19 p), 11. Újgyalla (18 p),
12. Lakszakállas (18 p), 13. Izsa
(15 p), 14. Dunamocs (15 p), 15.
Búcs (12 p), 16. Path (11).

Indul a
teremfoci-idény!

Az elkövetkező időszak sem lesz
uborkaszezon a labdarúgók
számára, hiszen ismét megrendezik Komáromban a kispályás
focibajnokságot. Az összecsapások november 17-én 10 órakor kezdődnek, s az első nap
a következő összecsapásokra
kerül sor: KF Sport Amfora –
Cars Team * Black Bull-Litovel
Králik TV * Barracuda – FC
Aureus * Bauring City – OŠK
Izsa * U20 KFC-Young Boys *
1. FC Doki – Mexico. -boldi-

RÖPLABDA

MBK Rieker Com-therm Komárom – Kataja Basket 72:85
(14-20, 24-21, 20-20, 14-24).
Küzdelemből jelesre, kosárlabdázásból közepesre vizsgázott az
MBK Rieker Com-therm Komárom csapata, amely elszenvedte
második vereségét is a FIBA Europe Cup nemzetközi kupasorozatban. A finn Kataja Basket elleni találkozó meglehetősen izgalmasan alakult, a komáromiak a negyedik negyedben még vezettek, ám a vége tizenhárom pontos vereség lett.
Hatalmas rohammal indított a finn Kataja, az első negyed végére
azonban az MBK Rieker 14:20-ra zárkózott, a félidei szünet előtt
három perccel pedig már vezetett (34:33). A finnek azonban rövid
idő alatt fordítottak, s Rannikko utolsó másodpercekben szerzett
triplájával 41-38-ra nyerték az első félidőt. Egyébként feltűnő
volt, hogy a játékvezetői hármas görög tagja a kiélezett szituációkban rendre a komáromiak ellen ítélt.
Komárom legjobbjai: Kratochvíl 11, Umipig, Thompson és M.
Kozlík 10, illetve Wilson 20, Desrosiers és Rannikko 17.

MBK Rieker Komárom – BC Privigye: 73-68
(30-16, 11-19, 15-12, 17- 21).
A privigyeiek vezetőedzője,
Miljan Csurovič, akit a komáromi szurkolók régi ismerősként köszönthettek, hiszen az
ő irányításával lett bajnok az
MBK, 18-9-es komáromi vezetésnél időt kért, ám ez sem
segített, mert a komáromi Halada egy támadáson belül hat
pontot szerzett, s ezzel a hazaiak már csaknem húszpontos előnyre tettek szert (28-9).
A 30-16-ra végződő első negyed után a vendégek rendkívül agresszív védekezéssel
megtörték az MBK Rieker hátra a mérkőzésből, amikor
lendületét, s bár a hazaiak az addig végig vezető MBKsem védekeztek rosszul, Ču- t beérte a Privigye (59-59),
rovičék még reménykedhet- fordítani azonban nem tudtak
tek, hiszen az első félidő vé- a vendégek: igaz, a komárogére már csak hat pont volt az mi Thompson ellen megítélt
MBK előnye. A harmadik ne- büntetők után ismét döntetlen
gyedben mindössze huszon- volt az állás (66-66), ám egy
hét pont esett (15-12), s hogy perccel a vége előtt Umipig
mennyire a deffenzív játék triplája végleg eldöntötte a
dominált a pályán, azt jól mu- mérkőzés végkifejletét. Legtatja, hogy a komáromiak két eredményesebbek: Alawoya
negyed alatt kevesebb pontot 15, Thompson és Halada
értek el (26), mint az elsőben 14, illetve Batina, Körner és
(30). Már csak öt perc volt Marics 13.
MBK Rieker COM-therm Komárno – Lévai Patrióták 69:57
(17:11, 15:17, 11:13, 26:16)
A két csapat nehezen vette fel
a mérkőzés ritmusát, az első
korsárra több, mint egy percet kellett várni, ám azután PJ
Alawoya nyitotta meg a kosarak sorozatát, és a negyed végén 17:11 volt az állás.
A második játékrész nyitásaként harmadik tripláját is
megszerezte Kozlík, de ez
sem szegte a lévaiak kedvét.
Hiába volt a komáromi időkérés, előbb kiegyenlített, majd
a vezetést is átvette a vendégcsapat. PJ vezetésével és Vido
hárompontosával a nagyszünetre visszaállt a hazai előny.
A komáromiakon látszódott,
hogy nehezen mozognak a keddi nemzetközi és a csütörtöki
Privigye ellen megvívott találkozó után. A folytatás ugyanazt
a játékot hozta mindkét oldalon. A lelkes lévai játékosok
ismét átvették a vezetést, de
Thompson triplája és Umipig
büntetője után ezúttal is Komáromnál volt az előny a szünetben. A harmadik tíz percben
született a legkevesebb pont,
mindössze 24.

Az utolsó negyedre ismét feljavult az MBK játéka, ez nagyban volt köszönhető a Thompson-PJ kettősnek, akik pontjaik
mellett hasznos mezőnyjátékukkal is sokat tettek a győzelemért. Az utolsó percben már
mindenki a végső dudaszót
várta. Komárom fáradtan is
legyőzte a lévaiakat, 69:57 lett
a végeredmény. A két csapat
szezonbeli első mérkőzését is
Komáromban játszották, akkor Mandič csapata száz pont
fölé jutott, ma erre esélyük
sem volt. A vendégeknél az
első meccsen is jól játszó Žiak
mellett ma Latinovič is átlagon
felüli teljesítményt nyújtott.
Komárom legjobbjai: Umipig
10, Thompson 15, Halada 4,
Vido 10, PJ Alawoya 18, Bilič
3, Kozlík 9, Haviar.

Sok-sok izgalmat hozott a múlt hét vége a komáromi röplabdarajongóknak, ám végül is két szép győzelemnek is
örülhettek.
VK Spartak UJS VKP Ko- Külön dicséretet érdemel a
márom – VK Privigye 3:1 csapat kitartása, amely az
A gútai cselgáncsklub diák és ifi versenyzői a múlt hét (25:14, 24:26, 25:18, 25:14) esetleges megingásait, konminden
végén részt vettek a Galántán megrendezett nemzetközi Az első játékrész fölénye után centráció-hiányát
diáknagydíjon, amelyen 9 ország több mint 500 verseny- a másodikban már veszélye- esetben orvosolni tudta.
zője lépett tatamira. A gútai apróságok szép eredménye- sen feléledtek a privigyeiek, VKP Komárom – Ólubló
ket értek el, hiszen Szabó Margaréta, Decsi Anna és Decsi ám a továbbiakban már egy- 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
Dóra aranyérmet szerzett, míg Szépe Zsolt és Angyal Márk értelműen megmutatkozott a Lógó orral kellett hazatérkomáromi csapat erőfölénye. niük az ólublóiaknak az extbronzérmet harcolt ki.
raliga második fordulójáról,
mert azzal nem számoltak,
hogy az egy nappal korábbi
Bánon (Bánovce nad Bebravou) rendezték meg a múlt hónap utolsó napján az idősebb diákok privigyei találkozó után egy
szabadfogású országos birkózóbajnokságát. Húsz birkózószakosztály 91 fiatal versenyzője lépett kipihent, harcias csapattal
találják magukat szembe.
szőnyegre, közöttük a Komáromi járás reménységei is, akikkel idén sem vallottunk szégyent.
Oravec edző csapata léA 2015-ös év országos baj- * 59 kg-ban ... 7. PARÁDI
nyegében esélyt sem adott
noki címét vívta ki a gútai József Marcelháza, ... 16.
Komárom csapatának az
ellenfelének. Komárom legKürthy Márió, aki a 47 kg- HULMAN Nikolas Sp. KN
elkövetkezendő
napokban
jobbjai: Rehák 4, Demčák 4,
os súlycsoportban küzdött és * 66 kg-ban ... 5. KOVÁCS
sem jut majd ideje a piheHollý 2, Hrušík 12, Tarabus
a madari Megály Zoltán, aki Nicolas Madar, 8. HEGEnőre, kedden (lapzárta után)
4, Horník 27, libero Ľ. Neaz 53 kg-os súlycsoportban DŰS Viktor Marcelháza, 14.
Bulgáriában lépnek pályára,
mec (Kišš 1, Pělucha 3, Noremekelt.
GERGŐ Kristóf Komárom,
szombaton pedig a BK Iskra
ciar 0, T. Patúc 1).
Az egyéni eredmények:
15. KAJTÁR Sándor Madar,
Svit csapata ellen játszanak.
-cser42 kg-ban ... 6. ŠEBŐK Ka- ... 17. OPÁLKA Erik Marrol Sp KN * 47 kg-ban 1. celháza, 18. MEGÁLY Ádám
KÜRTHY Mário Gúta, ...3. Marcelháza * 85 kg-ban ... 5.
KÜRTHY Adrian Gúta, ...7. NAGY Kevin Sp. Kn
Az Atlas Sportklub sikeresen képviselte Gúta városát, de Szlovákiát is az október 31OPÁLKA Kevin Marcelháza,
A csapatbajnokság
én Olaszországban, Bolognában megrendezett natural testépítés Európa-bajnokságon.
8. KÜRTHY Krisztián Gúta
helyezései
Tóth Kálmán a masters 2 kategóriában aranyérmes lett, Nagy Viktória a biki* 53 kg-ban 1. MEGÁLY 1. Dunajplavba Pozsony, 2.
ni fitness 170 cm-ig kategória negyedik helyén végzett és Szabó Tünde a bikini fitness
Zoltán Marcelháza, 2. LA- ZK Kassa, 3. ZK Dunaszer170 cm feletti kategóriában hetedik lett. Mint már arról korábban hírt adtunk, Tóth
KATOS Lucián Gúta, ... 5. dahely, 4. ZK Gúta, ... 9.
RAFAEL Kevin Sp. KN, ... Spartacus Komárom, ... 11. A dobogó legfelső fokán Kürthy Kálmánra még vár egy utolsó verseny (Natural Olympia), melyet november 13-án és 148. NAGY Balázs Sp. KN, 9. ZK Marcelháza.
Márió, illetve harmadikként test- én rendeznek meg Las Vegasban. Ezzel a versennyel véget ér az idei versenyszezon. Most
következik egy kis pihenés, regeneráció és felkészülés a jövő évi szezonra.
PARÁDI Kevin Marcelháza
-misi- vére, Kürthy Adrián

CSELGÁNCS

B I R K Ó Z Á S

K U LT U R I S Z T I K A

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával
• Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • Gazdasági ügyintéző: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi
• Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel./Fax:
035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo
• A kiadó címe: 94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész évre 20,80 euró, félévre 10,40 euró negyedévre 5,20 euró • Előfizetéseket elfogad
minden lapkézbesítő és postahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai
Czvedler D. A. Kft és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam.sk • weblap: www.dunataj.sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101.

