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Bastrnák Tibor a nyerő, Andruskó Imre a végrehajtó,
avagy a KOMVaK-botrány folytatódik

Választóit károsítja
a komáromi testület

A komáromi vízművek új vezérkara sorozatban tár fel olyan szerződéseket, munkavégzéseket, amelyekről kiderül, hogy mostanára a cég megmaradását veszélyeztetik. Komárom önkormányzata évek óta takargatta és cinkos hallgatásával hozzásegítette a valamikor még nyereséget termelő céget ahhoz, hogy a szakadék szélére
kerüljön. Meggondolatlan beruházásokat támogatott az önkormányzat több képviselője, nem szólva arról, hogy ezek a beruházások sokszor nem is a komáromi
érdekeket szolgálták.

Csütörtökön Balogh Zsolt mérnök, a KOMVaK elnökségének
elnöke kérésére az önkormányzat megszavazta, hogy a korábban elfogadott 485 ezer eurós
bérleti díjat 320 ezerre csökkentsék. Ez azt jelenti, hogy
165 ezer euró hiányzik majd
a város kasszájából. Ebből a
pénzből többek között több száz
méternyi járdát lehetne építeni,
felújítani, esetleg sportklubokat, kulturális intézményeket
támogatni, akiknek számára ez
szinte életmentő segítség lenne.
A cég folyamatos leépülése lényegében még Bastrnák Tibor

polgármestersége idején kezdődött. Az ő kezdeményezésére az akkor jól működő városi
idegenforgalmi vállalatot felaprózták, ezáltal működtetését
megdrágítva újabb terheket
róttak a városi költségvetésre. A
vízműveknél, amelyek Fekete
István igazgatása alatt nyereséget termeltek, politikai okokból (akkoriban az MKP egyik
legbefolyásosabb személyisége volt a polgármester, illetve
Andruskó Imre, az MKP akkori
városi elnöke) kerültek kellőképpen nem átvilágított személyek pozíciókba. A cég alapsza-

Vonatszerencsétlenség
Nemesócsánál

Szeptember közepén már történt egy súlyos közlekedési
baleset a Komárom és Pozsony közötti vasúti szakaszon,
amikor kamion ütközött a reggeli diákjárattal. A nagymegyeri baleset következtében a mozdonyvezető néhány
héttel később belehalt sérüléseibe. Most ugyanez a járat
Nemesócsa előtt (az új temetőnél) egy gabonát szállító,
magyarországi kamionnal ütközött.
Kedden 8 óra 13 perckor a
faluból kijövet az I/63-as
útra szeretett volna kikanyarodni a kamion, ám a gépjár-

közül tizenegyen könnyebben megsérültek. A kamionsofőrt a komáromi kórház
intenzív osztályán kezelik,

művezető nem vette észre a
közelgő személyvonatot. A
mozdonyvezető már nem
tudta elkerülni az ütközést,
vészfékezett, amelynek következtében, illetve az ütközés miatt a mozdonyvezető,
valamint a szerelvényen tartózkodó mintegy húsz utas

sérülései rendkívül súlyosak.
A vonat a kamionnal való
ütközés után kisiklott. A
RegioJet azonnal intézkedett
és a továbbiakban vonatpótló autóbuszokkal biztosították az utasok szállítását. Ez
mintegy 30 perces késést
okozott az utasforgalomban.

bályának előkészítésében Hortai
Éva jeleskedett, és sikerült azt
úgy összeállítania, hogy lényegében a mindenkori városvezetés
tudta és beleegyezése nélkül,
önhatalmúlag dönthettek beruházásokról, befektetésekről. A
KOMVaK már régen csak hiányt termelt, amikor luxusterepjárót, illetve az elnökség elnöke,
Olláry Viktor családtagjától egy
pathi nyaralót vásároltak. A rendelkezésünkre álló kimutatások
szerint Olláry borospincéjében
havonta rendeztek „ünnepségeket”, magasrangú politikusok és
rendőrök részvételével. Ezeket
a „murikat” azután a KOMVaK
fizette.
Balogh Zsolt, a KOMVaK elnökségének elnöke kérte a cég
alapszabályzatának módosítását, erre vonatkozó javaslatát a
decemberi testületi ülésen terjeszti majd elő.
Felelősségre vonásról ezúttal
sem volt szó, viszont Less Károly nemzetközi szakértők bevonására tett javaslatot a kavai
munkálatok esetleges túlárazásának gyanúja miatt.

Németh István felvétele

Történelmi esemény színhelye volt
a komáromi Szent András-plébániatemplom

Orosch János érsek felszentelte
a Felvidék első diakónusát

Amikor az ősegyházban a tizenkét apostol feladatai megsokasodtak és már nem tudtak kellőképpen foglalkozni a szegényekkel, a pogányságból megtért hívek nyomására kiválasztottak hét embert, hogy a szegényeket szolgálják. A későbbi korokban a diakónusság jelentősége
visszaszorult, már csak egy fokozat volt az áldozópapság előtt, amelyet a papszentelés előtt
szolgáltattak ki. A II. vatikáni zsinat azonban felújította a diakonátus intézményét, ma minden
papnak legalább fél évig diakónusnak kell lennie. Az egyházjog szerint legalább 23 éves, nőtlen
embert lehet diakónussá szentelni, állandó diakónussá azonban nős embereket is szentelhetnek, náluk 35 év az alsó korhatár.
November ötödikén délelőtt tatott arra, hogy
megtelt a komáromi Szent jelenleg nyolc maAndrás-templom. Sok hívő gyar kispapja van a
több kilométert is utazott, Nagyszombati Egyhogy jelen lehessen a kivé- házmegyének, ahol
teles eseményen. A hívőket a hatvan magyar
elsőként Kiss Róbert püspöki egyházközségből tíz
helynök, kanonok, komáromi üres. Ezért szükség
esperesplébános üdvözölte. lenne még legalább
Kiemelte, hogy a Nagyszom- tíz magyarul beszélő
bati Főegyházmegye és Ko- papra. Bár Magyarmárom történelmében is ez az országon negyven
első alkalom, hogy állandó di- felvidéki
magyar
akónus szentelésére kerül sor. pap működik, mégErre a feladatra a féli Olgyay sem tartja megol- Orosch érsek felszenteli az új állandó diCsaba vállalkozott.
dásnak, hogy onnan akónust
Mons. Orosch János nagy- hívják haza a papoaz érsek. Hangsúlyozta, hogy
szombati érsek az ünnepi kat, hiszen Magyarország még Olgyay Csaba az első magyar
szentmise alatt kiemelte Csa- nagyobb paphiánnyal küzd. Erre állandó diakónus, és hivataloba testvér érdemeit, méltatta is megoldás a mostani, állandó san Dunaszerdahelyen műköeddigi munkásságát. Rámu- diakónusszentelés – fogalmazott dik majd. Munkásságát még a
rendszerváltás előtti időszakImmár a 30. évfolyamában lépett
ból, a kommunizmusból ismeri.
„Csaba testvér már akkor úgy
buzgólkodott, hogy nagyszerű
Az ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló gazdag kiadói tevékenységének keretében évti- példát mutatott még a papoknak
zedek óta rendszeresen megjelenteti szép kivitelezésű csillagászati falinaptárát, amely kelendő is”– emlékezett vissza. A vészterhes időkben nagyon értékes
mind az amatőr csillagászok, mind pedig a csillagászat iránt érdeklődők körében.
A hagyományosan fekvő formátumú naptárat ez Druga szerkesztette, aki számos csillagászati volt tevékenysége, melyet 1989
alkalommal is páratlanul érdekes színes és feke- szakkönyv és ismeretterjesztő munka szerzője. után is teljes erővel folytatott.
te-fehér fényképek illusztrálják. Ez alkalommal A naptár megrendelhető, illetve beszerezhető az Méltó erre a feladatra, hiszen
példás életet él családjával, era Plútó és holdja, a Cháron a naptár „sztárja”, ógyallai csillagvizsgálóban.
(németh)
kölcsi hozzáállása a keresztény
amelyekről a közelmúltban a New Horizons
élethez kifogástalan. Szerény,
szonda nagy felbontású, kiváló felvételeket
halk szavú ember, aki könnyen
készített. Hasonlóképpen, mint a korábbi
és jól kommunikál az embenaptárakban, az ideiben is megtalálhatók
rekkel – mondta Orosch János
a jelentősebb évfordulók, amelyek a legisnagyszombati érsek.
mertebb csillagászokhoz fűződnek, továbbá
(Foto: Felvidék.ma – Szalay Erika)
a napi megfigyeléseket elősegítő emlékeztetők, különös tekintettel a Napra, a Holdra
és naprendszerünk bolygóira. A naptárat,
amely korábban számos hazai elismerést
kapott, ez alkalommal is a legfontosabb
csillagászati évfordulókat tartalmazó rész
Lapzárta után kaptuk
zárja. A 2200-as példányszámban megjelent
az örömhírt, hogy a nonaptárat, amely immár a harmincadik évfovember 5-én, Budapesten
lyamába lépett, ez alkalommal is Ladislav
megtartott XI. Vass Lajos

Csillagászati naptár 2017-re

Nívódíjas
perbeteiek

Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében
a felnőtt kategóriában
a perbetei Árvalányhaj
Népdalkör nívódíjat érdemelt ki.
Gubán József

Börze Komáromban
minden vasárnap!
Eladás-vásárlás
A-tól Z-ig
Tel.: 0 9 0 3 7 6 2 5 11

2

A Feszty-körkép üzenete a mához:

Szülőföldünkön magyarnak maradni
A festőművész születésének 160. évfordulója, valamint a körkép millenniumi kiállításának
120. évfordulója alkalmából a Feszty-körkép Alapítvány az idei évet Feszty-emlékévvé
nyilvánította, s a gazdag eseménysorozatba Vereckétől Ógyalláig bevonta a Kárpáthaza
magyar lakosságát is. Az emlékév méltó lezárására Komáromban és Ógyallán került sor
november 4-én, illetve 5-én.
A Kultúrpalota, azaz a Duna
Menti Múzeum dísztermében
megtartott
zárórendezvény
felett dr. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke vállalt
fővédnökséget. A számtalan
vendég között helyet foglaltak
a Feszty család tagjai, akik aktívan támogatták a rendezvénysorozat minden mozzanatát, s
jelen volt többek között Nagy
László, a pozsonyi követség
titkára, Délvidékről Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke, Laky Takács Péter a
kolozsvári
főkonzulátusról,
Kárpátaljáról Nagy Béla, a beregszászi református diakónia
vezetője, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára és dr.
Szabó Iván, a díjakat biztosító
Ledina Kft. tulajdonosa, akinek az életműdíj megalkotása
köszönhető.
Kövér László egyéb fontos elfoglaltsága miatt személyesen
nem jöhetett el a rendezvényre, levelet küldött, melyben
kiemelte, hogy a magyarság
ereje anyanyelvünkben, történelmünkben, kultúránkban és a
Kárpát-medencei szülőföldünkön való otthonlétünkben rejlik,
mely a legnehezebb időkben is
megvéd bennünket attól, hogy
kiforgassanak múltunkból és

jövőnkből. Hangsúlyozta továbbá, hogy Feszty múlhatatlan
érdeme, hogy művészete által a
magyar honfoglalás élményét
ezer esztendő után is érzékelhetővé, átélhetővé tette a magyar
utókor számára. A körkép előtt
állva minden magyar a szívével
látja Kárpát-medencei otthonát.
Az elmúlt százhúsz esztendőben a körkép sorsa fokmérője
volt a magyar
szabadságnak.
Amikor közszemle helyett hengerekbe kényszerült,
raktárak mélyén
porosodott, pontosan
lehetett
tudni, hogy elveszett a szabadság.
Kövér László kiemelte, a Feszty
család nagy érdeme, hogy a második világháború
vér zivatarában
megmentette a körképet a megsemmisüléstől, amiért minden
magyar ember nevében köszönetet mondott. A továbbiakban
arról szólt, hogy Feszty teljesítményéhez akkor lehetünk a
legméltóbbak, ha minden felnövekvő magyar nemzedéket segítünk abban, hogy ők is honfog-

lalókká váljanak és birtokukba
vegyék egy ezredév magyar
szellemét és tárgyi örökségét, s
mint mondta, éppen ehhez járult
hozzá az emlékév rendezvényfolyama. Végezetül ígéretet tett
arra, hogy a Magyar Kormány
minden segítséget megad a
pusztuló kingyesi Feszty-tanya
megmentéséhez, ahol a jövőben
művésztelep létesülhet.
Csütörtöky József, a múzeum igazgatója
köszöntőjében
hangsúlyozta,
hogy intézményük számára
megtiszteltetés,
hogy helyszínéül szolgálhatott
az ünnepélyes
zárókonferenciának. A múzeum egyike azoknak, mely őrzi
és a nagyközönség számára hozzáférhetővé
teszi a Feszty-hagyaték részét.
Nagy László, a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa
beszédében kiemelte, minden
magyar ember azzal a küldetéssel születik, hogy szolgálja a
nemzet megmaradását és őrizze
értékeit az egész emberiség számára, a magyar állam feladata
pedig keretet teremteni a nemzet
megmaradásához. Ugyanakkor
a nemzet tagjainak felelőssége,
hogy hajszálgyökerek sokaságával, személyes kapcsolatokkal szőjék át a Kárpát-medencét. Mint mondotta, az emlékév
rendezvénysorozata mindennek
egy szép példája volt. Ezt követően a Feszty család nevében
Feszty Zsolt szólt arról, mit jelent ma Fesztynek lenni, milyen
kötelezettségekkel jár ez a csodálatos szellemi örökség. S ha
már a Feszty-leszármazottakról
esett szó, lehetetlen nem megemlíteni nagyapját, Feszty Istvánt, akiről elmondható, hogy
ha ő nincs, akkor ma talán körkép sem lenne. Ezután a család
és a Feszty-körkép Alapítvány
együttműködéséről szólt, s elmondta, mennyire meghatónak
érzi, hogy az emlékév megren-

A jövő generációjának kötelessége
a múlt emlékeinek megőrzése

A Komáromban tevékenykedő Lehár Ferenc
Polgári Társulás egyre nagyobb részt vállal a
járási székhely kulturális életéből. A Lehárénekverseny társszervezőjeként, illetve a Lehár
Nyár rendezvényein sok ember megjelent, kevesen vannak viszont, akik észrevették, hogy a
komáromi katolikus temetőben a nagy zeneköltő édesanyjának családi sírhelye is megújult. A
korábban gyomtengerrel borított családi sírhely
felújítása ugyan még nem fejeződött be, de halottak napjára már csodálatos változáson ment
keresztül. Lehár apja észak-morva származású
volt, ősei, ameddig követhetők, üvegesek voltak,
de földműveléssel is foglalkoztak. 1868-ban áthelyezték a gyalogezreddel együtt Komáromba,
ahol megismerkedett jövendőbeli feleségével.
Neubrandt Krisztina Igmándról származó elmagyarosodott német kereskedőcsalád leánya volt,
apja gyertyaöntéssel foglalkozott. A sír Lehár
anyai felmenőinek családi temetkezési helye.

dezése ennyire összefogta a
Kárpát-medence magyarságát,
végül pedig Feszty Árpád szülőföldje iránti hűségét emelte
ki, hangsúlyozva, hogy mindig is innen merített és ide tért
vissza sikereit és kudarcait követően is. Ezt tartja életműve
legfontosabb üzenetének, a szülőföld iránti hűséget.
A továbbiakban Ökrös Mariannak, a Feszty-körkép Alapítvány elnökének köszöntője következett, aki azzal a gondolattal
indította beszédét, hogy az ősök
tisztelete egy nemzet számára a
legfontosabb identitás-megőrző
erő. Ez a gondolat vezérelte az

alapítvány létrehozóit is.
Majd az alapítvány létrehozásának körülményeiről, az
emlékév rendezvényeiről,
állomásairól szólt, köszönetet mondva mindazoknak,
akik ebben bármilyen módon együttműködtek, segítséget nyújtottak, hiszen
állami támogatás nélkül, civilek segítségével és összefogásával valósította meg
rendezvényeit. A Feszty-körképet méltatva elmondta, hogy
jelentőségét, eszmei értékét,
üzenetét tekintve egyetlen más
körkép nem hasonlítható hozzá,
ezért tekinti az alapítvány küldetésének, hogy a magyarság
körében a felnövekvő nemzedék minden tagja megismerje
azt. Ezt követően a díjátadó
gálára került sor, melynek során emlékplakettben részültek
mindazok, akik az emlékév sikeres megvalósításában segítséget nyújtottak, illetve a határon
túli magyarság összefogásában,
a magyar fiatalok felkarolásában és a kollektív nemzettudat megerősítésében szereztek
elévülhetetlen érdemeket. A
díjátadó gála meglepetése volt
három életműdíj átadása is.
Életműdíjat vehetett át Tokay
Rozália kolozsvári fafaragó
művész, az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának elnöke, a

Szent Kamill és az Árpád-házi
Szent Erzsébet Otthonok alapító elnöke, Cey-bert Róbert
Gyula író, kelet- és magyar őstörténet-kutató, valamint Püski
István, a Püski Kiadó örököse
és munkájának folytatója.
A konferencia további részében
Görbe Márk művészettörténész
és Cey-bert Róbert Gyula keletkutató tartott előadást, továbbá
lehetőség nyílt arra is, hogy Popovics Béla helytörténész a nyilvánosság előtt bejelentse a körkép előkészületével kapcsolatos
azon fontos helyreigazítását,
mely a pontos földrajzi meghatározást igazolja. Ez a Munkács

városának keleti területén elhelyezkedő Kendereske község
körüli domboldal, ahol Popovics Béla kezdeményezésére
kicsinyített kőrotundát állítottak,
melynek továbbgondolásában az
alapítvány előterjesztette azt a
javaslatot, hogy az újraépülő Városligetbe tervezzék be a körkép
eredeti kiállítási helyéül szolgáló
Rotunda-emlékhelyet.
A rendezvény záróeseménye
az egykori Feszty Szalon baráti
köre leszármazottainak pódiumbeszélgetése volt, megidézve ezzel a 120 évvel ezelőtti
korszak azon szellemi elitjének
eszmeiségét, mely a kor meghatározó irányvonalát képviselte a századforduló magyar történelmi, irodalmi,
kultúrpolitikai és művészeti
vonalán. A rendezvény fényét emelte Vadkerti Imre,
a Ghymes Igricek és a Bellő
Néptánccsoport közreműködése.
NÉMETH ISTVÁN

Komárom város mint a COM-MEDIA Kft.
egyedüli alapítója és tulajdonosa
pályázatot hirdet a COM-MEDIA Kft.
ügyvezető igazgatói funkció betöltésére
Szakmai alkalmatosság:
- másodfokú egyetemi végzettség – zsurnalisztika előny
- legalább 5 év szakmai tapasztalat a média területén, minimum 3 év vezetői
tapasztalat,
(A szerző felvételei)
- a munkavégzés feltételének törvényes jogosultsága
- erkölcsi feddhetetlenség
- számítógépes ismeretek – MS Office
- önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
- a szlovák és a magyar nyelv ismerete szóban és írásban
- az angol és a német nyelv kommunikációs szintű ismerete előny
Egyéb kritériumok és elvárások:
- szakmai alkalmatosságot és egyéb kritériumokat igazoló okiratok hitelesített másolata,
- kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
- szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- írásban előterjesztett szakirányú koncepció a megpályáztatott munkakörre
– max. 5 A/4-es oldal terjedelemben (regionális újságkiadás/önkormányzati
politika, városi televízió programtervezete és logisztika, a kft. finanszírozási
lehetőségei)
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a
pályázati időszak alatt a T. t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a
4. bekezdése értelmében.
Kritériumok a pályázat győztesének kiválasztására:
a) végzettség
b) a szakmai jártasság és vezetői képesség
c) szakmai gyakorlat az adott területen
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt
borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne,
nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, legkésőbb 2016. november 30-ig, vagy
személyesen leadni a komáromi városi hivatal iktatójában, mely a Klapka téren
az ügyfélfogadó irodában található, legkésőbb 2016. november 30-án déli 12
óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – konateľ COMMEDIA – Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket legkésőbb 7
nappal a pályázati meghallgatás előtt írásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.
A pályázat alapul szolgál a polgármester számára, hogy a községekről szóló
369/1990-es többszörösen módosított törvény 11-es §-a 4. bekezdés l) pontja
értelmében javaslatot tegyen a komáromi városi testületnek a meghirdetett pozícióra kiválasztott személyre vonatkozóan. A pályázatra jelentkezők tudomásul
veszik, hogy a pályázaton elnyert pozícióhoz való kinevezéshez a komáromi
városi képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.
Komárom, 2016. október 26.

Ing. Stubendek László polgármester

Megszépült a komáromi megyeháza

Komárom város vezetése kiemelt
fontosságot tulajdonít a történelmi
épületek méltó megőrzésének, melyek
felújítása meghaladja a város lehetőségeit. Tavaly egyes képviselők áskálódása ellenére befejeződött az Újvár
kaszárnyaépületei tetőszerkezetének
megújítása, és megkezdődött a valamikori megyeháza épületének felújítása. Ennek legfőbb célja az volt, hogy
a jelenlegi bérlők (intézmények) ne
hagyják el az épületegységet. Tavaly
53 000 eurót, idén 130 000 eurót költöttek az épület földszinti részének,
illetve a két szárnynak a belső felújítására, beleértve a mérnöki hálózatok felújítását is. Az építők mindent elkövettek
annak érdekében, hogy megőrizzék az épület
patinás jellegét, és a modernizálás mellett nagy
hangsúlyt fektettek az értékek megóvására is.
Nagy sikerüknek tartják, hogy a főépület központi termében megmentették és felújították a
régi tölgyfaparkettát, amit eddig gumiszőnyeg
takart. Befejeződött az épület külső rekonst-

Akcióban a nyelv őrei
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Néhány szó az
Előzetes tájékoztatóról

Rövid, mindössze néhány bekezdésből álló, úgynevezett „Előzetes tájékoztatás” című dokumentumot tett nyilvánossá az oktatási minisztérium a hétvégén. Ez az anyag társadalmi vitára
– összesen 4 munkanapig! – bocsájtja azokat az elképzeléseket,
amelyek szerint az oktatás finanszírozásáról szóló törvény módosítása készül.

rukciója a központi bejárat fölött, mely 69 000
euróba került. A két oldalsó rész jövőre tervezett felújítása 40-40 000 euróba kerül majd, így
a homlokzat teljes mértékben megújulhat.
Továbbra is nagy kihívást jelent a volt egészségügyi központ sorsának megoldása, amely
teljesen lepusztult állapotban került vissza a
városhoz. Itt is történt jelentős előrelépés, már
folynak az adminisztrációs előkészületek.

„Bože, požehnaj Maďara!”

A normatív támogatás az elképzelések szerint tartalmaz majd néhány, akár pozitívnak
is tartható új elemet. Ilyen például a pedagógusok szakmai gyakorlata hosszának figyelembe vétele a támogatás összegében, hisz
valóban, az idősebb tanár nagyobb fizetést
kap a bértáblázat szerint, a bérkeret viszont
nem nagyobb (ezért sok iskolában jelenleg
gyakorlat, hogy pályakezdőket alkalmaznak,
amíg lehet, majd 1-2 év után másokra váltanak). Ha a normatív támogatás ezt valóban
megoldja, mindenképp az oktatás színvonalának javát szolgálja majd.
Ugyanakkor álszent módon a nemzetiségi
iskolák támogatásának elemeként jelenik
meg az utaztatási támogatások növelése. Az
eddigi gyakorlat szerint azok a gyermekek
részesülnek utazási támogatásban, akik a lakhelyüknek megfelelő körzeti iskolába járnak.
Feltételezve azonban azt, hogy ez a körzeti
iskola nem biztos, hogy a gyermek anyanyelvén oktat, a minisztérium bővíti a támogatottak körét. Jól hangzik az elképzelés, ha
nem tételezzük fel, hogy mögötte burkoltan a
nemzetiségi iskolák nagyobb számú megszűnésével számol a kormány.
Papírra került az osztályalapú finanszírozás
elképzelése is, a tervek szerint a módosított
törvény nemcsak a tanulói létszámot, hanem az osztályok számát is figyelembe veszi
majd.
A dokumentum legfontosabb eleme viszont
az effektivitás kérdése. Az anyag rámutat
arra, hogy az eddigi normatív támogatás
nem oldja meg a kis létszámú teljes szervezettségű iskolák működését, a finanszírozás
szerintük nem hatékony, sőt felesleges kiadásokat okoz. Ez a probléma megoldásra vár. A
bűvös 250-es létszám, amely a minisztérium
részéről az ősszel több alkalommal elhangzott, nincs papírra vetve, de a dokumentum
határozottan szól arról, hogy a finanszírozási
törvénnyel kívánják a teljes szervezettségű
iskolák támogatásának „effektivitását” meg-

Eleve szánalmas jelenség, ha a többségi nemzet az államnyelvet védi nyelvrendőrök bevonásával a
kisebbség nyelve ellen, holott egy kulturált, civilizált országban ez eszébe sem jut senkinek. Sokkal
inkább a kisebbség nyelvét kellene védeni a többségi nyelvvel szemben, mert a szlovák nyelv hivatalos és a köznapi használata által a kisebbségi nyelvhasználatba beszivárgó szlovák kifejezések
lassan, de biztosan konyhanyelvvé sorvasztják édes anyanyelvünket.
Ennek ellenére itt még Mečiar tehát: a kisebbség képviselőinek mint a nyelvrendőrség, razzia,
országlása alatt hoztak egy ál- adóiból is eltartott nyelvrendőrök kommandó vagy sikanírozás, az
lamnyelvtörvényt, melyet ugyan a kisebbségi jogok érvényesülé- hangulatot és akár félelmet kelt
Ficoék idejében némileg próbál- sét nem, míg a többségi nyelv vé- az emberekben, ami borzasztóan
tak szalonképesebbé tenni, ke- delmét akár felesleges buzeráció veszélyes dolog. Aki ilyen fogalvés sikerrel. A törvény azonban árán is védik. Rigó szerint azért, makat használ, az árt a szlovákiai
törvény, s ha már egyszer vannak mert az államnyelv védelme a fel- magyarságnak”. Csak a gyengébnyelvrendőrök, kellő eréllyel ak- adatuk, a kisebbségé pedig nem. bek kedvéért jegyzem meg, hogy
cióba is lépnek. Olyan ez, mint a Az pedig már igazán nem lep szerinte tehát nem az árt a szloszíndarabban, ahol ha a darab ele- meg senkit, hogy Rigó Konrád, vákiai magyarságnak, aki nem
jén feltűnik egy fegyver, biztosra akarom mondani Konrád Rigó is másod-, hanem sokadrendűvé
vehető, hogy az a továbbiakban szerint itt szó sincs buzerációról degradálja a magyar nyelvet, hael is sül. A nyelvrendőrök bizony vagy boszorkányüldözésről, csu- nem aki ezt kifogásolni meri...
megdolgoznak a pénzükért, Izsán pán az érvényes jogszabályok S hogy teljes legyen a kép, azt is
a római kori néprajzi múzeum betartásának ellenőrzéséről. Sze- kijelentette, hogy az államnyelvépületén lévő négynyelvű emlék- rinte a nyelvtörvény betartását törvény egyhamar nem fog váltáblán még a magyar Himnusz ellenőrző hivatalnokokat nem tozni, mert „nem szerepel a korkezdőmondatát is lefordíttatták szabadna nyelvrendőröknek hív- mányprogramban”. Ugyan miért
szlovákra, csodák csodája az ni. Mint mondotta: „A szavaknak is változna, hiszen Béláéknak
„anno domini” latin felirat vi- súlya és következményei vannak. tökéletesen megfelel…
-zsu szont nem zavarta őket, annak a Tehát aki ilyen szavakat használ,
fordítását nem kérték. Feltehetően úgy gondolkodtak, hogy mivel
a latin holt nyelv, nem kell tőle
félteni a szlovákot. Ez a fontos
A második világháborút követően Gúta város neves komolyzenészei, az iskolák képzett tanítói
„nyelvrendfenntartó” szerv állítókénytelenek voltak elhagyni a kisvárost. Két kántortanító, Hideghéthy Antal és Valgon Dezső
lag lakossági beadványok alapján
a politikai üldöztetések áldozata lett. Az elsőt fatelepre küldték, nem taníthatott, Dezső bácsit
végzi áldásos tevékenységét, ami
pedig vallásossága miatt űzték el a katedráról. Ők voltak azok, akik titokban a „jó fülű” paazt jelenti, hogy ha az öntudatos
rasztgyerekeket is sokszor ingyen tanították délutánonként hangszeren játszani.
szlovák állampolgár jártában-kelA hatvanas években kulturá- zenét, képzőművészetet, tán- hány év elteltével nagy sitében valahol a szlovák feliratot
lis és népművelői központok cot és színjátszást is tanulhat- kereket hoztak az iskolának.
hiányolja, panasszal fordul a
irányításával zenei tanfolya- tak.
Képzőművészeink alkotásai
nyelvrendőrséghez, amely akmok indultak a kisebb telepü- A múlt század 80-as éveinek országos és nemzetközi vercióba lép. Bősre is kiszálltak és
léseken és városokban. 1966. elején – hála a fiatal, szak- senyekre jutottak el, ahonnan
„súlyos” hiányosságokat tártak
november 1-jén egy ilyen tan- képzett tanerőnek –, nagyon sorra díjakkal tértek haza,
fel: a turisztikai komp tájékoztató
folyam keretein belül Selský sikeres időszak kezdődött az táncosaink is egyre magasabb
tábláján nem átallották magyarul
Zoltán, Csáp Gizella és Ľudo- iskola életében. Több frissen színvonalon mutatták be kofeltüntetni a város nevét, és a vávít Benkovič jóvoltából alakult diplomázott pedagógus került reográfiáikat és egyre értéros honlapján ugyancsak magyameg a művészeti alapiskola is. az iskolánkba, akiknek kö- kesebb díjakkal jutalmazták
rul felsorolni a képviselőket. Ezt
A diáklétszám 62 volt, és csu- szönhetően a diákok jelentős őket a versenyeken. Emellett
egyébként Rigó Konrád (a Mostpán zenei tagozat működött. versenyekre juthattak el, és megerősödött a zenei tagozat:
Híd jelöltje), a kulturális tárca álAz intézmény igazgatásával mindig értékes helyezésekkel ugyancsak sikert sikerre hallamtitkára teljesen helyénvalónak
Selský Zoltánt bízták meg, aki tértek haza. Közülük azóta mozva képviselték a diákok
tartja, szerinte ugyanis téves az az
azt 1975-ig irányította. Mivel többen is művészi pályára lép- az iskolát és városunkat.
elképzelés, hogy amit a törvény
akkoriban, 1966 és 1970 kö- tek.
Nagy volt az érdeklődés a
nem tilt, az megengedett. Egyébzött több helyszínen zajlott az 1990-ben a szomszédságában művészeti oktatás iránt, az itt
ként lehet, hogy Konrád Rigónak
oktatás, sok nehézséggel kel- lévő korábbi óvoda épületé- tanulók közül többen válaszkellett volna írnunk a nevét, mert
lett szembenézni.
vel bővült az intézmény, így tottak művészeti irányzatot a
szerinte a magyarul feltüntetett
Az 1970/71-es tanév már saját a művészeti oktatás minden továbbtanuláskor: zenei, képnevek „fordított sorrendben” vanépületben kezdődhetett meg, tagozata elegendő helyiséget ző- és táncművészeti szakkönak…
melyet a KNB ajándékozott az kapott.
zépiskolákban folytatták taEgyébként szánalmas, hogy miiskolának. A megszaporodott 1991-ben Járošiová Irena nulmányaikat. Továbbá sokan
közben a szlovák nyelvet ily
diákság – a képzőművészeti és nyugdíjba vonulása után az döntöttek olyan pálya mellett,
vehemensen védik a magyartáncszakkal bővült intézmény igazgató Paszmár János lett, ahol kamatoztathatták az istól, hogy az már kimeríti az
– egy fedél alatt elfért. A mai akinek kezdetben sok nehéz- kolánkban tanultakat (pedaönkormányzatok zaklatásának
napig itt zajlik az oktatás.
séggel kellett megbirkóznia gógusok, óvónők). Néhányan
fogalmát, a kisebbségi nyelvek
Ekkor kezdett megmutatkoz- a szakképzett pedagógusok műkedvelő zenészként kamatörvénybe foglalt használatának
ni a lelkiismeretes pedagógiai hiánya miatt. Ekkor csupán toztatták az itt szerzett ismebetartását soha nem ellenőrzik,
munka eredménye is, mivel zene- és képzőművészeti ok- reteket.
mi több, annak érvényesítését gáhárom tanuló is felvételt nyert tatás folyt az intézményben A diáklétszám a 2000-es évek
tolják, elszabotálják. Lefordítva
valamilyen művészeti szakkö- (utóbbi
részmunkaidőben). elejére 355-re növekedett.
zépiskolába, vagyis konzerva- A következő időszakot a fo- Több alkalommal rendeztek
tóriumba. A 120-130-as diák- kozatos fejlődés jellemezte: nyilvános hangversenyt az
létszám mellett ez nagyon szép tehetséges, szakképzett pe- intézmény épületén kívül is.
November 11-én
sikernek számított.
dagógusok, 1992-től bővülő Elkezdődött a templomi kona komáromi RÉV-ben
1975-ben az iskola élén vál- képzőművészeti tagozat (tel- certek sorozata a pedagógusok
20 órától rendezik
tás következett be, Selský jes munkaviszony) és újdon- hangversenyeivel és a gyemeg az idősebb és
Zoltán helyére Járošiov Irenát ságként táncoktatás.
rekek karácsonyi műsorával.
fiatalabb zenészek
nevezték ki igazgatónak, aki 1991-ben az iskolát 180 diák Később vendégszereplőket is
bemutatkozó
1991-ig, nyugdíjba vonulásáig látogatta, ez a létszám az hívtak ezekre a rendezvényekirányította az iskolát. A diák- 1995/96-os
tanévkezdésre re. A hagyományt a mai napig
találkozóját!
létszám ekkor 200-250 körül 293-ra gyarapodott.
hűségesen ápolják, gazdagítva
mozgott, a növendékek pedig A nem zenei tagozatok né- városuk kulturális életét.

oldani. Azaz elsősorban egyes felső tagozattal bíró iskolák megszűnésével kell számolni
a törvény módosítása után.
Sok kérdés merül fel az anyag olvasása során.
A legfontosabb, hogy hol lesz az a határvonal, tanulói létszám, amely alatt már nem lesz
fenntartható egy iskola. Az MKP álláspontja
szerint a lehető legtöbb magyar iskolát meg
kell őriznünk. Ugyanis ha a 250-es számot
vesszük alapul, már az sem megoldás, amit
a magyar szakembereink egy része is vall:
egymáshoz közel álló iskolák egyezzenek
meg, melyik marad, melyik község vállalja
az utaztatást. Ugyanis van olyan járás, ahol
jelenleg alig egy-egy alapiskolában van csak
250 fő. Azaz, a jövendőbeli törvény mechanikus alkalmazása esetén az adott járásban
szinte egy teljes szervezettségű magyar iskola sem maradna, vagy éppen egyetlen körzeti
intézmény jönne létre. Arra pedig már többször rámutattunk, hogy ez az út tapasztalataink szerint nagyon nehezen járható, s egyben
szakadékba vezet. (Hozzáteszem: a vitára bocsátott anyag olyannyira nem konkrét, hogy
nehéz bármit is korrekten véleményezni belőle. Költői kérdés: mi az oka ennek az általánosságokban való fogalmazásnak?)
A megoldás mindenképp a nemzetiségi iskolák pozitív diszkriminációja lenne. A minisztérium által nemrég bemutatott új fejlesztési
terv – stratégia a nemzetiségi iskolák hálózatával számol 10 év múlva is. Ez a pozitív
jövőkép szemben áll a finanszírozás tervezett
átalakításával. Ebben a helyzetben mérhetetlen nagy felelősséggel bírnak azok, akik a
kormánykoalíció tagjaként beleszólhatnak a
dolgok alakulásába. Az MKP erre a felelősségre hívja fel a figyelmet, s elvárjuk, hogy
az oktatás finanszírozásáról szóló törvény
módosítása során a lehető legnagyobb mértékben ragaszkodjanak az iskoláink megmentéséhez vezető megoldásokhoz.
Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Fél évszázados jubileumát ünnepli a Gútai Művészeti Alapiskola

Ugye ott leszel?

A Gútai Művészeti Iskola jelenlegi pedagóguskara:
Felső sor: Balázs Béla (hegedű), Katarína Šamanov (zongora), Nagy István (zongora, zeneelmélet), Csente Rozália
(zongora-harmonika), Herceg Melinda (furulya-fuvola),
Golasz Tímea (képzőművészet), alsó sor: Balázs Ferdinánd
(gitár), Kandik Réka (furulya-zeneelmélet), Pataky Lívia
(zongora), Paszmár János igazgató (ének, zeneelmélet)
Az iskola kis zenészeinek házi
versenyt – fesztivált – szerveztek, és a legjobbakat felléptették a győztesek hangversenyén a művelődési központ
körtermében. Minden koncertjük képzőművészeti kiállítással együtt zajlik.
Később a táncosok is elkezdték szervezni saját iskolai
versenyüket, a táncfesztivált.
A győztes koreográfiák nagy
táncbemutató alkalmával kerültek bemutatásra a helyi kultúrházban. A házi versenyeket
követően a diákok közül többen is kedvet kaptak magasabb szintű megmérettetések-

hez, országos, sőt nemzetközi
versenyekre is neveztek.
Joggal mondhatjuk, hogy a
Gútai Művészeti Alapiskola
50. születésnapja alkalmából
november 11-én, 17 órakor,
a VMK nagytermében megtartandó a jubileumi műsorban egy kiváló művészekből
álló csapat szerepel, akik valamennyien az iskola volt diákjai. Csak bízhatunk abban,
hogy ezután is ilyen magas
színvonalú oktatás zajlik majd
intézményben és tanulóik továbbra is sikeresen öregbítik
majd a művészeti alapiskola és
Gúta városának hírnevét.
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Nehéz döntés előtt

Növényvédelem
Ősszel a kertben

A teleltetést az első talaj menti
fagyok beállta előtt célszerű elkezdeni, mert igen érzékenyek
a fagyra. A jól ismert leander
(Nerium oleander) edzettebb
növény, így jobban bírja a gyenge fagyokat is. Hosszabb távon
mégsem érdemes ennek a próbatételnek kitenni, mert tartós károkat szenvedhet. Egyes
növények elviselik a sötétebb
helyet is, de tavaszra a kis hajtásaik gyengék,
erőtlenek és világoszöld vagy
sárga színűek
lesznek a fényhiány
miatt.
A hosszú téli
hónapok alatt
legoptimálisabb
hőmérséklet a
10-15 oC, ennél lehet kicsit
hűvösebb, de semmiképp se
legyen melegebb! Célszerű a
hőmérsékletet alacsonyabban
tartani, mert ebben tudnak leginkább nyugalmi állapotban áttelelni a növények, mely nagyon
fontos számukra.
A növénytartó edényekben
meglehetősen kevés a föld, ami
tartós fagyok idején teljesen átfagyhat. A gyökerek a talajfelszínhez közel helyezkednek el,
és az edény fala is elég vékony
ahhoz, hogy megfelelően szigeteljen. Az átfagyás, illetve a
kiszáradás roncsolja, megszabdalja a hajszálgyökereket. A növény víz és tápanyag híján még
akkor is elpusztul, ha lombja
egyébként elviselné a fagyokat
(pl. japán babérsom, törpe termetű tűlevelű örökzöldek, bambuszfajok, puszpáng). Nemcsak
a növények, hanem az égetett
agyagedények is fagyérzékenyek, ezért azokat is védeni kell.
Fagytűrés
A kisebb, könnyen mozgatható növényeket mindenképpen
vigyük fagymentes, napfényes
helyre. A legmutatósabb dé-

sebb növényeket közvetlenül
a görgővel ellátott edénybe
ültetjük.
Gondozás a teleltetőben
A jó teleltető 515 foknál nem
melegebb, de nem is hidegebb.
Minél világosabb a helyiség,
annál magasabb lehet a hőmérséklet ezen a tartományon
belül. Világos helyet kíván a
bambusz, a babér, a leánder, a
mirtusz, a puszpáng és a pálmák. Sötét helyen is jól telel
az agávé, az angyaltrombita, a
gránátalma, az ólomír, a kaszszia és a selyemmirtusz.
A növényeket elegendő kéthetente kevés vízadaggal megöntözni. Az örökzöldek, különösen a bambuszok több vizet
igényelnek, a lombhullatók
kevesebbel is beérik. Célszerű
hetente ellenőrizni a talajfelszín nedvességi állapotát.
Teleltetés a szabadban
Megfelelő
óvintézkedések
mellett a szabadban is jól telel az edényben tartott iszalag
(Clematis), alma (Malus), borbolya (Berberis), a fenyőfélék,
díszfüvek, loncok (Lonicera),
bokorrózsák (Rosa), árnyliliom (Hosta), fás pünkösdirózsa
(Paeonia suffruticosa), tűzliliom (Hemerocallis) és méhbalzsam (Monarda). A szabadban
teleltetett növények földlabdája azonban védelmet igényel. A
kisméretű edényeket a peremig
a földbe süllyeszthetjük, majd
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
a növény tövét 58 centiméter
(levélben, vagy e-mailban):
magasan kupacoljuk fel mulcsDunatáj szerkesztősége,
csal (lombbal, kéreggel, komKiscsapó utca 22., 94501 Komárno
poszttal). A nagyobb dézsákat
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk
több réteg légpárnás fóliával,
vagy hullámpapírral burkoljuk.
Szigetelőanyagnak használha- Mesto Komárno ako jediný zakladateľ a spoločník spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
vyhlasuje výberové konanie
tunk kukoricaszárat és szalmát
na funkciu konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
is. A növények tövét ebben az
esetben is mulccsal fedjük. Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požia- (vydávanie novín / komunálna politika mesta /, vyAz örökzöldeket fagymentes davky na vykonávanie funkcie:
sielanie mestskej televízie /programová štruktúra
napokon feltétlenül öntözzük, a) vysokoškolské vzdelanie II. stupeň (odbor žur- a logistika /, podmienky financovania spoločnosti)
mert lombjuk napos időben
nalistika má prednosť)
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberovéerőteljesen párologtat, ezért b) najmenej 5 rokov praxe v mediálnej činnosti,
ho konania:
pótolni kell a nedvességet. -la- c) najmenej 3 roky praxe v riadiacej činnosti
a) typ odborného vzdelania
d) bezúhonnosť
b)odborná zdatnosť a riadiace schopnosti
e) organizačné a riadiace schopnosti
c) dĺžka praxe
f) ovládanie práce na osobnom počítači
Uchádzači prihlásení do výberového konania berú
valamit a születendő gyer- járja a házat, majd ismét g) ovládanie slovenského a maďarského jazyka na vedomie, že k obsadeniu funkcie konateľa sposlovom aj písmom
ločnosti je potrebné predchádzajúce schválenie
mekemre nézve.
ugyanoda csenget be.
– Ne légy már ilyen babo- – Hukk ... Tessék mon- h) ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka návrhu vymenovania Mestským zastupiteľstvom
na komunikatívnej úrovni vítaná
v Komárne a následne vymenovanie valným zhronás. Születésem előtt az dani, itt sem lakom?
maždením spoločnosti.
én anyám is összetört egy – Mondtam már, hogy Zoznam požadovaných dokladov:
1. overená fotokópia dokladov o splnení kvalifihanglemezt, és látod sem- nem!
kačných a ostatných predpokladov
Prihlášku do výberového konania s požadovami bajom... semmi bajom... Tesz még egy kört és is2. vyplnený osobný dotazník
nými dokladmi možno podať najneskôr do 30.
semmi bajom...
mét csenget:
11. 2016 poštou na adresu Mesto Komárno, Ná– Hukk... Bocsánat, de itt 3. profesijný životopis
4. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesia- mestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo
Részeg fickó kopog a pa- sem lakom?
ce)
osobne do podateľne Mestského úradu v Konelház ajtaján. Nyűgös – Nem, hogy az a ...
házmester jön ki:
– Érdekes... hukk... én se- 5. písomný súhlas s použitím osobných údajov márne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen.
pre potreby výberového konania podľa zákona Klapku, Komárno, do 30. 11. 2016 do 12,00
– Mi van?
hol se lakom, maga meg
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Vý– Hukk... Tessék monda- mindenhol...
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení berové konanie – Konateľ spoločnosti COMni, itt lakom?
neskorších predpisov
MÉDIA, spol. s.r.o. – Neotvárať ”
– Egy frászt lakik itt, jó- – Mi a hasonlóság a nyugdíj és
6. písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja spoember! Menjen haza és a sír között?
Két szőke csaj beszélget:
Komárno, dňa 26.10.2016
ločnosti COMMÉDIA, spol. s.r.o. – maximál– ???
Ing. László Stubendek
– Képzeld, tegnap véletlenül összetör- hagyjon aludni!
ne na 5 strán A4
primátor mesta
tem egy tányért. Lehet, hogy ez jelent A részeg elindul. Körül- – Egyikből sem lehet kijönni!
zsás terasznövények többsége,
így a leánder, a sétányrózsa, a
plumbágó, az angyaltrombita,
a murvafürt a mi éghajlatunkon egynyáriként viselkedik,
ezért ezeket a fagyok előtt zárt
helyre kell vinni.
Az első fagyok
előtt vigyük be:
Murvafürt (Bougainvillea), Ka
lapácscserje (Cestrum), Citrusfélék (Citrus), Mirtusz (Myrtus),
Enciánfa (Solanum rantonetti),
Angyaltrombita
(Datura), Mályvacserje (Hibiscus), Ibolyafa
(Tibouchina),
Banánfa (Ensete)
Mínusz 5 fokig
télálló:
Datolyapálma
(Phoenix), Fukszia (Fuchsia),
Leánder (Nerium), Szobahárs
(Abutilon), Cserjés margitvirág
(Argiranthemum), Sétányrózsa
(Lantana), Szerelemvirág (Agapanthus),
Washingtonpálma
(Washingtonia robusta), Hortenzia (Hydrangea), Kasszia (Cassia)
Mínusz 10 fokot rövid ideig
elvisel:
Puszpáng (Buxus), Babérsom
(Aucuba), Rozmaring (Rosmarinus), Babér (Laurus), Gránátalma (Punica), Bambuszok, Kínai
kenderpálma (Trachycarpus)
Ápolás, szállítás
Teleltetés előtt metsszük viszsza a növényeket, így kisebb
helyen elférnek, és nem hajtanak tovább. A termetesebb, fásodó szárú növények (leánder,
kalapácscserje, ólomír, enciánfa, sétányrózsa) ágrendszerét
ritkítsuk meg. Az örökzöldek
lombozatát alakítsuk formára.
A nagyobb dézsákat 23 személy heveder segítségével
viheti a teleltetőbe. Nagy segítséget nyújt a szállításnál a
görgős kiskocsi, de a termete-

humor-csokor

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten tele lesz energiával, vágyik a mozgásra, imádja megtapasztalni fizikai erejét.
Kiválóan érvényesíti akaratát, mégpedig úgy, hogy a többiek
nem fogják azt érezni, hogy elnyomja őket, amiben finom manipulatív képességei is szerepet játszanak.
HALAK (február 21. – március 20.) Legtöbb erejét az emészti
fel, hogy arra figyel, mit gondolnak önről mások. Egyszerűen csak
tegyen mindent úgy, ahogy az ön szerint a legjobb! Ne tévessze öszsze a szeretetet az alkalmazkodással! A szeretet bizony kegyetlenül
őszinte is tud lenni, ha az szolgálja a másik érdekét hosszú távon.
KOS (március 21 – április 20.) Az ellazulás és kikapcsolódás is
olyan dolgok, amelyeket meg kell tanulni. Ehhez pedig idő és odafigyelés szükséges, ne sajnálja hát egyiket sem rászánni! Ebben sokat segít,
hogy körülrajongják az ellenkező nem tagjai, önnek csak választania
kellene közülük, ám nagyon fél attól, mi lesz, ha rosszul dönt.
BIKA (április 21. – május 20.) A Bikák érzései többnyire tartósak, de ez sajnos nem csak a pozitív érzésekre vonatkozik. A féltékenységben és a gyanakvásban is nagyon kitartóak, ha valaki
egyszer okot adott rá. Kedvesének talán az lenne a legszebb karácsonyi ajándék, ha újra bízni tudna benne.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten egyetlen érzelem
teheti tönkre a hangulatot, ez pedig a féltékenység. Különösebb
ok nélkül is hevesen reagál mindenkire, aki csak felbukkan kedvese közelében. Ezt egyrészt hízelgőnek találja majd, másrészt
érzi belőle, hogy nem bízik benne maradéktalanul.
RÁK (június 22. – július 22.) Családja és párja is rendkívüli fontos
szerepet játszik az életében ezen a héten. Teljesen elmerül magánélete
szervezésébe, rengeteg családi programon vesz részt. Partnere a szokásosnál erősebben kimutatja rajongását ön iránt, amit nagy örömmel
fogad és élvez.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A hét első felében
vigyázzon magára, nehogy lebetegedjen. Energiátlanná, kissé
kedvetlenné válhat, ha nem lesz mértékletes az étkezésben. Inkább a minőségre fektesse a hangsúlyt a mennyiséggel szemben, akkor arra is marad energiája, hogy önmagával foglalkozzon.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha jelenleg nincs párkapcsolata, valaki hirtelen berobbanhat az életébe, aki által szélsőséges érzelmeket tapasztalhat meg. Ha sikerül „túlélniük” a
kezdeti heves érzéseket, akár hosszú távú kapcsolat is kialakulhat
önök között. Az érzelmi mélység mindenképpen meglesz hozzá.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Családtagjai veszekedéseket kezdeményezhetnek önnel ezen a héten, de legyen
türelmes, mert lehet, hogy maguk sem tudják, mi váltja ki belőlük ezeket a támadó érzéseket. Az érzelmi problémák sokszor
nyilvánulnak meg kiprovokált veszekedésekben, felesleges vitákban.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A párkapcsolatban élő
Skorpiók nagyon érzelemgazdag hétre számíthatnak. Néhány kisebb vita előfordulhat önök között, de ezáltal is arra jönnek rá,
hogy mennyire fontosak egymás számára és milyen sok területen
segítenek egymásnak megtalálni az arany középutat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nehéz eldönteni a Nyilasokról, hogy valójában romantikusake vagy sem, mert szeretik
ugyan a meghittséget, ám őszinteségük bármikor képes tönkretenni a legmeghittebb pillanatot is. Próbáljon meg szemet hunyni
a dolgok fölött és nem kizökkenni a szeretetteljes érzésekből.
BAK (december 22. – január 20.) Valahogy elcsendesedik, viszszahúzódik ezen a héten. Talán az ősz hatása, de filozofikusabb
gondolatai támadnak. Többen értetlenkedve néznek önre, de
mindig lesz valaki a környezetében, aki pontosan megérti és átérzi, hogy miről is beszél.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

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

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok

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

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

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

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

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

C-SERVICE k. f. t.

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

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

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

* Eladó 3-szobás családi ház,
17 áras telekkel Ifjúságfalván. Tel.: 0907 294 303.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.
Használt és öreg autók
likvidálása, kijelentéséhez
szükséges papírok elintézése.
Tel.: 0919 182 225

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

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

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



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

* Eladó nyers tökmag (2
euró/l). Tel.: 0907 036 807.
Garázs eladó
Komáromban,
a II. lakótelepen.
Tel.: 0903 178 861.

Predám garzónku blízko centra
Komárna. Tel.: 0908 181 993.
* Hízók eladók Gútán. Tel.:
0907 673 607

Predám 3-izbový
byt na Mederčskej ul.
v Komárne.
Tel.: 0908 181 993.
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MŰSORAJÁNLAT
november 12-től 18-ig

SZOMBAT
M1

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.20
Babavilág, 12.35 Tarzan
(amer.), 13.40 Ászok ásza
(amer.-francia),
15.55
Sodró lendület (amer.),
18.00 Tények, 18.50 Star
Academy, 21.40 Az útvesztő (amer.), 0.10 Super 8
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 12.50
Döglöt t a k t á k (amer.),
13.55 Cobra 11 (német),
16.10 D u mb és D u mber
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 20.00
X-Faktor, 23.05 A rózsák
hábor úja (amer.), 1.30 Go lyózápor (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Jo, a profi (amer.),
12.00 Dallas (amer.), 14.45
Anyák gyöngye (amer.),
15.15
ValóVilág,
19.45
Parker (amer.), 22.00 ValóVilág, 23.30 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.40 Góg yi felüg yelő,
12.25 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.55 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerek versek, 15.50 G r im m mesék, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.05 Gondos
bocsok, 19.30 Állatker t
a hátizsákban, 20.05 A
muskét ások (angol), 21.00
Én vag yok it t, 22.40 M R 2
A k usz ti k

Duna tv

10.55 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.35 Ha zajá ró,
14.10 Mag ya r k rón i k a ,
15.15 Ját ék a szerelem mel
(mag ya r), 17.0 0 Ga szt ro a ng yal, 19.30 Olt á r i
vőlegény (a mer.), 21.20
Csa k eg y lövés (a mer.),
23.15 Éjfél i leszá molá s
(a mer.), 1.0 0 Olt á r i vőle gény (a mer.)

Duna World

11.25 Pén z beszél (mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.50 Ha ng v il la ,
15.45 Hog y volt?, 16.40
A szaba d ság r abságába n ,
17.35 Csalá d-ba r át , 19.15
Szaba d ság t ér 56, 20.05
Csi nálju k a fesz t ivált ,
21.30 Fábr y, 22.50 Mu nk aüg yek , 23.55 O per a
Café

Pozsony 1

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

Pozsony 2

11.30 Tudományos magazin, 12.10 Új technológiák, 14.00 Farmereknek,
14.25 Vadászoknak, 14.50
Tesztmagazin, 15.15 Szóló
ütőhangszerekre (szlovák),
16.50 Bajnokok Ligája
Magazin, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Gálaest,
21.40 Öröm az élet, 22.05
1992 (olasz), 23.50 Szlovákia legnagyobb bűntényei

Markíza tv

M1

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 10.0 0
Tű sa rok ,
11.35
Több,
m i nt testőr, 12.40 Ta r za n
(amer.), 13.45 Gy il kos so rok (amer.), 15.55 Fész kes
fenevad a k (amer.), 18.0 0
Tények , 18.50 Sz t á rba n
sz t á r,
22.45
Abra ham
Li ncol n, a vámpí r vad ász
(amer.), 0.55 Zsa r uvér
(amer.)

KEDD

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

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

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

M1

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.35 Knight Rider (amer.),
14.40 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Drágám, add az életed!,
20.40 A szultána (török),
22.00 A gyűjtő (amer.), 0.45
Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.20
Édes otthon, 12.50 XXI.
század, 13.55 Én és a gorillám (amer.), 15.55 A seriff és az idegenek (olasz),
18.00 Híradó, 18.50 A hobbit (amer.-új-zélandi), 21.55
Red (amer.), 0.40 A hobbit
(amer.-új-zélnadi)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Story Extra, 12.40
Új csaj (amer.), 13.10 Éjjel-nappal Budapest, 14.20
A konyhafőnök, 15.45 A
kis menyasszony (in diai),
17.25 Story Extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
22.30 Glades (amer.)

RTL II

RTL II

RTL Klub

11.00 Segítség, bajban vagyok!, 16.00 Hova lettek
Morganék? (amer.), 18.00
ValóVilág, 19.00 Showder
Klub, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes, 23.30
Hova lettek Morganék?
(amer.), 1.35 Repülj velem!
(amer.),

M2

11.40 Gógyi felügyelő,
12.25 Lucky Luke a vadny ugaton, 13.05 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerekversek,
15.50 A kis gy ufaár uslány
(német), 19.05 Gondos
bocsok, 19.30 Állatker t
a hátizsákban, 20.05 Foo
Figh ters, 21.15 Kapj el, ha
t udsz! (amer.), 23.50 A kiválasztott (olasz)

Duna tv

9.30 Új nem zedék , 10.0 0
Bapt ist a maga zi n, 13.0 0
Rú zs és selyem, 13.30 Co lu mbo (amer.), 14.50 Havasi napsütés (mag ya r),
16.30 For ma-1, 19.30 Hí radó, 20.0 0 Mag ya rország,
szeretlek!, 21.30 Ká r t yavá r (amer.), 22.30 Kv í z
show (amer.), 0.45 A z orvosdok tor (német), 2.0 0
Colu mbo (amer.)

Duna World

10.35 Fölszál lot t a páva ,
13.20
Nag yok ,
13.50
Szaba d ság t ér 56, 14.35
Rú zs és selyem , 15.10
Ö nök kér t ék , 17.35 Csalá d-ba r át , 19.40 A z én
56 - om , 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 Tr ipt ichon
(mag ya r), 22.35 Bábel –
Hesnával a v ilág, 23.40
Ha ng v il la , 2.30 Hava si
napsüt és (mag ya r)

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 13.35
Mar ple kisasszony (angol),
15.10 Aranyidők (szlovák),
17.00 Senki sem tökéletes,
18.20 Konyhám titka, 19.00
Hírek, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 Apolló 13
(amer.), 23.30 Julie Lescaut
(francia), 0.55 Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.20 Orientációk, 14.00
Tenisz, 16.45 Jégkorong,
19.35 Hírek, 19.50 Történelem, 20.00 Gálaest,
21.30 Más zene, 21.55 A
konfor mista (olasz), 23.50
Tizen két szék (orosz)

Markíza tv

8.55 K redenc, 10.20 Transfor mers (amer.), 13.20
Deeds úr (amer.), 15.25
Valahol már láttalak, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 A specialista
(amer.-kanadai), 22.40 A
sakál (amer.), 1.15 A specialista (amer.-kanadai)

7.20 Madagaszkár pingvinjei, 10.20 Charlie angyalai
(amer.), 12.25 Chart Show,
14.30 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 15.45 Jó tudni!,
17.55 Alvég, felvég, 19.00
Híradó, 20.30 Valahol már
láttalak, 23.15 A csontember (amer.), 1.50 A sakál
(amer.)

JOJ TV

JOJ TV

9.25 A Simpson család
(amer.), 10.20 Ninja Factor (amer.), 12.10 Gulliver utazásai (amer.), 13.50
Fantasztikusan
szerelmes
(amer.), 16.00 Csillag születik, 17.30 Nálunk, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Amerika kapitány (amer.),
23.45 Egy harcos útja
(amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP

10.20 Építünk, javítunk,
11.10 Játék az életért
(amer.), 13.45 Amerika
kapitány (amer.), 16.5
A nyaralóban (szlovák),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Csillag születik,
23.30 Centurio (amer.),
1.35
Stormageddon
(amer.)

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 A szállító (francia-német), 11.55 A
nagy svindli (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 15.35
Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 18.05 Anyák gyöngye (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.50 Csűrcsavarosdi, 15.30
A mackócsalád, 16.25 Mesélj
nekem!, 17.40 Mily, a kíváncsi, 17.55 Loopdidoo, 18.45
Eperke és barátai 20.05 Az
élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Római helyszínelők (olasz),
0.40 Doc Martin (angol)

Duna tv

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

Duna World

11. 35 Ne me s Róz s a (m a g ya r), 13.4 0 Í z ő r z ők ,
15.10 Rom a m a g a z i n ,
16.10 Hog y volt?, 17. 20
Cs a l á d - b a r át , 19.0 0 K ív á n s á g ko s á r-v á log a t á s ,
20.0 0 Cz i f f r a G yör g y r e
e m lé kez ü n k , 21.0 0 H í ra d ó, 21. 30 M a r a dj t a lp on!, 22 . 30 R id i k ü l , 0. 25
Mu n k aü g ye k (m a g ya r)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ kincsei, 16.50 Talk
show, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Gálaest,
22.25 Riporterek, 23.00
Titkos életek (szlovák),
23.55 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.35 Knight Rider (amer.),
14.40 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Drágám, add az életed!,
20.40 A szultána (török),
22.00 A bérgyilkos (amer.),
0.25 Sherlock és Watson
(amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story Extra, 13.00
Egy rém fura család (amer.),
13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták
(amer.), 15.45 A kis menyasszony (indiai), 16.25 A
mentalista (amer.), 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.55 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Keresem a
családom, 23.40 Magyarul
Balóval

RTL II

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

M2

13.15 Pin kód, 13.30 Animália, 13.55 Kaja-kalandok,
14.50 Csűrcsavarosdi, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 18.45 Eperke és barátai, 19.20 Alvin és a mókusok, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Római helyszínelők (olasz), 0.35 Doc
Martin (angol)

Duna tv

13.35 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 14.25 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (osztrák-német), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 Önök
kérték, 21.30 Velvet Divatház (spanyol), 22.25 Gran
Hotel (spanyol), 0.45 No Limit (francia)

Duna World

11.25 Ráktérítő (magyar),
13.20 Magyar szórvány
napja, 14.30 Nemzetiségi
magazinok, 15.35 Csángók,
17.15 Ábel a rengetegben
(magyar), 19.00 Magyar
szórvány napja, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

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

14.10 Pa rk , 15.35 Nemzet iség i maga z i n , 16.30
Autószalon , 17.15 A v ilág
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.35 H í rek , 20.25 Velem
m i lesz , d r ágá m? (szlo vá k), 22.35 A cá r g y il ko sa (orosz)

Pozsony 2

9.50 Forr a bor, 10.55 Családi történetek, 12.55 NCIS
(amer.), 14.55 Családi történetek, 17.55 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 Kredenc,
22.50 A sziget, 23.55 Jószomszédi viszonyok, 1.00
Döglött akták (amer.)

10.00 Forr a bor, 13.00 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 22.50 A
sziget, 23.55 Atletico Cvernofka (szlovák)

Markíza tv

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

14.30 Diagnózis, 15.00 Ilyenek voltunk, 16.30 Vadászoknak, 17.15 A világ kincsei,
18.30 Esti mese, 19.35 Hírek,
20.25 Arany líra, 21.15 Tábor
(német), 22.45 Talkshow

Markíza tv

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

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Drágám, add
az életed!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Mentőakció
(amer.), 0.15 A törvény embere (amer.)
5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.35 Házon kívül

RTL II

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

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.10 Pin kód, 14.50
Csűrcsavarosdi, 15.15 Nyuszi
és a varázsecset, 17.50 Loopdidoo, 18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Az élet megy tovább
(brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Római helyszínelők
(olasz), 0.30 Doc Martin (angol)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.25 A
császárság kincse (dél-koreia),
15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.35 A
hegyi doktor (német-osztrák),
19.25 Maradj talpon!, 20.35
Szabadság tér 56, 21.30 Mansfeld (magyar), 23.45 Volare
(olasz)

Duna World

11.40 Lángelmék a szigeten
(magyar), 13.20 Magyar gazda, 14.40 Kárpát expressz,
15.35 Ecranul nostru, 16.05
Hogy volt?, 18.55 Kívánságkosár, 19.25 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 Nápoly
madártávlatból, 16.50 Sherlock
Holmes
kalandjai,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A
zene (szlovák-német), 22.05
Az összeesküvés (francia),
23.45 Rendőrségi ügyosztály, 0.35 Orvosok

Pozsony 2

12.25 Gombák, 13.55 A diákok és 1989 novembere,
14.35 Tudományos magazin, 15.00 Ilyenek volt un k,
15.35 Magyar magazin,
17.00 Hírek, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.10 Titkos
hadművelet, 22.30 Művészetek, 23.30 Évek kel ezelőtt

Markíza tv

10.00 For r a bor, 11.05
Családi tör ténetek, 13.10
NCIS (amer.), 15.05 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
For r a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
K redenc, 23.05 A sziget,
0.10 Jószomszédi viszonyok, 1.15 Döglött akták
(amer.), 2.10 A fejvadász
(amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.40 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 13.50 A tárgyalóterem, 16.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Az üveg mögött (szlovák), 22.00 Castle (amer.),
0.05 Bostoni gyilkosságok
(amer.)

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texa si kopó (amer.),
15.45 Maria (mexi kói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Drágám, add az életed!,
20.40 A szultána (török),
22.00 Backstrom nyomozó
(amer.), 23.10 Propaganda
5.55 Jó reggelt, skacok!
12.30 Story extra, 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Döglött
akták
(amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista (amer.), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Válótársak (magyar), 22.35 A helyszínelők
(amer.)

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 A nagy svindli (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
16.05 ValóVilág, 17.05 Anyák
gyöngye (amer.), 17.35 A
konyhafőnök, 18.35 Segítség,
bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub, 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág

M2

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

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15
A császár kincse (délkoreai), 15.20 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.05
Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.25 Maradj talpon!, 20.25 A Bagi
Nacsa Show, 21.25 Munkaügyek (magyar), 22.05
Puskás Hungar y (magyar)

Duna World

10.45 Így szól az Úr!, 11.40
Harminchárom
névtelen
levél (magyar), 13.45 Hazajáró, 14.15 Magyar krónika, 16.10 Hogy volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

13.35 Ne féljetek! (amer.),
15.00 Grimm mesék, 16.05
A Vasjankó (német), 17.30
A bodza illata (német),
19.00 Híradó, 20.25 Aranyidők, 21.25 A féltékenység
(szlovák), 22.35 Egy lépés
a mennyország, 23.30 Ne
féljetek! (amer.), 0.55 Forró
lehellet (szlovák)

Pozsony 2

12.05 A család, 12.35 Az
arany patkó
(szlovák),
15.05 Szabad a pálya
(szlovák), 17.05 A férf i,
akit Br umtelesnek hívtak
(szlovák), 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.00 Díjátadás, 21.10 A prof i külf öldi, 22.10 Szellemek, 23.25
Isten veletek, elvtársak!

Markíza tv

10.25 Rabaka (szlovák),
12.30 Főúr! (cseh), 14.35
Marecsek, kérem a tollat!
(cseh), 16.40 Jack, az óriások
gyilkosa (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.35
Személyi igazolvány (cseh),
0.35 A zászlóalj (cseh)

JOJ TV

11.00 A periszkóp (amer.),
13.10 Rex (amer.-kanadai),
15.30 Elvarázsolva (amer.),
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Több a sokknál
(amer.), 23.00 Geissenék,
0.00 Bostoni gyilkosságok
(amer.)

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 9.20 Tűsarok,
12.00 Tények délben, 12.30
Aktív, 13.35 Knight Rider
(mexikói), 14.40 Walker, a
texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Drágám, add az
életed!, 20.40 A szultána (török), 22.00 Amikor megállt a
Föld (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.30
Gyertek át!, 22.35 Showder
Klub, 0.55 Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

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

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.15
Pin kód, 13.55 Kaja-kalandok, 16.10 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Tashi, 17.40 Milly, a kíváncsi, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Római
helyszínelők (olasz), 0.40
Doc Martin (amer.)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.25
A császárság kincse (délkoreai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Fölszállott a páva, 22.00 Csendes
holtág (amer.), 23.35 Café
de Flore (francia-kanadai)

Duna World

11.40 Francia négyes (magyar), 13.40 Rúzs és selyem, 14.45 Kosár, 15.10
Életkerék,
16.10
Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Önök kérték, 21.30
Van képünk hozzá, 22.25
Ridikül, 0.25 Munkaügyek
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.50
A kívánságok fája, 15.00
Lehetőség, 16.25 Stokholm madártávlatból, 16.55
Sherlock Holmes kalandjai,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 22.05
Agyő
haver!
(francia),
23.35 Senki sem tökéletes,
1.35 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.30
Szemtől szemben, 16.30
Hétvége, 18.30 Esti mese,
19.25 Hogyan keletkeznek
a kör ülött ün k lévő dolgok,
20.15 Magányos katona
(szlovák), 21.30 Nincs irgalom (spanyol), 23.20
Rendőrség

Markíza tv

10.05 Forr a bor, 11.05 Családi történetek, 13.00 NCIS
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Alvég,
felvég, 21.45 Chart Show,
0.00 Elit kommandósok
(német)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!, 12.00 Híradó, 12.30
Topsztár, 12.40 Dr. Csont
(amer.), 13.40 Több a sokknál (amer.), 16.30 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A megmentő (amer.), 23.10 Epic
Movie (amer.), 0.55 Halálos
kitérő (amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 12-én Jónás
november 13-án Szilvia
november 14-én Alíz
november 15-én Adalbert, Lipót
november 16-án Ödön
november 17-én Hortenzia, Gergő, Klaudia
november 18-án Jenő

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Borsó József és a komáromi Amzler
Tímea, a kamocsai Kováč Patrik és a gútai Mgr. Kollár Emese

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: az őrsújfalusi
Magyari Balázs, a nagyharcsási Mezeiová
Marcela Kyra és Rafaelová Brenda, a szentpéteri Čalavaová Rebeka, az udvardi Kneip Adam
Maxim, a komáromi Bogárová Tatiana, Balogh
Mya és Leszková Alexa, a bátorkeszi Mikes Attila
Viktor, a madari Andruško Ádám, a hetényi Piroska
Szilárd, a párkányi Balázs Nóra és a lakszakállasi
Benedek Zselyke.
H A L Á L O Z Á S

A Dunatáj receptkönyvéből

Zacskóban sült
egész liba
Hozzávalók:
3 kg libahús (1 egész liba)
fűszersó (ízlés szerint)
1 csokor rozmaring
30 dkg birs
(2 db kisebb birsalma)
10 db burgonya
Elkészítése:
Az egész libát befűszerezzük fűszersóval és a hasába beletesszük a 2 db birsalmát. A burgonyát meghámozzuk és négyfelé vágjuk. A befűszerezett libát
beletesszük a sütőzacskóba, köréje pedig a felvágott burgonyát,
amit megszórunk rozmaringgal.
A sütőzacskót bekötjük, a tetejét megböködjük, és betesszük a
sütőbe sülni. A sütés vége felé kivesszük, szétvágjuk a zacskót,
és így sütjük tovább, míg kész nem lesz!
sütési hőfok: 200°

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Czézinger László (70 éves), Pásztor Alexander
(59 éves), Horváth Jolán (79 éves) Rafael Alexander (53
éves), Varga Mária (88 éves), Rácz Károly (40 éves), a
gútai Gáspár József (60 éves), a bátorkeszi Petheő Ákos
(70 éves), a vágfüzesi Győri László (78 éves), a marcelházai Boros Mária (85 éves), Bednár Štefan (60 éves),
Erős László (45 éves), valamint a komáromfüssi Rácz
István (49 éves).

Fanta-szelet

Hozzávalók:
A tésztához
7 db tojás
7 ek cukor
6 csapott ek finomliszt
2 ek cukrozatlan kakaópor
1 csomag sütőpor
1 ek napraforgóolaj

A tetejére
A túrókrémhez
7 dl szénsavas narancsos
50 dkg tehéntúró
üdítőital
20 dkg porcukor
2 csomag vaníliás pudingpor
18 dkg margarin
4 ek cukor
2 csomag vaníliás cukor
1 ek citromlé
1 citrom reszelt héja
Elkészítése:
A tojások fehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk a cukrot,
azzal is egy kicsit verjük. Végül a tojások sárgáját keverjük
bele. A sütőport és a kakaót elkeverjük a liszttel, és fakanállal
óvatosan a habhoz keverjük. Kikent, lisztezett tepsibe öntjük
és megsütjük.
Közben elkészítjük a túrókrémet. Sűrű szűrőn áttörjük a túrót
(lehet botmixerrel is pépesíteni). A 20 dkg margarint és a 20
dkg porcukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a pépesített túrót.
Reszelt citromhéjjal és vaníliás cukorral ízesítjük. Az egészet
jól elkeverjük.
Fanta-tető: 2 csomag pudingot és a 4-5 ek. cukrot kevés üdítővel simára keverjük, a többi Fantát felforraljuk a citromlével, és
sűrű krémesre megfőzzük benne a pudingot. Langyosra hűtjük.
A kihűlt piskótára kenjük a túrókrémet, és a krém tetejére a
Fantát. Hűtőben tároljuk.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 38x40 cm

S Z U D O K U

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Aplico+

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet a lelkiatyáknak,
a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, jó barátoknak és
mindazoknak, akik november 3-án
elkísérték utolsó földi útjára
a szeretett férjet és édesapát,

aki türelemmel viselt,
hosszú szenvedés után, életének 64. évében
adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Komárom
UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

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

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél, mint a lenyuvó Nap,
de emléked szívünkben
örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk
november 10-én,
halálának első évfordulóján

Nagy Miklósra
Lohóton.

Emlékét őrző testvére családjával

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

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

Valaki hiányzik, elment,
csendben távozott,
ám emléke örökre
szívünkbe záródott.
Fájó szívvel emlékeztünk
november 7-én,
halálának kilencedik évfordulóján

Berecz Eszterre,
Komáromban

Emlékét őrző családja

Pulykák rendelhetők!
élve 2,75euró/ kg
bontva + 2 euró/darab.

Eladás fél pulykától!
Tel.: 0948 948 947
0950 475 475

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Emléküket megőrizzük!

id. Molnár Ernőt,

Notebookok,

A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás

novemberben és decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

Összmagyar Diákolimpia
Pécs városa október végén adott otthont a XII. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság döntőinek. A versenyen, melyet az Aranycsapat Alapítvány megbízásából a Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. szervezett, határon túli és anyaországbeli
diáksportolók vettek részt, de érkeztek résztvevők a kanadai magyarok köréből is.

A felvidéki diákok minden
sportágban képviseltették magukat, és szép eredményeket
értek el. Az egyes sportágak
régióbeli versenyzőinek egyéni
eredményei:

Sakk

A sakkozók Pallag György versenybíró vezetésével a TÁSI
Széchenyi István Gimnáziumban ültek asztalhoz. Az alapiskolás fiúk versenyében 1. Viczencz
Péter (Felvidék – Komárom),
2. Jakab Béla (Felvidék – Komárom), 3. Gyurícsek Szilárd
(Felvidék – Komárom). A középiskolás lányok között 3. Fűri
Friderika (Felvidék – Gúta).

Birkózás

ko Branislav pedig 33 kg-ban
ezüstérmet szerzett.

Kézilabda

A kézilabda-mérkőzések helyszíne a Lauber Dezső Sportcsarnok volt.
Helyezések:
1. Székelyudvarhely, Erdély *
2. Dunaszerdahely * 3. Nyárasd – Csallóközaranyos * 4.
Gyergyószárhegy, Erdély *
5. HSK Gúta. A gólkirálynő
címét Pint Lilla (Nyárasd –
Csallóközaranyos) vehette át,
a legjobb kapusnak pedig Garai Emese, (Nyárasd – Csallóközaranyos) bizonyult.

A Gőgh Mihály által vezetett Szellemi vetélkedő
birkózócsapatból két komáro- A szellemi vetélkedőt a Kodály
mi birkózó, Nagy Nikolas 37 Kollégiumban, szombaton este
kg-ban ezüstérmes és Nagy rendezték meg. Itt az alábbi
Kevin 85 kg-ban aranyérmes eredmény született: 1. Délvilett, és a gútai versenyző, Din- dék, 2. Erdély, 3. Felvidék.
Az eredményhirdetésre a Lauber Dezső Sportcsarnokban
került sor. A díjakat dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere, Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, Jónyer István asztalitenisz-világbajnok, valamint Vári Attila olimpiai
bajnok adták át.

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
13. forduló
Komárom – Nemsó 2:0 (1:0)
Az őszi idény utolsó hazai
találkozóját játszotta a
komáromi csapat. A vendégek sem tétlenkedtek,
a hazaiakkal együtt már a
találkozó elején izgalmas,
fordulatos játékot mutattak be.
A találkozó első másodperceiben Faragó kiugrásával a
vendégek kapuja előtt termett,
viszont lövése nem talált a kapuba. A 11. percben a nemsóiak
csatára viszont a komáromi kaput veszélyeztette, szerencsére
sikertelenül. A találkozó 37.
percében Szórád beadásából Faragó volt az, aki a komáromiak
számára megszerezte a vezetést.
A második félidőben a vendégek inkább a védekezésre összpontosítottak olyannyira, hogy a
85. percben az előrefutó Hašát
a nemsói védő kézzel fékezte le
a tizenhatoson belül. A büntetőt
Čtvrníček érvényesítette, megszerezve a hazai csapat megérdemelt győzelmét * Komárom
csapata ezzel a győzelmével
megerősítette pozícióját a bajnoki táblázat első helyén 39
ponttal, második Púhó csapata 37 ponttal.
IV. liga
13. forduló
Garamkálna – Gúta 2:1 (2:1)
A bajnoki táblázat első helyén
álló garamkálnaiak a találkozó első percétől megpróbálták
hatalmukba keríteni a pályát. A
gútaiak viszont átgondoltan védekeztek egészen a 28. percig,
amikor egy kiugrásból a kálnaiak megszerezték a vezetést. Sajnos hét perccel később a játékvezető büntetőt ítélt a gútaiak
ellen, és a kálnai csatár ezúttal
sem tévedett. Egy perccel az
első félidő vége előtt Pavlík volt
az, aki átverekedte magát a hazai védőkön és védhetetlen gólt
lőtt a garamkálnaiak kapujába.
Sajnos, a második félidőben hiába volt jobb, kezdeményezőbb
a gútai csapat, már nem tudtak
döntetlent sem kiharcolni *
Nyitrakörtvélyes – Szentpéter
4:0 (3:0) A hazai csapat nem kegyelmezett a vendégeknek, akik
sokszor átgondolatlanul, egyéni
akciókba bocsátkozva próbálták felvenni a mérkőzés iramát.
A találkozó lényegében az első
félidő végéig eldőlt, a péteriek

már nem tudták megfordítani a
mérkőzés eredményét, ráadásul
még egy gólt is kaptak * Ímely
– Újlót 1:0 (0:0) Valahogyan
elpártolt a szerencse a hazai csapattól, amely a mérkőzés első pillanatától egy
kőkemény
védelemmel
nézhett szembe. Ráadásul
a szögletrúgásokból sem született gól, sőt egy büntetőjük is a
kapufának ütközött. A találkozó
63. percében Simonics volt az,
aki megszerezte a hazai csapat
győzelmét jelentő gólt.
V. liga
13. forduló
Ógyalla-Zsitvabesenyő
3:0
(1:0) Az első félidő 9. percében
Karvai volt az, aki jelezte a vendégeknek, hogy itt hazai győzelem várható. Ennek ellenére a
45. percet jelentő sípszóig már a
gyallai csatárok nem tudtak gólt
lőni. Ezt igyekeztek a második
félidőben pótolni, ugyanis a találkozó 50. percében Porubszky
talált a besenyőiek kapujába.
Ezután már jobban védekeztek
a vendégek, ám a 84. percben
Barton lövése ismét a vendégek
kapujában kötött ki * Marcelháza – Garamkovácsi 0:3 (0:1)
Ez nem a hazai csapat mérkőzése volt, hiszen a tabella éllovasa
mindenképpen pontot akart rabolni. A találkozó 17. percében
jutottak vezetéshez, ám ezután
a hazaiak jobban védekeztek. A
második játékrészben a vendégek voltak kezdeményezőbbek,
amit két góljuk is igazolt * Ekel
– Zselíz 3:1 (0:0) Az első félidő
végeredménye ellenére a pályán
jó iramú mérkőzésnek drukkolhattak a szurkolók. A második
félidőben már eredménye is lett
az ekeliek pályafölényének, amikor a 47. percben Hrabovský
megszerezte a hazai csapat vezetését. Húsz perccel később kiegyenlítettek a zselíziek, ám a találkozó utolsó percei az ekelieké
voltak. A 82. és 84. percben Molnár védhetetlen góljaival zárta a
találkozót * A bajnoki táblázat
2. helyén áll Ógyalla (25 pont),
3. Ekel (25 pont), 5. Marcelháza (23 pont), 7. Naszvad (21
pont), 15. Hetény (9 pont)
VI. liga
14. forduló
Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu
0:0 Annak ellenére, hogy a hazai csapat enyhe pályafölényt
harcolt ki, a vendégek jól tak-

tikáztak, védelmük is remekelt,
így megérdemelt döntetlent harcoltak ki * Dunamocs-Nemesócsa 2:0 (1:0) Mindkét csapat
erősen hiányos összeállításban
lépett pályára, ám ennek ellenére a 37. percben Sebők megszerezte a hazaiak vezetését. A második játékrészben is a hazaiak
uralták a pályát, de gólt rúgniuk
nem sikerült mindaddig, amíg a
játékvezető a 86. percben büntetőt nem ítélt, amit Tóth értékesített * Szilos – Bátorkeszi 1:1
(0:1) Kecskés már a találkozó
9. percében vezetéshez juttatta a
vendégeket, s ezt követően a szilosiak mindent elkövettek, hogy
legalább kiegyenlítsenek. Több
lehetőségük volt gólt lőni – a
leglátványosabb Pšenák ollózása
volt, ám a labda a kapufán csattant –, csatáraik lába ezúttal nem
jól célzott. A 89. percben Géč
volt az, aki megmentette a hazaiak becsületét * Izsa – Csallóközaranyos 4:2 (3:0) Egy középszerű találkozón a hazai csapatnak
sikerült vendégeit „leiskolázni”.
A találkozó 4. percében Simon
szerezte meg számukra az első
gólt, majd a 18. percben Kovács,
illetve a 27. percben pedig Horák
lőtt gólt az aranyosiaknak. Úgy
látszott, a gólözön folytatódik a
második játékrészben is, hiszen
az 54. percben Petrík berúgta
a negyedik gólt, viszont az aranyosiak hirtelen felriadtak, egy
perccel később Molnár szépített,
majd a 67. percben ugyanő javított a mérkőzés állásán * Dunaradvány – Madar 0:4 (0:3)
Saját pályáján szenvedett csúfos
vereséget a dunaradványi csapat, amelyet felkészületlenül ért
a vendégek harciassága A gólözönt a 11. percben Boros kezdte,
majd a 38. percben Varga, illetve
a 41. percben Gáspár folytatta.
A második félidőben sem javult
a helyzet, a radványiak csak védekezni tudtak, térfelüket csak
ritkán tudták elhagyni. A 87.
percben Gáspár duplázott * Búcs
– Marcelháza B 2:4 (0:2) Egy
elrontott hazaadás már a mérkőzés első percében Balogh szemfülességének köszönhetően góllal fejeződött be. A 42. percben
Varga kezdte meg mesterhármasát, amelyet a találkozó 53. és
88. percében fejezett be. A búcsiaknak is voltak szép pillanataik,
ilyen volt, amikor a 71. percben
Szilván egy büntetőt értékesített,

CSELGÁNCS

Az országos bajnokságon is az élvonalban!

Befejeződtek az idei egyéni súlycsoportos és korosztályos országos bajnokságok idei versenyei.
A több évtizedes múlttal büszkélkedő gútai cselgáncsozók valamennyi korcsoportban és súlycsoportban tatamira léptek. Külön öröm az egyesület számára, hogy idén két országos bajnokot is
ünnepelhettek. Egyéni eredmények:
Szabó Veronika a juniorok 48 kg-os súlycsoportjában aranyérmes lett, az ifik 48 kg-os versenyében bronzérmes * Szabó Margaréta a fiatalabb
diákok korcsoportjában aranyérmet szerzett *
Keszeli Róbert az idősebb diákok 55 kg-os súlycsoportjában ezüstérmes lett és az ifi kategóriában is szerzett egy 2. helyezést * Czina Gergő
50 kg-os súlycsoportban bronzérmes lett * Tóth
Miklós Levente az ifik 45 kg-os súlycsoportban
lett a 3. * Gulyás Gábor Zsombor a fiatalabb diákok korcsoportjának +65 kg-os súlycsoportjában
bronzérmesként állhatott dobóra * Szépe Zsolt
az ifik 81 kg-os súlycsoportjában szerezte meg a
bronzérmet.
Az egyéni bajnokság különleges meglepetése volt
Kárpáty Ernő, a szakosztály elnöke, aki a felnőttek korosztályában, a 100 kg-os súlycsoportban
gazdagította ezüstéremmel csapata trófeáit. Valójában kényszerűségből állt szőnyegre: – Nem
voltunk sokan, mindössze négyen neveztünk
ebben a súlycsoportban. Első ellenfelem nem

állt ki, a másodikat eldobtam, a harmadik pedig
a súlycsoport szlovák válogatottja, Žilka Štefan
lett. Párharcunkban megmutatkozott az erőnléti
és korkülönbség is. Nem számoltam versennyel,
előtte nem sokat edzettem, ráadásul fogyasztani
sem tudtam a 91 kilósok közé, ezért csak eggyel
feljebb, a százas súlycsoportban indulhattam. Ott
viszont megszületett életem első felnőtt korosztálybeli bajnoki ezüstérme. Korábban ugyanis
rendre csak a bronzéremig jutottam. Most,
huszonnyolc
évesen
egy lépcsőfokkal magasabbra léptem a dobogón. –
Még egy gútai induló
volt a mezőnyben, Fekete Ákos (81 kg), aki
a népes csoportban az
alapversenyeken fejezte
be a küzdelmeket.

RÖPLABDA

majd Sánta a 87. percben szépített * Keszegfalva – Dulovce 0:2 (0:0) Az első félidőben
mindkét csapat igyekezett a másik fél védelmét feltörni, ám azt
egyiküknek sem sikerült. A második félidőben is folyt az ádáz
harc, viszont a 70. percben Rigó,
majd a 89. percben Szabó csapott le az eladott labdára * Perbete – FK Actív Nagykeszi 2:2
(1:2) Mindkét csapat osztályuk
bajnoki címéért és a feljebbjutás reményéért harcol, ezért ez
a találkozó sem hiányolhatta az
érdekes fordulatokat. Ilyen volt
az, amikor a 22. percben, majd a
30. percben is Turza vezetéshez
juttatta a vendégeket. A perbeteiek egy kissé késve ébredtek
és csak a találkozó 43. percében
büntetőt értékesítve szépítettek.
A második félidőben a kesziek
zárták védelmüket, a perbeteiek
pedig a 92. percben tudtak döntetlenre szépíteni * A bajnokság
élén az Actív Nagykeszi áll 32
ponttal, 2. Dunamocs (30), 3.
Perbete (29), 4. Bátorkeszi
(29), 5. Marcelháza B (27), 6.
Izsa (27), 7. Újgyalla (25), 8.
Csallóközaranyos (23), 9. Szilos (19), 10. Keszegfalva (19),
11. Madar (15), 12. Nemesócsa (14), 13. Vágfüzes (11), 14.
Búcs (10), 15. Őrsújfalu (6),
16. Dunaravány (4)
-cseri-

Nem sok pihenőre jutott ideje Oravec edző legénységének, hiszen még szombaton éjszaka Eperjesről kellett hazautazniuk,
hogy vasárnap pályára lépjenek a nyitrai rendőrtcsapattal.
Arra senki sem számított, ak győztek. Ez a győzelem
hogy könnyű játszmával ér azonban tiszavirág életűnek
majd el győzelmet a komá- bizonyult, hiszen a harmadik
romi csapat, hiszen nyitrai negyedben ismét a nyitraiak
ellenfele nem ok nélkül áll remekeltek olyan mértékben,
a bajnoki táblázat második hogy lényegében a negyedik
helyén. A jóslatok ezúttal is szettben már egy összeomlott
beváltak, hiszen az első szett- komáromi csapattal szemben
ben magabiztosan győztek a léptek pályára. A nyitraiak
vendégek. A második szett- nem kegyelmeztek, s az első
ben megtáltosodott a komá- szettel azonos mértékű vereromi gárda, s bár egy ideig séggel sújtották a komáromifej-fej mellett játszott a két akat, akik viszont mindvégig
csapat, végül a komáromi- becsülettel küzdöttek.

ERŐSPORT

KOSÁRLABDA

Vasárnap Budaőrsön rendezték
meg az erőemelés versenyét,
amelyen a komáromi Marusinec Dávid junior kategóriában,

A komáromi kosarasok mindenképpen győzni akartak, hiszen
a három vereség után már illik megmutatni, mire is képes ez a
csapat. Az őket elkísérő lelkes szurkolók nem csalódtak.
Azt viszont kevesen tudták, a mérkőzés iramát, de végül a
hogy a csapat két adogatója komáromiak időben kapcsoltak
lesérült és csak a hét folya- és ha szűkösen is (hárompontos
mán tudták leszerződtetni
a szerb Vuk Djordjevičet
erre a posztra. A választás
kitűnőre sikeredett. Az első
negyedben eléggé hullámzó
volt a játék, amit elsősorban
az indokolt, hogy a bányászok is pontot szerettek volna szerezni. Néhol úgy tűnt,
hogy a komáromiak sokszor
feleslegesen kockáztattak,
illetve nem voltak képesek
az összpontosításra. A második negyedben a régi csapatmunkát láthatták a szurkolók, előnnyel), de ezt a negyedet is
aminek meg is lett az eredmé- megnyerték. Komárom csapata
nye, mert félidőre már jelentős végezetül tízpontos előnyt kielőnyhöz jutottak a komáromi- vívva térhettek haza.
ak. A harmadik negyedben szin- Komárom pontszerzői: Halada
te az első ismétlését láthatta az 24, Bilič 22, Vido 12, Langston
aréna közönsége, néhány hibás 11, Babineaux 12, Djordjevič 7.
átadásra azonnal lecsaptak a Lapzárta után, szerdán az
nyitrabányaiak és a labda több- Iskra Svit csapatát fogadnyire a komáromi kosárban kö- ják a komáromi kosarasok,
tött ki. A negyedik negyedben is szombaton pedig Iglóra utazeleinte tudták tartani a hazaiak nak.

Aranyérmek
Budaőrsről

illetve az abszolút kategóriában
is aranyérmes lett. Valójában a
kiváló sportreménység idén a
nemzetközi osztrák versenyen,
a budapesti fitt balance-n junior
kategóriában „begyűjtött” egyegy aranyérmet, illetve Pestről
is elhozta az abszolút győztes
címét. Idén együtt edzett és
versenyre vitt két komáromi fiatalt is, akik egész Europa-bajnokságig jutottak.

VK Mirad PU Eperjes – VK Spartak SJE Komárom
3:0 (25:18, 25:17,25:14)

Zajlott a hétvége a röplabdásoknál is, hiszen egymást követően két alkalommal is pályára kellett lépniük.
Annak ellenére, hogy remek 1:0-ra „elhúzott” a komáromi
formában volt a komáromi csapat, viszont utána már csak
csapat, a bajnokság élén álló sikertelen próbálkozásnak leeperjesiek rendkívül kemény hettek tanúi a szurkolók. Még
ellenfélnek bizonyultak. Már az sem segített, hogy viszonyaz első szett kezdetén érezni lag eredményesen mutatkolehetett az eperjesiek fölényét, zott be a találkozón a csapat
folyamatosan vezettek, Ora- új védője, a lengyel Wojciech
vec edző csapata pedig csak Kazmierczak, ám rajta kívül
megpróbálta utolérni őket. A még négy külföldi is küzdete
második szett első perceiben a Duna-parti legénység sorafelcsillant a remény, hiszen iban.

VK Spartak Komárom – VKP Nyitra
1:3 (-23, 17, -13, -23)

Nyitrabánya (Handlová) – Komárom
81 : 91 * 23:22, 14:23, 23:22, 21:24

BIRKÓZÁS
November 5-én a Szlovák
Birkózószövetség megbízásából rendezte meg a helyi
Bányász Birkózóklub a 2016.
évi kötöttfogású felnőtt egyéni országos bajnokságot, melyen a Komáromi Spartacus
Birkózóklub színeit 59 kgban Nagy Arnold képviselte.
Az egyébként kadétkorosztályú Arnold szülői beleegyezéssel indulhatott a felnőttek
mezőnyében, ahol nem kis
meglepetésre az ezüstérmet
érő második helyet harcolta
ki a felnőtt korcsoportban.
Felvételünkön Arnold balról
az első.
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