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A komáromi járás három együttese is megkapta
a felvidéki zenei élet legnagyobb kitüntetését, Harmónia-díjat

A felvidéki zene apostolai

Mgr. Győre Melinda felvétele

Egyre több kulturális szervezet csatlakozik
a Szövetség a Közös Célokért társuláshoz

A felvidéki magyarság szolgálatában

Az elmúlt napokban tartotta évértékelő közgyűlését a Duray Miklós vezette Szövetség a
Közös Célokért társulás. A társulás 2001-ben alakult a magyar igazolványok rendszerének a kialakítására. A SZAKC-ot valójában valójában több országos szervezet (Csemadok,
MKP, SZMPSZ, SZMSZSZ, SZMCS) hozta létre, és azóta huszonháromra emelkedett a
tagszervezetek száma, s egyre bővül a tevékenységi köre.
A SZAKC tevékenységi kö- bet, a SZAKC igazgatója szá- Legfontosabb feladataink közé
rébe tartozik a közös érdekek molt be. – Október elsejével tartozik a magyarországi meképviselete mellett a Felvidék. arra szövetkeztünk, hogy kol- gyei Civil Információs Közma internetes hírportál és a légáink jogsérelem ügyében pontokkal (CIC) való együttFelvidéki Magyarok interne- is megkereshetőek legyenek. működés és a felnőttképzés
tes folyóirat megjelentetése, Ezért csatlakoztunk a Kárpát- területén is sikeres pályázaa publikációs és kiadói tevé- medencei Magyar Jogsegély- tokat valósítottunk meg. A
kenység felkarolása, továbbá szolgálathoz. Az irodáinkban Kárpát-medencei kapcsolatok
tanfolyamok, szemináriumok, az esetekről feljegyzést készí- erősítése érdekében különbötársadalmi és kulturális ese- tenek, s az ügyekben közvetí- ző hálózatokban veszünk részt
mények szervezése, előadói tőként lépnek fel.
– mondta el Pogány Erzsébet.
és művelődési tevékenység A társulás bekapcsolódik a csa- A SZAKC-hoz felvételt nyert
kifejtése, felmérések és ku- ládlánc építésébe is, magyar három új tagszervezet: az Estatások végzése. Mindezek nyelvű párkapcsolati tanács- terházy János Társulás az Emmellett újszerű szolgáltatások, adás indult szakpszichológu- beri és Keresztény Értékekért,
a szociális segítőtevékenység, sok segítségével. Ugyanakkor a Magyar Alkotó Művészek
a jogsegélyszolgálat és a Fel- tovább folytatódik a civil in- Szlovákiai Egyesülete és a Fevidéki Lelki Elsősegély Tele- formációs központok közre- mine Fortis – Erős Nők Polgáfonszolgálat működtetése is a működésével a civilek szolgá- ri Társulás.
Forrás:
tevékenységükhöz tartozik. A latában álló tanácsadás, civil
Felvidék.ma
tevékenységről Pogány Erzsé- információs napok rendezése.

Rendezik
az I. világháborús
emlékmű környékét

Gúta központjában áll Riegele Alajos I. világháborús
emlékműve, amelyet szinte
beborított a túlburjánzott
élősövény. Az első világégés
100. évfordulójának jegyében a városi önkormányzat felújíttatja a szobor környékét, a szobor talapzatán
lévő homokkő lapon olvashatóvá teszik a feliratot.
Mindehhez a megye 1 500,
az önkormányzat 3 000 euróval járul hozzá.

Múlt héten szombaton este 18 órakor vette kezdetét Nagykaposon, a Bosák Centrum – Energosun épületében a jubileumi Harmónia-díjátadó, melynek keretében mutatták be az idei kitüntetetteket. Nem kis meglepetésre, idén két – bár műfajilag merőben más – komáromi együttes
részesült a neves zeneművészeti elismerésben.
Az év komolyzenei szólistája, év könnyűzenei előadóművé- A helyszínen vehette át Az év
kórusa vagy zenekara kategó- sze. Az év könnyűzenei együt- fiatal énekese vagy hangszeres
riában idén a Stubendek Ist- tese 2016-ban a dunaszerdahe- muzsikusa (15-től 25 éves korig)
kategória legjobbja, a komáromván vezette komáromi Con- lyi Arizóna lett.
A népszerű Vadkerti-Zsapka- szentpéteri Sárközi Xénia opecordia vegyeskart díjazták.

A gellei Pósfa zenekar személyesen vette át Az év hagyományőrző
népzenésze
vagy népi zenekara kategória
győztesének járó elismerést.
Az év dala kategóriában 2014 után
ismét a somorjai Rómeó Vérzik zenekar
győzött az Ébresztő
című szerzeményükkel. A Prágában élő,
de Ipolyságon született Kovács Norbert
gitárművész lett Az

Nyolc millió a kisebbségeknek

A 2018-as évtől összesen 8 millió eurót fordít a szlovák állam a kisebbségi kultúrára,
amennyiben a parlament a mostani változatában fogadja el a Kisebbségi Kulturális
Alapról szóló törvényt. Összehasonlításként idén ennek az összegnek kevesebb mint a
felét, 3,87 milliót osztottak szét a kisebbségi kulturális szervezetek között.
A támogatásról szakmai tanácsok döntenek majd, minden
tanács öt tagból tevődik öszsze, ebből hármat a kisebbségek jelölnek, kettőt pedig az
alap igazgatója nevezhet ki
saját hatáskörben. A nagyobb
kisebbségek három kulturális
területre – közművelődés, irodalmi és kiadói tevékenység –,
valamint művészeti tevékenység (színház, zene, tánc, kép-

zőművészet, film) hozhatnak
majd létre szakmai tanácsot. A
tanácsok autonóm módon működnek majd, egy közös grémiummal, azaz koordinációs
tanáccsal, mely a nemzetiség
legmagasabb szintű szerveként meghatározza az adott
kisebbség kulturális életének
irányvonalát és osztja a támogatást a területek között. A
szakmai tanácsok döntése kö-

telező érvényű lesz az igazgató
számára, aki csak akkor nem
írja alá a támogatás folyósítását, ha azzal törvényt sértene.
A tanácsok kisebbségek által
jelölhető három tagjáról a kisebbségi kulturális szervezetek közgyűlése dönthet, ahová
olyan szervezetek, jogi személyek küldhetnek képviselőt,
akik az adott kisebbség kulturális életének szereplői.

Sipos triót választotta a kuratórium Az év szólistája, zenekara
vagy csoportja megzenésített
vers, világzene, musical vagy

dzsessz műfajban a kategória legjobbjának. Zsapka Attila és Sipos
Dávid, akik a gálán is felléptek,
személyesen vették át az elismerést.

raénekes a neki ítélt kitüntetést.
Életműdíjjal idén a kassai születésű hegedűvirtuózt, zeneszerzőt, id. Reiter Istvánt jutalmazták.

Lebukott a díler

A migránsok miatt megszigorított határőrizet sok esetben más
bűncselekmények megelőzésénél is nagy szerepet kap. Az elmúlt napokban a nyitrai vámigazgatóság szakembereit is meglepte az a férfi, akit azért igazoltatott a rendőrség, mert furcsán
viselkedett.
Mondhatni pillanatok válasz- jában nem találtak menekültet,
tották el a magyarországi sofőrt sem gyanús csomagot. Ezek
attól, hogy folytathassa útját, után robbanóanyag- és kábítóám a vámosoknak feltűnt, hogy szerkereső kutyával vizsgálták
feltűnően viselkedik, bár kocsi- át a kocsit, s különféle rejtekhelyekről végül is 5 000 adagra elegendő kábítószer került
elő. Kiderült, hogy a férfi többek között a kocsi hangszórói
mögé rejtve próbálta meg átelfogadtatásával. Csakhogy ilyen kidolgozott javaslat
csempészni a metanfetamintudtommal nem készült, ezért utólag erre kimagyaráztartalmú drogalapanyagot. A
kodni nem igazán meggyőző.
mintegy öt liternyi ketaminból
A jól informáltak arról suttognak, hogy a háttérben lecsaknem ötezer adag kábítóselkedő gazdasági csoportok fenik a fogukat a komászert lehetett volna előállítani,
romi „folyékony aranyra” és a felszínen zajló sokszor
amelynek jelenlegi piaci ára
érthetetlen események ennek a harcnak a következmé49 500 euró lett volna. A nemnyei. Ha létezne is ilyen folyamat, és sokakhoz hasonzetközi szabályok szerint a malóan én is örülnék a leleplezésnek, nem ebben látom az
gyar férfi ellen Szlovákiában
egyedüli megoldást. A cégnek meg kell válnia azoktól,
indítottak büntetőeljárást.
akik a jelenlegi válságért felelősek, a cég vezetőinek
az illetékes cégen belüli és városi ellenőrző szervekkel
együttműködve fel kellene tárniuk a visszaéléseket, a
testületnek pedig a polgármester vezényletével szak... november 27-én (vasármailag jól előkészített hatékony döntéseket kellene
nap), 13 órakor a gútai váhoznia a KoMvaK jövőjét illetően. Megkérdőjelezrosháza elé, ahol a Komárohető, hogy ezeknek a döntéseknek a meghozatalában
mi járás legnagyobb adventi
van–e erkölcsi joguk részt venni azoknak a képvisekoszorúján a három törtélőknek, akik az utóbbi években a többször is megfonelmi egyház képviselői kögalmazott intő jeleket furcsa módon nem akarták tuzösen gyújtják meg az első
domásul venni, ezért vagy akarva, vagy akaratlanul,
gyertyát, jelezve az advent
esetleg érdekből, vagy csak kényelemből, de végül is
beköszöntét.
felelőséggel tartoznak azért, hogy a dolgok idáig jutottak. Nemcsak a cég, hanem a testület megtisztulása
is hozzájárulna ahhoz, hogy a KOMVaK-kal szembeni
bizalom helyreálljon és a város kincse ne válhasson
senki zsákmányává.
dr. Benyó Zoltán

KOMVaK – hogyan tovább?
Miután hat éve a pénzügyi bizottság valamint a
képviselő-testület maratoni ülésein ülve szem- és
fültanúja vagyok a város
vízvagyonát kezelő cégről szóló vitáknak, kötelességemnek érzem, hogy
a véleményemet időnként
megosszam azokkal, akik
figyelemmel kisérik az eseményeket. Mivel ez irányú
szakmai végzettséggel nem rendelkezem, természetesnek tartom, hogy ezt a véleményt elsősorban szakemberek nézeteire alapozzam. Az objektivitás érdekében eddig is és ezután is meghallgatom a különböző
pártokhoz kötődő és persze független szakemberek
állásfoglalásait is. Az így kialakult következtetéseket,
véleményeket mindig kizárólag a város lakosainak tájékoztatása érdekében fogalmaztam meg, és nem befolyásolt semmilyen egyéni vagy csoportérdek, nem
voltam és nem vagyok lekötelezettje senkinek.
A fenti kijelentés nem öncélú. Személy szerint örülnék annak – a választók pedig jogosan várnák el –, ha
a jelenlegi, nehezen áttekinthető válsághelyzetben a
cég eddigi és további sorsáról döntő képviselőtársaim
is kijelentenék, hogy nem voltak a céggel olyan üzleti kapcsolatban, mely döntéseiket befolyásolhatta, és
sem maguk, sem családtagjaik révén nem részesültek

semmilyen juttatásban a KOMVaK-tól. A fenti kérdés őszinte tisztázása nélkül az eddigi tapasztalatok
alapján nehezen várható, hogy bármilyen ellenőrzés
tisztázza a felmerült kételyeket, megjelölje a céggel
kapcsolatban sokszor emlegetett pazarlás esetleges
kedvezményezettjeit és megmagyarázható legyen a
testület többsége részéről nemegyszer tanúsított érthetetlen tolerancia és szerecsenmosdatás. Miután ez
a megkerülhetetlen tükörbe nézés megtörténik, lehet
és kell is foglalkozni a magyarázkodásként váltig ismételgetett többi problémával. A sokszor emlegetett
régi alapszabály alapján sem kellett volna túlságosan
is nagyvonalúan, esetenként pazarlóan költekezni,
előzetes felmérések és az önrészek biztosítása nélkül
a városon kívül beruházni, eladósodni és emiatt a vagyont elzálogosítani, méghozzá a tulajdonosi jogokat
gyakorló önkormányzat tudta nélkül. Az alapszabály
állítólag elfuserált módosításait is jelezhették volna
időben a cég vezetői és az utólag mindentudó bírálók.
Ugyanazzal a jól megszervezett módszerrel, ahogy a
legutóbbi személyi változásokat is levezényelték és
megszavazták 2015-ben, akár betartható alapszabályt
is keresztülvihettek volna.
Ugyanez vonatkozik a gazdasági modellváltásnál eltúlzott bérleti díjra. Mivel a volt cégvezetést támogató
képviselők többségben voltak az elmúlt ciklusban is,
nem lett volna gondjuk a megváltozott jogi és gazdasági körülményekhez idomuló, indokolt szerkezetváltás
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Gróf Eszterházy a felvidéki magyarság példaképe
Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás nevében Knirs Imre alpolgármester üdvözölte az egybegyűlteket és emlékezett meg a
mártír politikusról és arról, hogy öt évvel ezelőtt avatták fel Nagy János domborművét. Ezt követően köszöntötte az ünnepi beszédet
tartó Duray Miklóst, aki hangsúlyozta: Esterházy János nemcsak a magyarok mártírja, éppúgy a szlovákoké, a lengyeleké, a cseheké
és a zsidóké is. – Halálát egy szellemiség okozta, mely a mai napig közöttünk van, leselkedik ránk és bármikor élővé válhat” – fogalmazott az író, politikus. Duray azonban rámutatott arra is, hogy „jogi meggyőződésünk szerint rehabilitálni kellene Esterházyt, ám
ezt mégsem várhatjuk el a gyilkosaitól”.
Ezt követően Csáky Pál, európai parlamenti képviselő emlékezett meg a nemesi származású Esterházyról, aki felvállalta a több mint
félmilliós elszakadt magyar közösség sorsát, képviseletét. – Tudatos döntésével, a szülőföldjéhez való hűségével a nehezebb utat választotta. Méltán illeti ezért tisztelet és szeretet – fogalmazott Csáky Pál. Esterházy János rehabilitációjáról elmondta, hogy 1999-ben
volt egy pillanat, amikor majdnem reálisnak tűnt a folyamat. Emlékeztetette a megemlékezés résztvevőit arra, hogy olyan ember előtt
hajtanak fejet, aki a formális jog szerint a mai napig háborús bűnös és elítélt. Az európai parlamenti képviselő szerint Esterházy rehabilitációja azért tűnik lehetetlennek, mert ugyanazon törvény ugyanazon paragrafusa szerint ítélték halálra, mint Jozef Tisot. – A
Králik Róbert felvételei
felvidéki magyarság elfogadta őt, ezért soha nem is volt szükség a rehabilitációjára – mondta Csáky.

Nagy siker volt
Csáky Pál színpadi játékának
ősbemutatója Komáromban

Felvidéki magyar színdarab ősbemutatóját tartotta makötetének egyébként ez a
nagy sikerrel a Teátrum Színházi Polgári Társulás no- második színre vitt darabja, s
vember 17-én este Komáromban, a Tiszti pavilonban hogy az élet nem áll meg, arra
színpadán. A Virágeső mondanivalóját tekintve bizo- bizonyíték, hogy jövő hónapnyára nem véletlenül került éppen ezen a jeles napon a ban kerül sor új, az ötvenhatos
közönség elé, az előadásban többször is szóba kerülnek drámapályázatra írt drámájáa bársonyos forradalom sorsfordító eseményei.
nak felolvasóestjére a Thália
Az egyfelvonásos darab fő- sem lehetett szabad az ember,
szereplője a Jászai Mari-díjas mint ahogy magyarnak és híDráfi Mátyás által megformált vőnek lenni sem volt tanácsos.
színész, a felvidéki magyarság Hogyan lehetett túlélni, miből
művészeti életének képviselő- lehetett erőt, kitartást meríteni,
je. Memoárkötetét befejezve, kapaszkodót lelni, erre keresi
a darab a választ.
Ezt a kettősséget,
a gondoktól terhes,
de néhol örömteli pillanatokkal is
könnyített
sorsot
fejezi ki a díszlet is,
a házaspár lakásá- A párttitkár irodájában
nak falain látható, a
két művész korábbi Színházban, Kassán. A darabszerepeit ábrázoló hoz egyébként a társulat nemfényképek, illetve a csak színészi tehetségét adta,
színházigazgató iro- társzerzőként is tevékenykeddájában lévő vidám- tek, kiegészítve azt a hazai
szomorú maszkok magyar színjátszás belső probis. A díszlet- és jel- lémáival, gondjaival, többek
meztervezés Madle- között azzal a sajgó ponttal,
ňák Andr e a munkája.
A felvidéki magyar
Idilli kettős
szerző felmagyarokról
annak kapcsán feleségével, az vidéki
ugyancsak színésznő Judittal, szóló, felvidéki maakit Kolti Helga magyarorszá- gyaroknak írt darabjági művésznő alakít, visszaidé- nak főszereplője nehéz
zik a múltat, melynek mozza- helyzetében dialógust
natai nemcsak az ő életüknek, folytat Istennel, tőle
hanem a felvidéki, kisebbségi vár segítséget, útmutasorban lévő értelmiségnek a tást, mely dialógussal
gondjai, gyötrődései, örömei kapcsolatban a darab
is egyben. A színészházaspár szerzője, Csáky Pál
dialógusai nyomán felele- egy helyütt azt nyilatvenednek küzdelmeik, min- kozta, nekünk felvidennapi harcaik a hatvanas déki magyaroknak is
évektől a rendszerváltáson át ilyen párbeszédre és
egészen napjainkig. A darab isteni segítségre van
nehéz időszakot ölel fel, ami- szükségünk. Csáky Pál
kor még a kultúra területén Ördögtánc című dráA csicsói Gáspár Sámuel
Alapiskola tanári kara és tanulói november 15-én ellátogattak a kolozsnémai a
nyugdíjasotthonba, ahol a
kultúrtermben énekkel, versmondással köszöntötték az
otthon lakóit.
– Minden évben rendszeresen
gondolnak ránk és az idősek
hónapja alkalmából meglátogatnak bennünket, hogy kultúrműsorral szórakoztassák
otthonunk lakóit – nyilatkozta
Pint Tibor mérnök, a kolozsnémai otthon igazgatója.

hogy a közönség bizony elhanyagolja a jobb sorsra érdemes
felvidéki magyar színjátszást.
A korunk és ugyanakkor kisebbségi létünk aktuális kérdéseit boncolgató darab parádés
szerepet biztosít a házaspárt
alakító két színésznek,
de
ugyanakkor a
három karakterszerep,
a
színházigazgató
(Tarics Péter)
a Leninre emlékeztető párttitkár
(Borsó
Ákos, a Selye
János
Egyetem hallgatója,
Radnóti-díjas
versmondó) és
a tragikus sorsú barát (Tóth
László, akit zenés produkciók
szereplőjeként
ismerhetünk)
megformálóinak is.
A hálás közönség hosszasan,
állva tapsolt a nagysikerű előadás végén.
-zsuFotó: Szabó László

A diabétesz világnapjára emlékeztek
a hetényi óvoda apróságai

Az óvónők meghívására játékos meseelőadást tartott Rancsó
Melinda diabetikus nővér a gyerkőcöknek az egészséges táplálkozásról. A kicsik nagyon ügyesen bekapcsolódtak a kis
mesés történetbe.
Volt még torna, tánc, sok-sok napjának szimbólumát jelentő
mozgás, melyet nagyon élvez- kék kört. A nővérke a nap vétek. Természetesen a szakács- gén megmérte minden óvónő,

nők is sok zöldséget, gyümölcsöt, nagyon finom egészséges
ételeket tálaltak fel. A gyerekek kirakták a diabétesz világ-

szakácsnő és takarítónő vércukorszintjét. Szerencsére mindenki nagyon jó egészségnek
örvend.
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Egészségnap a komáromi Munka Utcai Alapiskolában Az MKP előterjesztette
javaslatait

November 10-én rendezte meg hagyományos egészségnapját a
komáromi Munka Utcai Alapiskola. Ezen a napon tanulságos,
az egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységek zajlottak
iskolában. A tanulók az osztályfőnökök vezetésével testtömegindex-méréssel kezdték a napot, mellyel a gyerekek fizikai állapotát vizsgálták.
Ezt követően a ZAMED szak- tetés, ájulás, vérzés kezelése,
képzett munkatársai, Hráček törésrögzítés esetén, valamint
Béla és Hráček Adrianna megtekinthették a mentőautót
egészségügyi bemutatót tartot- és annak felszerelését. A tortak. Természetesen tanulóink nateremben a sporté és a mozmaguk is kipróbálhatták ügyes- gásé volt a főszerep. Molnár
ségüket a mesterséges lélegez- Péter karateoktató vezetésével

tanulóink betekintést nyertek a
harcművészet alapjaiba. Szlávik Éva aerobicoktató zenére
mozgatta át izmainkat. A mozgással járó feladatokat Emmer
Veronika jógabemutatója zárta.
Tanulóink remekül érezték magukat. A sikerhez hozzájárultak
a pedagógusok is, akik örömmel álltak be a gyerekek közé
mozogni. Ezen a napon diákjaink egészséges tízóraiként kenőt kaptak, melyhez a kiflit az

F & K pékség biztosította. Utána gyümölcs- és zöldségsalátát
készíthettek a tanulók.
Az egészségnap sikerességét
legjobban a gyerekek öröme
bizonyította. A program hozzájárult a tanulók egészséges
életmódra való neveléséhez,
hiszen legnagyobb kincs az
egészség. Mindenkinek köszönjük a támogatást.
Forró Tímea,
pedagógus

INTERAKTÍV KOOPERATÍV TANULÁS

A komáromi Kereskedelmi
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákjai újabb fantasztikus élményekkel lettek
gazdagabbak. Az Erasmus+
program keretén belül romániai és olasz diákokkal
karöltve fejlesztették nyelvi,
kommunikációs, számítógépes és vállalkozói képességeiket.
A romániai Szucsáva városa
adott otthont az első nemzetközi projekttalálkozónak. Az
ismeretlentől való félelem
már a találkozó első napján
elszállt, jókedv, spontán csevegés váltotta fel. Miután a
diákok háromtagú nemzetközi csapatokba tömörültek,
elkezdődhetett az interaktív
kooperatív tanulás és a kreatív alkotás. A csapattagok
megismerkedtek a hatásos

vállalati logó, valamint jelmondat alkotásának rejtelmeivel, majd saját maguk
tervezték meg a program
logóját és jelmondatát. A találkozó további napjaiban
a résztvevők bemutatták a
programban érdekelt régiók
hagyományos ételeit és azok

elkészítési módját. Közös
főzőcske után ismét a kreativitásé volt a főszerep. Az
ételekről készült fényképeket felhasználva a csapatok
az egyes régiókra jellemző
ételsort ábrázoló posztereket
alkottak. Az öt nap alatt a diákok számtalan új ismeretre

Országos múltidézés

a Selye János Gimnáziumban

A verseny napjainkban már két évtizedes hagyományokkal rendelkezik, és a felvidéki
középiskolások számára rendezett egyetlen országos történelmi verseny. Az idei megmé-

rettetésen – amelynek témáját a reformkori magyar és szlovák nemzeti mozgalom (1820-1848)
képezte – nyolc felvidéki középiskola tíz csapata mérte össze tudását.
A verseny két körből állt: először egy írásbeli Hogy a döntőnek legyen méltó „háza” és progfeladat megoldásával bizonyították tudásukat ramja, a Történelemtanárok Társulása és a Selye
a versenyzők, majd a második körben szóbeli János Gimnázium igazgatósága, valamint a gimfeladatokkal folytatódott a verseny, ahol többek názium történelemtudományi tantárgybizottsága
között Kossuth Lajos és Széchenyi István bőrébe közösen elhatározta, felújítja azt a régi formát,
bújva folytattak szópárbajt a diákok.
amely a versenyt egy programsorozattá bővítette
A versenyen szerzett pontok alapján rendkívül ki – mondta PhDr. Deák Irén, a rendezvény főszoros eredmény alakult ki, ami a diákok felké- szervezője. A verseny mellett ezért kikapcsolószültségét is mutatja. Az első és harmadik helyen dásra és feltöltődésre is lehetőséget biztosítottak
a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnázium ver- a szervezők egy Slam Poetry est, valamint diásenycsapatai végeztek. A második helyet a ko- koknak szervezett városnézés és tanári szakmai
máromi Selye János Gimnázium diákjai, Kele beszélgetés formájában.
Fanni, Mokos Márton Örs és Karácsony Márk A verseny keretén belül került sor a Magyarok a
szerezték meg, felkészítő tanáruk Elek József Szovjetunió táboraiban 1944-1956 c. vándorkivolt. A gimnázium másik versenycsapata az elő- állítás megnyitójára. A verseny résztvevői szákelő 6. helyen végzett, a csapatot Szeder Enikő, mára a kiállítást dr. hab. Simon Attila, a Fórum
Ábrahám Ágnes és Mezőszállási Márk alkották, Kisebbségkutató Intézet igazgatója és a Selye
felkészítő tanáruk Vajányi Orsolya volt.
János Egyetem Történelem Tanszékének veze– Fontosnak tartjuk, hogy egy országos vetélke- tője mutatta be.
dőnek olyan keretet adjunk, mely a tanároknak
Vajányi Orsolya,
és diákoknak a tudás mellett élményt is nyújt.
a Selye János Gimnázium tanára

tettek szert, megismerkedtek más kultúrákkal, fejlesztették angoltudásukat,
új barátságok szövődtek. A
program itt még nem ért véget, sőt, ez még csak a kezdet! A második nemzetközi
találkozónak az olaszországi
Pisa városa ad majd otthont.
Hajabács Andrea
KéSZSZ, Komárom

Valószínűleg a héten tárgyalja majd a parlament a szociális
szolgáltatásokról szóló 448/2008-as törvény módosító javaslatát, amely új szociális szolgáltatási formákat vezetne be.
A módosítás elsősorban a kisgyermekes családoknak kíván
segítséget nyújtani a családi és munkahelyi kötelezettségek
összehangolásában, a bölcsődei ellátás szociális szolgáltatásként való bevezetésével. A Magyar Közösség Pártja szakmai
alelnökeként már szeptember 27-én sajtótájékoztatón hívtam
fel a figyelmet a módosítás hiányosságaira, amelyeket öszszesítve elküldtünk a parlament
szociális bizottságának is. Ennek
köszönhetően ma (november 15én), a szociális bizottság ülése
előtt, szakmai egyeztető találkozón fogadott Alena Bašistová,
a Szlovák Parlament Szociális
Bizottságának elnöknője, akinek
lehetőségem nyílt részletesen kifejteni azokat az indokokat, amelyek miatt az MKP fontosnak
tartja az általunk kifogásolt megfogalmazások utólagos módosítását.
A törvénymódosításban többször előforduló pontatlanságok
kiküszöbölése, a hatáskörök egyértelmű meghatározásának
hiánya, az ellenőrző mechanizmusok és a szolgáltatást igénylők nyilvántartásának módja, és nem utolsósorban a helyi és
megyei önkormányzatokra háruló anyagi fedezet garantálása
képezte a találkozó tárgyát. Az elnök asszony szerint azok a javaslatok, amelyek esetleges beemelése a módosításba nem terhelik meg az állami költségvetést, megkaphatják a szükséges
támogatást. Az új szolgáltatások regisztrációjához, adminisztrálásához és finanszírozásához szükséges anyagi hozzájárulást
a helyi és a megyei önkormányzatok számára viszont nem tartja reálisnak. Félő tehát, hogy marad az eddigi gyakorlat, amely
szerint az állam leoszt bizonyos hatásköröket, de pénzt ezek
működtetéséhez már nem biztosít.
Bašistová elnök asszony támogatásáról biztosított, egyben ígéretet kaptam tőle, hogy a bizottsági ülésen előterjeszti javaslatainkat, valamint koalíciós partnereitől kérni fogja ezek támogatását. Egyúttal még a parlamenti ülésszak megkezdése előtt
meghallgatást kér Ján Richter, munka-, szociális és családügyi
minisztertől, az MKP javaslatainak megtárgyalása céljából.
Felajánlotta, hogy mind a bizottsági ülés, mind a miniszterrel
történő tárgyalás lefolytatása után telefonon, illetve emailben
tudatja velem, sikerrel járt-e.
Továbbra is figyelemmel kísérem majd a bölcsődei ellátóhálózat Smer által beharangozott bővítése kapcsán kialakult helyzetet, és bízom benne, hogy az MKP által preferált változtatások támogatókra találnak a szociális bizottság és a parlamenti
képviselők körében is, hiszen ha sikerrel járunk, ezek pozitív
hatása egyaránt érezhetővé válik a szolgáltatók, az igénylők, a
helyi és a megyei önkormányzatok számára is.
Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai
és egészségügyi alelnöke

Motorosok
Télapó-jelmezben
A Children Of Heaven motoros klub
ezekben a napokban már javában készül
a II. Motoros Mikulás-nap rendezvényére, melyet idén nagy valószínűség szerint
sok mókás programmal gazdagítanak.
Persze ezúttal is legfontosabb feladatuknak tartják, hogy örömet szerezzenek
azoknak a gyermekeknek, akik Mikulás
napját betegség miatt kórházban töltik.
Közösen, jelmezekbe öltözve motorokon látogatják meg őket, édességeket és
ajándékokat visznek a komáromi kórház
gyermekosztályára.
Mindazok, akik részt szeretné- ládokat, ahol programokkal,
nek venni és hozzájárulni eh- frissítővel (tea, sütemények)
hez a nemes igyekezethez, ké- kedveskednek vendégeiknek.
szítsenek édességcsomagokat, December 3-án, 10 órakor nyitmelyeket a motorosok adnak át ja kapuit a Télapóbirodalom az
a gyermekeknek a komáromi Olymp centerben. Itt rendezik
meg a lábbal hajtható motorok
kórházban.
A kórházba indulás előtt az gyorsulási versenyét, illetve kiOlymp centerben várják a értékelik a legszebben kifestett
motorosok a gyermekes csa- motorkerékpárok versenyét.

AKI KORRUPT, TÁVOZZON!

Rögtön az elején tudjuk le a kötelező formaságokat. Íme tehát a fogalommeghatározás: a
korrupció olyan törvénybe vagy közerkölcsbe
ütköző cselekedet, aminek során valaki pénzért
vagy más juttatásért jogosulatlan előnyhöz juttat
másokat.
Ilyen szépen, „tudományosan” leírva nem is
hangzik annyira vészjóslóan. A megvesztegetés szó is olyan jólfésült, úri kifejezés, hogy ha
szembejönne az utcán, az egyszeri ember mármár kalapot emelne neki. Nem is csoda, hogy
ez a műfaj leginkább a „finom emberek” között
dívik: politikusok, hivatalnokok, bírák között
(tisztelet a kivételnek). Egy idei felmérés szerint

Szlovákia 183 ország közül a 66. helyen áll a ebben a szép úri sportban. Az Európai Unió országai közül csak négy ország tehetségesebb tőlünk
e területen.
Igen ám, de vannak, akik úgy érvelnének, hogy
felesleges itt a szarkazmus, mert az „egyszerű népek” semmivel sem különbek a deákné vásznánál.
Mert például az „egyszerű népek” sem vetik meg
a bankók fehérköpenyesek zsebébe dugdosását.
Ugye? És mi ez, ha nem korrupció? De ha már
itt tartunk: ha a virágárus az ugyanolyan áron
árult virágokból a szebbeket a szomszédnak adja,
lényegében az is korrupció.
Szóval, korrupció ide vagy oda, végül is mindenki

érintett lehet a dologban. Rendre, rangra tekintet
nélkül. (Szinte) mindenki hajlamos a vesztegetésre, ahogy ezt Hofi Géza is mondta: „A korrupció
az, amiből téged kihagynak”.
Egy fontos különbség azért mégis van. A politikus az emberektől kapja a bizalmat, nem pedig
fordítva. A bizalom többek között arról szól, hogy
a politikus legyen megvesztegethetetlen. Ha kiderül, hogy mégsem az, akkor vegye a sátorfáját, és
némi „hűvösön” töltött intermezzo után irány a
civil élet…, ahol tényleg már csak a szomszéd/virág tétben űzheti ezt a szép úri sportot.
Menyhárt József,
az MKP országos elnöke

Természetesen most is lesz lehetőség a gyermekek motorokon történő fényképezése, de
itt lesz Tomi bohóc is (a pozsonyi gyermekonkológiai intézet
bohóca), lesz kötélhúzás és
természetesen itt is meglátogatja a gyerekeket a Télapó. A
műsorvezető szerepét Gyurász
Ildikó vállalta. A felnőttek
megtekinthetik a feledhetetlen
Capoeira showt, melyet a Latinho Capoeira team előadásában láthatunk, s az érdeklődők
megismerkedhetnek ezzel a
csodálatos és látványos harcművészettel.
Délután kettő körül Mikulásruhában motorukra pattanva
elrobognak a városi kórház
gyermekosztályára. A kórházi
látogatáshoz bárki csatlakozhat.
Havazás és jég esetén a motoros felvonulás elmarad. A
gyermekprogramokat és a kórházlátogatást az eredeti tervek
szerint megtartják.
-bm-
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Növényvédelem

Már az Édenben is...

Télelő a kertben

A saját nevelésű gyümölcsfák Ezekben az üzletekben a nönagy odafigyelést és gondos- vény mindent megkap, amire
kodást igényelnek, cserébe vi- szüksége van.
szont gazdag terméssel örvenÜltetési ideje
deztetnek meg bennünket és a Jó hír, hogy a mai modern techcsaládunkat. Csodás élmény nikának köszönhetően egész
gyönyörködni a virágzó, majd évben ültethetünk gyümölcsfát.
termő gyümölcsfa látványá- Szabadgyökerű gyümölcsfák
ban, levenni egy szem ropo- esetén a tavaszi ültetés márcigós cseresznyét, mely ránk us elejétől április végéig, az
mosolyog, beleharapni egy őszi telepítés október második
lédús őszibarackba, felmászni felétől november végéig tart.
a diófára a család aprajának, Konténeres gyümölcsfát egész
nagyjának, újra és újra felfe- évben, márciustól november
dezni kertünk, otthonunk örö- végéig folyamatosan nagy bizmeit.
tonsággal telepíthetünk. Kiváló
A gyümölcsfáinkról szedett az őszi ültetés, amikor még megyümölcs íze páratlan, és nem legebb a talaj, a gyökérfejlődés
utolsósorban nagyon egészsé- hamarabb elindul. Ne hagyjuk
ges. Mi dönthetjük el, mikor az ültetést későre, amikor már
szedjük le, mennyit és mivel kemény fagyok is vannak!
permetezzük, hisz gyümölcse- A gyümölcsfák ideális ültetési
ink az egészségünk fő forrásai. távolsága attól függ, mekkoráA fajták kiválasztásában a kert ra nőnek. Nagyobb koronájú
adottságait és a család ízlését fákat, mint például a csereszvegyük figyelembe. Napos nyefa, szilvafa, sárgabarackfa
helyre ültessük a diót, a sár- 4-5 méterre, kisebb lombozaga-, őszibarackot, nektarint. túakat például almát, őszibaÉrdemes egy-egy gyümölcsfa- rackfát, körtefát 3-4 méterre
jon belül többfélét ültetni, hogy helyezzünk egymástól. Intenkitolódjon az érési idő, mely zív koronaalakításra alkalmas
garantálja a folyamatos szü- törpe alanyon lévő almafák
retet. A várható
maximális termés
érdekében érdemes az önmeddő
gyümölcsfafajtákhoz porzót ültetni,
illetve ha a kert
lehetőségei nem
engedik,
akkor
az öntermékeny
típusokat választani.
A gyümölcsfák
ültetése, majd az
ezt követő gon- A fa ültetésénél a gödör legyen kellően
dozási folyamat mély, alulra tegyünk trágyát
kulcsfontosságú
az optimális fejlődés és a bő- akár 2 méterre is kerülhetnek
séges terméshozam szempont- egymástól.
jából. Néhány fontos lépés Őszi és tavaszi ültetés előtt is
betartásával siker koronázza vágjuk vissza a vastagabb gyöbefektetett munkánkat.
kereket 3-4 cm-rel, hogy serElőször is szerezzünk be jó kentsük a hajszálgyökerek fejminőségű oltványt megbízható lődését. Egyúttal a sérült, törött
helyről. A faiskolai/kertészeti gyökérvégeket is vágjuk le. A
árudákban megfelelően, szak- hajszálgyökereket ne bántsuk!
szerűen tartják az oltványokat. Központi kérdés a megfelelő

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

nagyságú, minőségű ültetőgödör. Mérete legalább 2-3-szorosa a gyökérzet nagyságának,
amire azért van szükség, hogy
a gyökérzet optimálisan tudjon növekedni, valamint a tápanyag is elférjen.
Tegyünk 15-20 kg jó minőségű komposztált marhatrágyát
vagy házi komposztot a gödör
mélyére a talajszerkezet javítása céljából. A kertészeti árudákban vásárolt zsákos trágyák
nagy előnye az istállótrágyával
szemben, hogy át vannak gőzölve, nem vonzzák a kártevőket.
Szórjunk talajfertőtlenítőt a talajban garázdálkodó kártevők
ellen. Gázosító tulajdonságának köszönhetően elpusztítja
a férgeket, melyek elrághatják
a hajszálgyökereket, ezzel elpusztítva a gyümölcsfát. Következő lépésben lapátoljunk
vissza a kiásott porhanyós
földből úgy, hogy a gyümölcsfa ültetési mélysége a faiskolai
magasságával fog megegyezni,
azaz a gyökérnyakban található szemzés helye a talajszint
fölött legyen néhány cm-rel.
Ha ennél jóval mélyebbre kerül, a fa kipusztulását eredményezi! Tömörítsük a földet
a gyökérzet körül, lábbal tapossuk meg óvatosan annak
megsértése nélkül. A folyamat
vízzel együtt történjen, hogy
légmentes közeget képezzünk
körülötte.
A frissen ültetett gyümölcsfát
locsoljuk be alaposan, lehetőleg tömlővel. Ezt az eljárást
iszapolásnak nevezzük.
Fiatal fáinkat védjük a kemény
téli fagyok ellen, ezért húzzunk földkupacot a tövükre.
A kupac kb. 20-30 cm magas
legyen. Természetesen erre a
védelemre tavasszal már nincs
szükség.
Ha az ültetésre tavasszal kerül sor, készítsünk tányért a fa
tövénél a bőségesebb öntözés
lehetőségét megteremtve. A
tányért töltsük meg alaposan
vízzel minden alkalommal.
-la-

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.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha túl egyhangúnak érzi az
életét mostanában és változatosságra vágyik, tehet apró lépéseket
is ennek megváltoztatására. Elég ha minden bevásárláskor vesz
egy olyan ételt vagy italt, amit még nem kóstolt, ha meghallgat
olyan zenéket, amelyeket nem szokott, vagy elolvas ilyen könyveket.
HALAK (február 21. – március 20.) Különös gondot fordít mostanában a külsejére. Sokat tett azért, hogy csúcsformában legyen
és elégedett is lehet az eredménnyel. Egészségére is több időt
tud most szakítani, jobban odafigyel saját szükségleteire és ez
meglátszik testi, lelki közérzetén is. Tartsa meg ezeket az új szokásait!
KOS (március 21 – április 20.) Ha ezen a héten kellő komolysággal és odafigyeléssel végzi a munkáját, ha képességeit célzottan használja, nem lesz hiány dicséretben és elismerésben.
Új terveket kovácsolhat, de ezeket csak akkor ismertesse másokkal, ha annyira kiforrottak, hogy keresve sem lehet hibát
találni bennük.
BIKA (április 21. – május 20.) Kicsit kedvetlen és hanyag a hét
elején, ami önt talán idegesíti, de a környezetében élők elégedetten tapasztalják, hogy ön is csak gyarló ember, akinek vannak rosszabb napjai. Csütörtök körül azonban véget ér ez az
időszak és újra az a kiegyensúlyozott és harmonikus ember lesz,
mint régen.

Októberi szerencsés nyertesünk: a marcelházai Keszegh Edina, nyereményét postán kapja meg.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):

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

humor-csokor
– Akarja, hogy kirendeljünk önnek egy védőügyvédet? – kérdi az ügyész a vádlottól.
– Köszönöm, inkább egy jó tanút szeretnék.
– Mi a különbség Szlovákia és Japán között?
– ???
– Japán a mosoly országa, Szlovákia viszont kész röhej!
A férjet a padló súrolása közben találja otthon a
barátja.
– Megmondom neked őszintén, hogy nekem ilyesmit eszembe se jutna csinálni – mondja elismerően.
– Nekem sem – válaszolja a férj. – A feleségem találta ki!
Egy amerikai lány Skóciába látogat, és egy turistacsoporttal elmegy egy régi kastélyba. A séta végén megkérdezi tőle az idegenvezető, hogy tetszett a kastély.
– Nagyon szép – feleli a lány – csak egész idő alatt
attól tartottam, hogy előbukkan valahonnan egy szellem.
– Á, ettől nem kell félni, én már elég régóta itt vagyok, de még nem láttam egyet sem – mondja az idegenvezető.
– Mióta van itt?
– Úgy háromszáz éve...

Nyuszika felhívja telefonon a hentest:
– Van disznófüled?
– Van.
– Hát marhanyelved?
– Van.
– És csirkelábad?
– Az is van.
– Hát akkor rohadt ocsmány lehetsz...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Tele van ugyan ezen a héten
tetterővel és tenni akarással, de kénytelen tudomásul venni, hogy
bizonyos dolgokhoz egyszerűen több idő kell. Ezért ne cselekedjen elhamarkodottan. Ez leginkább szakmai és pénzügyi téren
igaz. Így elkerülheti a szükségtelen és időrabló hibákat, és a későbbi siránkozást. Legyen óvatos, előfordulhat, hogy hamis barát
kopogtat az ajtaján...
RÁK (június 22. – július 22.) Bármilyen feladatok várnak is önre
ezen a héten, módszeresen járjon el! Így talán lassabban, de sokkal
biztosabban célba ér. Ezt még szerelmi ügyekben is célszerű szem
előtt tartania, bár érzelmi kérdésekben az is fontos, hogy adott helyzetben spontán döntést tudjon hozni a szívére hallgatva. Néha sokkal
jobb az előrelátás, mint az elhamarkodott döntés!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten bőven
lesz alkalma kiélvezni a másik nem csodálatát és ha van valaki a
közelében, aki szépnek és kedvesnek látja önt, az átalakítja a saját magáról alkotott véleményét is, ez pedig erősíti önbizalmát.
Magabiztossága pedig lazábbá és közvetlenebbé teszi, pedig annak eddig sem volt híján.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Figyeljen oda ezen a héten, hogy megmaradjon belső nyugalma és semmi se zökkentse
ki a pihenésből. Ehhez elengedhetetlen, hogy partnerével őszinte
legyen és tudatosan dolgozzon azon, hogy közel legyenek egymáshoz. Szervezzenek minél több közös programot és lessék
egymás gondolatait, elvárásait.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Amikor csak teheti,
menjen ki a szabadba ezen a héten. Egy kellemes séta vagy
bármilyen mozgás – akár esőben is – kitisztítja a gondolatait
és segít tisztázni, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, amin
változtatni szeretne, amiről nem akarja, hogy továbbra is része
legyen az életének. Felszabadultabb lesz és egyre merészebben
tervez.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Szabadságra van szüksége ezen a héten élete minden területén. Olyan erős önben ez
az igény, hogy ha valaki korlátozni próbálja, akár arra is képes,
hogy egy időre megszakítsa vele a kapcsolatot. Azt tudnia kell
azonban, hogy felelőtlenség lenne ezért feláldozni egy barátságot, vagy egy szerelmet.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nem érzi, hogy haladna problémái megoldásában, ennek ellenére jelentős lépéseket
maga mögött tudhat már. Ezek talán nem a leglátványosabbak
voltak, de mindenképpen fontos állomásai egy belső átalakulásnak, ami a komoly változások elengedhetetlen feltétele. Ideje
lesz távlati terveket szőni!
BAK (december 22. – január 20.) Ez a hét nem szabad, hogy
önmaga feláldozásáról szóljon, mert most könnyen visszaélnek
vele és mire észbe kap, máris benne találja magát egy újabb alárendelt kapcsolatban. Fogadja el, hogy egyenrangúak és már a
kapcsolat elején szabjon határt önmaga védelmére. Ez nem vonatkozik partnerére, aki az ön érdekeit védi.

5

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

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

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Használt és öreg
autók likvidálása,
kijelentéséhez
szükséges papírok
elintézése.
Tel.: 0919 182 225.

* Hízók eladók Gútán. Tel.:
0907 673 607
* Eladó kiváló minőségű fűszerpaprika. Tel.: 0902 359 079.

Kismalacok eladók Gútán
(20-25kg).
Tel.: 0904 505 381

Garázs eladó
Komáromban,
a II. lakótelepen.
Tel.: 0903 178 861.

Kemény tűzifa
eladó Gútán
(Hosszú utca 16).
Tel.: 0903 437 9458

* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

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
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MŰSORAJÁNLAT
november 19-től 25-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 Gyerekeknek, 10.35
Babavilág, 12.55 Tarzan
(amer.), 14.00 Lányok pórázon (francia-olasz), 15.50
Hajrá csajok 3 (amer.),
18.00 Tények, 18.50 A majmok bolygója (amer.), 21.45
Ted (amer.), 0.00 D-Tox
(amer.-német)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 13.05
Cobra 11 (német), 15.15
Ha r r y Pot ter és a f őn i x
rendje
(amer.-a ngol),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 20.00 X-Faktor, 23.00 Férj és feleség
(amer.-ír),
0.55
Penge
(amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Dallas (amer.), 13.00
Éjjel a parton (amer.), 14.50
Anyák
gyönye
(amer.),
15.15 ValóVilág, 19.45 Gunman (angol-amer.), 22.00
ValóVilág, 23.30 CSI: A
helyszínelők (amer.)

M2

11.35 Góg yi felüg yelő,
12.00 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.30 Sherlock,
a jak, 14.10 Béci és Réci,
15.20 A z aranylúd, 17.00
Mickey egér játszótere,
19.05 Gondos bocsok,
20.05 A muskét ások (angol), 21.00 Én vag yok it t,
22.40 M R 2 A k usz ti k, 1.00
Most jó (angol)

Duna tv

10.55 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.20 Ha zajá ró,
14.35 Mú zeu mt ú r a , 15.30
Fény a redőny mögöt t
(mag ya r), 17.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 19.30 K rokod il
D u ndee (au sz t r ál), 21.15
Tombstone (a mer.), 23.30
A ret t egés fok a (a mer.),
1.20 K rokod il D u ndee
(au sz t r ál)

Duna World

11.25 Rég i nyá r (mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k aró, 13.20 M M A – por t ré
sorozat , 14.45 Ha ng v il la ,
15.15 Új idők , új d alai,
15.45 Hog y volt?, 16.40
Jó borok na k szé p ha zája ,
17.35 Csalá d-ba r át , 19.10
Szaba d ság t ér 56, 20.0 0
M i ndenből eg y va n , 21.30
Fábr y,
22.50
Mu n k aüg yek , 23.55 O per a Café

Pozsony 1

12.40 Egy lépés a mennyország, 13.40 Apuka kicsi lánya (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
Varázslók tele (szlovák)

Pozsony 2

11.45 Tudományos magazin, 13.10 Gypsy fesztivál, 14.25 Vadászoknak,
14.50 Tesztmagazin, 14.55
Bajnokok Ligája Magazin,
15.25 Kvartett, 15.50 Karibu-Kenya, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Hangverseny
az élőkért (szlovák), 21.40
Öröm az élet, 22.10 1992
(olasz), 23.05 Oroszlánok
(olasz), 23.55 Szlovákia
legnagyobb bűntényei

Markíza tv

10.10 K redenc, 11.45 Soha
ne add fel! (amer.), 13.50
Több mint testőr (amer.),
16.35 Shrek (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Felnőttek 2
(amer.), 22.35 Hajsza a
gyilkos után (amer.), 0.40
Felnőttek 2 (amer.)

JOJ TV
9.35 Ninja Factor (amer.),
10.35
Vámpírakadémia
(amer.), 12.45 Flinston
család (amer.), 14.40 Csillag születik, 17.30 Nálunk,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Az utolsó boszorkányvadász (amer.), 23.05
Colt 45 (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
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, 9.35
Tű sa rok ,
11.10
Több,
m i nt testőr, 12.15 Ta rza n (amer.), 13.20 Gy ilkos sorok (amer.), 15.30
Mega ag y és a pi ros gomb
(amer.),
15.45
Fletch
(amer.), 18.0 0 Tények ,
18.50 James Bond (amer.)
22.15 Tökös csávó 2
(amer.), 0.15 Szív t iprók
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.15
Édes otthon, 12.50 XXI.
század, 13.20 Házon kívül,
13.50 Pandakaland Kínában (amer.), 15.30 Nyomás
utána! (olasz-amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Herkules
(amer.), 20.50 Nagyfiúk
(amer.), 22.50 Gyilkos nap
(amer.), 2.05 Sivatagi lavina
(amer.)

RTL II

10.50 Segítség, bajban vagyok!, 15.50 Zsenikém
(amer.), 18.00 ValóVilág,
19.00 Showder Klub, 20.00
ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes,
23.30 Zsenikém (amer.),
1.35 Totál beépülve (amer.)

M2

12.00 Lucky Luke a vadny ugaton, 12.30 Sherlock,
a jak, 14.10 Béci és Réci,
15.20 A fehér kígyó (német), 17.20 A gumi macik, 19.05 Gondos bocsok,
20.05 Foo Figh ters, 21.15
Papírhold (amer.), 23.20
Pattensee (magyar), 23.50
Doc Mar tin (angol)

Duna tv

9.40 Katoli k us k rón i ka ,
10.35 Eva ngéli k us magazi n, 12.55 Rú zs és selyem,
14.05 Colu mbo (amer.),
15.20 A m i n isz ter ba rátja (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.10 Ká r t yavá r (amer.),
22.15 A sa kál napja (a ngol-f ra ncia)

Duna World

10.35 Fölszál lot t a páva ,
13.20 Nag yok , 13.50 Szaba d ság t ér 56, 15.05 Rú zs
és selyem , 15.35 Ö nök
kér t ék , 17.55 Csalá d-bar át , 19.30 Ö t kont i nen s,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30 Mut t er – A nya
(svájci-mag ya r),
23.10
Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 13.35
Mar ple kisasszony (angol), 15.05 Negyvennégy
(szlovák), 17.00 Senki sem
tökéletes, 18.20 Konyhám
titka, 19.00 Hírek, 20.25
Dr. Martin (szlovák), 21.20
Marius (francia), 22.45 Julie Lescaut (francia), 0.20
Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.25
Egyházi
műsor,
14.05
Színészlegendák,
14.20 Svéd gy ufa (szlovák), 16.45 Jégkorong,
18.20 Esti mese, 19.35
Hírek, 19.45 Forsy te Saga
(francia), 20.50 Hét nap a
temetésig (szlovák), 23.00
Tíz nap, amely megrengette a világot (orosz)

Markíza tv

10.40 Shrek (amer.), 12.20
Chart Show, 14.25 Atletiko Cvernofka, 15.30 Jó
tudni!, 17.45 Alvég, felvég, 19.00 Híradó, 20.30
A szökés (amer.), 22.45 96
óra (amer.), 0.45 A szökés
(amer.)

JOJ TV
11.30 Hidalgo (amer.),
14.30 Az utolsó boszorkányvadász (amer.), 16.55
A nyaralóban (szlovák),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Csillag születik,
23.55
Mozgó
célpont
(amer.), 2.00 127 óra
(amer.)

M1

M1

KEDD
M1

CSÜTÖRTÖK
M1

TV2

TV2

TV2

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

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

6.20 Mokka, 12.30 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 Bumm!, 20.40 A szultána (török), 22.00 S.W.A.T.
(amer.), 0.45 Bűnös Chicago
(amer.)

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
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 A mag (amer.angol), 3.25 Psych (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Egy rém fura család
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45 A
kis menyasszony (in diai),
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 Dr. Csont (amer.),
22.30 Glades (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Nyomtalanul (amer.), 11.55
Glades (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

M2

11.45 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.50 Csűrcsavarosdi, 15.25
Nyuszi és a varázsecset,
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,
22.45 Római helyszínelők
(olasz)

Duna tv

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.50 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, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Keresem a
családom, 23.55 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, 18.05 Anyák gyöngye
(amer.), 18.35 Hagyjál főzni!,
19.30 A gyanú árnyékában,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

13.15 Pin kód, 13.30 Animália, 14.00 Kaja-kalandok,
14.50 Csűrcsavarosdi, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 18.45 Eperke és barátai, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.05 Mit gonodolsz, ki
vagy? (angol-amer.), 21.10
Én vagyok itt, 22.50 Római
helyszínelők (olasz), 0.45
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 Vég telen
szerelem (török), 19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Hawaii
Five.0 (amer.), 22.20 No
Limit (f rancia)

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 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.25 Gran Hotel
(spanyol), 0.45 Hawaii Five.0
(amer.)

11. 35 Sz űt s M a r a h á z a s s á g 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 Hog y volt?,
21.0 0 H í r a d ó, 21. 30 M a r a dj t a lp on!, 22 . 30 R id ik ü l , 0. 25 Mu n k aü g ye k

11.35 A nap lovagja (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.25 Életkor, 15.20 Nemzetiségi magazinok, 16.05
Hogy volt?, 18.55 Kívánságkosár, 19.50 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Duna World

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.40 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.50
Talk show, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Minden, amit szeretek (szlovák), 22.00 Riporterek,
22.35 Titkos életek (szlovák), 23.30 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

14.05 Park, 15.30 Nemzetiségi magazin, 16.30 Autószalon, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.00 Advent, 21.00
Univerzum, 22.30 Letűnt
birodalom (orosz)

Markíza tv

10.05 Forr a bor, 11.05
Családi történetek, 13.05
NCIS (amer.), 15.00 Családi történetek, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.45 Kredenc, 22.55 A sziget, 0.00
Jószomszédi
viszonyok,
0.55 Döglött akták (amer.)

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

Duna World

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák ízek, 22.10 Mindhalálig (francia), 23.00 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.35 Diagnózis, 15.05 Ilyenek voltunk, 15.55 Nők a világ végén, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.00 Advent, 21.00
Univerzum, 22.30 Talkshow

Markíza tv

10.05 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!, 22.40 A
sziget, 23.45 Atletiko Cvernofka, 0.00 Döglött akták
(amer.)

JOJ TV
12.50 Dr. Csont (amer.),
14.50 Családi történetek,
16.00 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Nálunk, 22.00 Találd
ki a koromat!, 0.30 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 Bumm!, 20.40 A
szultána (török), 22.00 Deep
Impact (amer.), 0.50 A törvény embere (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.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.45 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, 23.30 BeleValóVilág

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Csűrcsavarosdi, 15.25 Nyuszi
és a varázsecset, 17.55 Loopdidoo, 18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Mit gondolsz, ki vagy?
(angol-amer.), 21.10 Én vagyok itt, 22.45 Római helyszínelők (olasz), 0.45 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 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj talpon!, 20.35 Szabadság tér 56, 21.40 A berni követ (magyar), 23.05 Háború és
béke (amer.-olasz), 1.15 Nero
Wolfe rejtélyei (olasz)

Duna World

11.45 Randevú éjfélkor (magyar), 13.15 Magyar gazda,
13.40 Noé barátai, 14.05 Nagyok, 14.40 Kárpát expressz,
15.30 Ecranul nostru, 16.15
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 18.55 Kívánságkosár,
19.25 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 23.55 Mindenki akadémiája, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
madártávlatból, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 A metró (orosz), 22.30 Hunter
(amer.), 23.50 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.35
Univerzum, 14.40 Tudományos magazin, 15.10
Ilyenek volt un k, 15.30 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15 A világ kincsei,
18.30 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.00 Advent, 21.00
Univerzum, 22.35 Művészetek, 23.30 Retroscope

Markíza tv

10.05 For r a bor, 11.10
Családi tör ténetek, 13.05
NCIS (amer.), 15.00 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, 23.10 A sziget,
0.15 Jószomszédi viszonyok, 1.15 Döglött akták
(amer.), 2.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Családi történetek, 16.00 Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Azt a lányt szeretned
kell! (amer.), 22.50 Castle
(amer.), 23.50 Bostoni gyilkosságok (amer.)

PÉNTEK
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

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
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Backstrom
nyomozó (amer.), 23.10 Propaganda

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 Bumm!, 20.40 A
szultána (török), 22.00 Nyakiglove (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.50
Nyugi,
Charlie!
(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, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Válótársak (magyar), 22.50 A helyszínelők
(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.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Gyertek át!, 23.10 Showder
Klub, 1.25 Miami helyszínelők (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 Glades (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, 18.05 Hagyjál
főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 BeleValóVilág

M2

11.45 Kérem a következőt!,
14.00 Kaja-kalandok, 15.25
Nyuszi és a varázsecset,
16.25 Mesélj nekem!, 17.40
Milly, a kíváncsi, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.05 Mit
gondolsz, ki vagy? (angolamer.), 21.10 Én vagyok itt,
22.50 Római helyszínelők
(olasz), 0.45 Doc Martin
(angol)

Duna tv

12.55
Ízőrzők,
13.30
Halálbiztos
diagnózis
(amer.), 14.15 A császár
kincse (dél-koreai), 15.20
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.05 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 A
Bagi Nacsa Show, 22.10
Philadelphia (amer.)

Duna World

11.35 Fűszer és csemege
(magyar), 13.40 Hazajáró,
14.10 Magyar krónika, 16.10
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván írta,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 0.25 Munkaügyek
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 16.25 A világ
madártávlatból,
16.50
Sherlock Holmes kalandjai,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 Aranyidők, 21.30 A
völgyben (szlovák), 22.35
Egy lépés a mennyország,
23.35 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.10
Ilyenek volt un k, 15.25
Roma magazin, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.00
Advent. 21.30 Tudományos
magzain, 23.25 Rendőrség, 23.45 Prof ik

Markíza tv

13.05 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Relax, 17.55 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 21.40 Szórakoztató show műsor, 22.40 Egy
hét kötelezettségek nélkül
(amer.), 0.40 Döglött akták
(amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Családi történetek, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Nálunk, 21.30 Inkognitó, 22.50
Geissenék, 23.40 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

TV2

RTL Klub

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

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Pin kód, 14.00 Kaja-kalandok, 16.10 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Kókusz Kokó, a kis sárkány, 17.40 Milly, a kíváncsi, 20.05 Mit gondolsz, ki
vagy? (angol-amer.), 21.10
Én vagyok itt, 22.45 Római
helyszínelők (olasz), 0.45
Doc Martin (amer.)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 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 Végtelen
szerelem (török), 19.30 Fölszállott a páva, 22.00 Prima
Primissima Díjátadó Gála,
0.10 Szerelmi hadviselés
(angol-német)

Duna World

11.20 Nincs többé férf i
(magyar), 13.40 Rúzs és
selyem, 14.45 Kosár, 15.40
Roma kultúra, 16.15 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Önök kérték, 21.30
Van képünk hozzá, 22.30
Ridikül, 0.25 Munkaügyek
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
A világ képekben, 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Sherlock Holmes kalandjai,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 22.05
A hipnotizőr (svéd), 0.00
Senki sem tökéletes, 1.15
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.40
Művészetek, 16.25 Roma
Spirit, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese,
19.20 Hírek, 20.00 Advent,
21.00 A család, 21.30 Hab
a tor tán (francia-belga),
23.35 One Day Jazz

Markíza tv

10.05 Forr a bor, 11.00 Családi történetek, 13.00 A
mentalista (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, 23.45 Szórakoztató show műsor, 1.00 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!, 12.00 Híradó, 12.50
Topsztár, 13.20 Dr. Csont
(amer.), 14.15 Családi történetek, 15.30 Találd ki a koromat!, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Csendesek a
hajnalok (orosz), 23.30 Vidéki suttyók (amer.), 1.40
Vámpírnaplók (amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

november
november
november
november
november
december
december

26-án
27-én
28-án
29-én
30-án
1-jén
2-án

Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor
Elza
Melinda

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Érsekújvárban: az érsekújvári Csikós Kevin és a perbetei Gajdáčová Nikoleta.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi
Tóth Emma, Knyirs Eszter, Sýkora Benjamin, Csizmadia Orsolya, a vágfüzesi
Simonics Levente, az érsekújvári Mikuš Martin, Kajan Peter és Benceová Petra, a nagysurányi
Koco Matias, a hetényi Zalka Liza, a gútai Néveri
Emília, a marcelházai Kacz Péter, a bátorkeszi Roháček Kristian, az újgyallai Víghová Jana és Eva,
a szentpéteri Németh Emma, a csicsói Szépová
Emma és a megyercsi Ďurišin Juraj.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Bartanusz István (74 éves), Páczer Milán
(62 éves), Révai Štefan (89 éves), a gútai Pilisi Martin
(83 éves), Balázs Erzsébet (82 éves), Valkovská Veronika (69 éves) és Tóth Zoltán (51 éves), a zsemlékesi
Lábsky Dominik (78 éves), a nemesócsai Fekete Viola
(64 éves), a hetényi Vörös Jolán (77 éves), a csallóközaranyosi Simon Gábor (50-éves), valamint a karvai Kováč Ladislav (50-éves).

A Dunatáj receptkönyvéből

Húsos kelkáposzta
Hozzávalók:
1 kg kelkáposzta
12,5 dkg gyors rizs
0,5 kg darált pulykahús
1 db tyúkleveskocka
2 evőkanál olaj vagy ½ evőkanál házi zsír
1 db vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 db zöldpaprika
1 kis pohár tejföl
1 teáskanál erős paprikakrém
1 dl natúr tejszín
1 teáskanál só
1 teáskanál pulyka-fűszerkeverék
1 mokkáskanál őrölt feketesó
bors
Elkészítése:
Forrásban levő sós vízbe tesszük a megmosott, leveleire bontott
kelkáposztát, amiből előzőleg a torzsás részt, vastag levélnyelet
kivágtuk. Fedő alatt 3 percig főzzük, majd hideg vízben gyorsan
lehűtjük, óvatosan szűrőbe emelve lecsepegtetjük.
Az olajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vöröshagymát és a
felkockázott zöldpaprikát. Állandó keverés mellett hozzáadjuk a
paprikakrémet és a darált húst. Mielőtt zsírjára sülne, belepréseljük a fokhagymát, elkeverjük a hússal, a megmosott rizzsel,
felöntjük 2 dl forró vízzel. Nagyon kis hőn pároljuk, kétágú nagy
villával egyszer megkeverjük. Tíz perc múlva levesszük a lángról, pihentetjük még 10 percig, majd villával megkeverve borssal és a fele pulykafűszerrel ízesítjük, esetleg sózzuk is. Olajjal
kikent, morzsával megszórt, közepes méretű (2-3 l) hőálló vagy
elektromos tálba tesszük a kellevelek felét, rásimítjuk a párolt
rizses húst, betakarjuk a maradék kellel.
A tejfölt összekeverjük a tejszínnel. Kevés sóval és a pulykafűszerrel ízesítjük, rálocsoljuk a húsos kel tetejére, nagy villával megszurkáljuk, hogy jócskán belecsorogjon az ízes tejföl. Sütőben 180
fokon vagy az elektromos tálban pirulásig, 20 percig sütjük.

Erdélyi rafaello

Hozzávalók:
Fehér tésztához:
5 tojás fehérje
15 dkg kristálycukor
15 dkg kókuszreszelék
2 evőkanál rétesliszt
fél csomag sütőpor
fél citrom leve
Barna tésztához:
5 tojás fehérje
15 dkg kristálycukor
15 dkg darált dió
3 evőkanál kakaópor
2 evőkanál rétesliszt
fél csomag sütőpor
Krémhez:
10 tojássárgája
2o dkg kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag csokis pudingpor
Elkészítése:

Először a fehér tésztát készítjük el. A tojásfehérjét a cukorral
kemény habbá verjük, majd beleszórjuk a kókuszreszelékkel
elkevert sütőporos lisztet, majd a citromlevet és óvatosan
összekeverjük.
Egy nagy tepsit szilikonos sütőpapírral kibélelünk és a maszszát beleöntjük, majd elsimítjuk. A sütőt 180 fokra előmelegítjük és 15 perc alatt megsütjük a lapot.
A barna tészta ugyanúgy készül, mint a fehér, csak a kókuszreszelék helyett a diót a kakaóval, liszttel és a sütőporral összekeverjük, majd óvatosan elkeverjük a habbal és
megsütjük.
A krémhez a tojássárgákat a cukorral, pudingporral, tejjel,
csokoládéval simára keverjük és sűrű krémmé főzzük. Hagyjuk kihűlni, majd a margarint kihabosítjuk és a kihűlt pudingos krémmel habosra keverjük.
Bevonjuk olvasztott csokoládéval.
A sütemény tetejét bőven megszórjuk kókuszreszelékkel.
Hagyjuk állni a süteményt, hogy összeérjenek az ízek, tegyük
hűtőszekrénybe és másnap kockákra vagy szeletekre vágva
tálaljuk.

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

GYÁSZJELENTÉS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Bartanusz István
életének 75. évében,
rövid betegség után
november 16-án elhunyt.
Akik ismerték, jó szívvel tartsák meg
emlékezetükben.
A gyászoló család

Emlékét őrző felesége, lánya, fia,
unokái és három dédunokája: Filip,
Márk és a kis Lukács

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.

Szívünkben mély fájdalommal
emlékeztünk a drága jó édesapára,
nagyapára és apósra,

Mgr. Szabó Imrére
Gútán,
halálának tizenhatodik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző családja

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

Aplico+

MEGEMLÉKEZÉS

Keszeli Lajosra
Gútán.

Notebookok,

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Egy pillanat és mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívekben örök gyász és fájdalom.

Fájó szívvel emlékezünk vissza
november 26-án,
halálának negyedik évfordulóján
a szeretett férjre, édesapára
és nagyapára,

10 dkg olvasztott csokoládé
3 dl tej
25 dkg margarin
Díszítéshez:
15 dkg olvasztott csokoládé
2 ek kókuszreszelék

RÖPLABDA

TJ Slávia Svidník (Felsővízköz) – Komárom
3:2 (-19, -22, 22, 23, 11)

Egy gyors visszaemlékezés: Október 15-én 3:0 (20, 9, 19)
arányban legyőzte a komáromi csapat a felsővízközieket,
ezért most mindenki érdeklődve várta, hogy a „visszavágó”
hogyan sikerül.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!
* Eladó őrölt fűszerpap- * Bérelnék kétszobás, berendezett
rika Gútán. Tel.: 0908 lakást Komáromban. Tel.: 0915
853 224.
257 313.

Ünnepi nyitva tartás:

december 5-én, 14 és 17 óra,
december 6-án pedig 14 és 17.30 óra között.

December 10-én, szombaton
December 11-én, ezüstvasárnap
December 17-én, szombaton
December 18-án, aranyvasárnap
December 24-én (szenteste)
December 25-én és 26-án zárva
December 31-én (szilveszterkor)
Január 1-jén zárva

6-14-ig
9-14-ig
6-14-ig
9-14-ig
6-11-ig
6-12-ig

Az biztos, hogy Oravec
edző legénysége nem ilyen
ellenfélre számított. Ahogy
az várható volt, a komáromi csapat a tőle megszokott
technikával előbb az első,
majd a második szettet is
megnyerte. A bajok a harmadik játékrészben kezdődtek,
amikor a felsővízközi csapat szinte megtáltosodott, s
16:13-as komáromi vezetés
után átvettek a játék irányítá-

sát. Sajnos, a negyedik szett
is hasonló eredményt mutatott, s így minden az ötödik
összecsapásban dőlt el.
A komáromiak nem tudtak újítani, egyre fáradékonyabbak voltak, miközben
vendéglátóik egyre dinamikusabbak. Ennek eredményeképpen – ha szűken is –,
a felsővízköziek rendkívül
értékes győzelmet arattak.
-csi-

L A B D A R Ú G Á S

A III. liga élén várja a tavaszt a komáromi csapat

– Mondhatni évtizedek óta nem
ért el ilyen jó eredményt komáromi csapat, mint azt a KFC
tette az őszi idény folyamán.
Nagy reményekkel várjuk a tavaszi idény kezdetét, amely
lényegében már májusban
indul, amikor az előrehozott találkozókat játssza
majd a csapat – nyilatkozott Szüllő Béla mérnök, a
komáromi KFC egyesületének
alelnöke.
Elégedett is lehet, hiszen Matovič Richard és Szórád Csaba
edzők vezetésével kellő erőnléti és taktikai felkészítéssel
III. liga
1. KFC Komárom
2. MŠK Púhó
3. CRYSTAL Lednicróna
4. MFK Nagytapolcsány
5. FC ViOn Aranyosmarót
6. FK Dunaszerdahely B
7. TJ KOVO Bellus
8. TJ Nagyölved
9. FC Slovan Galánta
10. FK Slovan Vágsellye
11. ŠK 1923 Bős
12. ŠK Nagysurány
13. FC Privigye
14. FC Horses Súr
15. MŠK Nagymegyer
16. FKS Nemsó
17. MFK Vágtölgyes
18. FKM Érsekújvár
19. FC Negyed

folytak az edzések, amelyeknek a pályán lehetett látni az
eredményét. – Ha csak a statisztikai adatokból indulunk
ki és a gólarányt (45:13) nézzük, már érezhető, hogy az
őszi idényben a pályán is
megállta a helyét a komáromi legénység, hiszen
13 esetben győzelemmel,
három esetben döntetlennel
és csak két alkalommal vereséggel hagytuk el a pályát. Jó
irányítónak bizonyult Obert
Igor csapatkapitány és kiválóan beilleszkedett a csapatba
a morvaországi Haša Roman,

őszi táblázata
18
13
3 2
18
12 4 2
18
12
3 3
18
10 2 6
18
9
4 5
18
8
6 4
17
8
5 4
18
8
5 5
17
8 3 6
18
6
5 7
18
6
3 9
18
6
3 9
18
6 3 9
18
6 3 9
18
6
3 9
18
5 2 11
18
4
3 11
18
3 2 13
18
2 2 14

45:13
38:11
37:23
31:22
31:21
24:17
23:17
26:24
31:22
21:20
17:22
30:38
22:32
19:31
18:31
21:34
17:30
20:33
18:48

AT L É T I K A
Kele Géza nem tartozik azok
közé, akik a nyár végével búcsút mondanak a versenyeknek.
Idén az Alpok-Nizza-Cannes
maratonon a 152. hosszútávú
futóversenyét fejezte be, de a
múlt hét végén már hazai földön
állt a rajtvonalhoz. Ezúttal egy
homokháti városban, Mórahalmon vett részt egy jótékonysági
félmaratonon. A 21,2 km-es távot 1:49:46 idő alatt teljesítette,
ami azt jelentette, hogy átlagosan 5:11 perc alatt futott le 1 kilométert.

42
40
39
32
31
30
29
29
27
23
21
21
21
21
21
17
15
11
8

aki 14 alkalommal talált az
ellenfél kapujába. Visszatérő
játékosunk, Faragó Tamás 11
alkalommal rezegtette meg az

Haša Roman, az őszi góĺkirály
ellenfél kapujának hálóját. A
csapat a mérkőzések 95 százalékát 15 játékossal játszotta
végig, ami azt is igazolta, hogy
a fair playban is az élvonalban
maradtunk – fejezte be a tájékoztatást a klub alelnöke.

Elrajtolt a komáromi
városi kispályás
fociliga
A hét végén sem maradtak izgalmas találkozó nélkül a komáromi focirajongók, hiszen
kezdetét vette a városi kispályás focitorna, amely idén
nemzetközivé vált. Igaz, a tavalyi győztes, az Oxygén idén
nem indul, mint ahogy az FC1Doki, a Cars Team és a Mexico csapata sem, viszont bejelentkezett a KFC Youbk Boys,
a Králiktv (ők nevet váltottak)
mellé az Izsai KSK, az ácsiak
Csoda Bal, valamint a (korábban Felvidéki Sasok) Rutin
Analpat gárdája.
A vasárnapi eredmények:
1. forduló: Bauring City – T.
TechniCAD 7:0 * B. Bull Litovel – U 20 10:2 * Blue Diamonds – Aureus
11:2 * Antigén – Barracuda 0
:15 * Amfora – Rutin-Anaplast
4:3.
-cseri-

TEREMKERÉKPÁR

KOSÁRLABDA

Karlovka Pozsony – MBK Rieker COM-therm Komárom
85 : 91 (17:29, 20:21, 21:22, 27:19)

Nem ok nélkül nyilatkozták a pozsonyi szurkolók, hogy életük legizgalmasabb mérkőzését élték végig. Mondhatni hajszál választotta el őket a győzelemtől, viszont a komáromiak értékes
két ponttal gyarapították a csapat eddigi eredményeit.
A komáromiak az első negyedben elsősorban magabiztos játékukkal lepték meg a
pozsonyi csapatot. A második
negyedben ez a magabiztosság
már nem volt érezhető, fej-fej
mellett küzdött a két csapat és
mondhatni csak a véletlennek
köszönhető, hogy a komáromiak legalább egypontos előnyt
harcoljanak ki. A második játékrész első összecsapásában
is érezhető volt, hogy a károlyfalusiak egyre jobban erőre
kapnak, ám még mindig volt
erejük a komáromiaknak, hogy
ismét fölénnyel várják az utolsó negyedet. Ez viszont meglepetést hozott, mert a hazai csapat olyan iramot diktált, ami
kis szerencsével akár a találkozó végeredményét is megfordíthatta volna. Az utolsó tíz
perc viszont komoly izgalmakat, mert a hazaiak magukra
találtak és megnehezítették

Haladáék dolgát, de a korábbi
három játékrész veszteségeit
már nem tudták behozni. – Remélem, hogy a negyedik győzelem azt jelenti, újra formába
lendültünk – mondta Richard
Ďuriš, a Komárom vezetőedzője. – Örülünk, hogy
idegenben nyertünk.
Úgy gondolom, hogy
a saját hibáink nehezítették meg a meccset.
Össze kell szednünk
magunkat és jobban
kell figyelnünk, mivel
idegenben 85 pontot
kaptunk, így pedig
nehéz győzni. Annak
ellenére, hogy támadásban nem voltunk a
legjobbak, átlagosan
80 pontot dobunk és
vannak olyan játékosaink, akik egyénileg
sokat tudnak hozzátenni a csapat teljesítményéhez. A fontos

pillanatokban viszont nekik is
nyugodtabbnak kell lenniük.
A Karlovka szimpatikusan játszott, amiért megilleti a gratuláció.
Komárom: Langston 25, Halada 20, Bilič 17, Djordjevič

9, Kuffa 6 (Cobb 8, Vido 4,
Marchyn 2, Jurčina).

MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK SPU Nyitra
90 : 51 (38 :23 * 24:6; 14:17; 28:13; 24:15)

Az első pillanattól érezni lehetett, hogy a vendégek hatalmas
lelkesedéssel kezdték a játékot, csak éppen nem volt megfelelő taktikai elképzelésük,
sem pedig kellő erőnlétük azok
megvalósítására. A komáromi kosarasok az első negyed
végén maguk is meglepődtek,
hogy ennyire enervált legyen
az ellenfél, miközben ők kellő
támadósorral és jó védelemmel is rendelkeztek. Talán ez
a magabiztos fölény is hozzá-

járult ahhoz, hogy a második
negyedben egy ideig még fejfej mellett küzdött a két csapat,
ám végül a nyitrai főiskolások
zárták a játékidőt sikeresebben. Mindez nem sokat segített
a játékképen, hiszen így is 15
ponttal kevesebb pontjuk volt
a félidő végén, mint a hazaiaknak, akik számára a kitartó
szurkolótábor vérpezsdítő hangulatot diktált.
A harmadik negyedben már
nem kegyelmeztek a komáro-

miak, hozták régi formájukat,
látványos átadások és pontos
kosarak követték egymást.
Ennek eredményeképp ismét
15 pontos előnnyel zárták a
fordulót. Az utolsó negyed
sem tartogatott különösebb
meglepetést, bár dicséretére
váljon, hogy ha jobban nem
is játszottak, mint korábban,
lelkesedésük megmaradt, s ennek következtében „csak” kilencpontos hátránnyal zárták a
negyedet.

Folytatódik a nemzetközi párbaj

November 23-án, lapzárta után került sor az Alpok-Adria Kupasorozat legújabb találkozójára.
A komáromi MBK Rieker COM-therm csapata ezúttal a csehországi BK Armex Děčín
otthonába utazott.
A találkozóról lapunk jövő heti számában részletesen beszámolunk.

K É Z I L A B D A BIRKÓZÁS

Női I. liga
Csallóközaranyos – Nagytapolcsány
28:28 * Bánkeszi – Naszvad 37:22
* A bajnoki táblázat 7. helyén áll
Csallóközaranyos csapata 7 ponttal, a 11. Naszvad gárdája 3 ponttal.
Fiatalabb diáklányok
Gúta – Párkány 35:27 (19:12) *
Szered – Naszvad 22:20 (10:112)
* Nagysurány – Csallóközaranyos
27:21 (14:7) * Gúta csapata a bajnokság 4. helyén áll 16 ponttal, 6.
Csallóközaranyos (12 pont), 13.
Naszvad (6 pont).

A Somorján megrendezett
országos egyéni bajnokságon részt vettek a madari
birkózóreménységek is. Kohut Milan és Kovács László
edzők neveltjei közül a 38
kg-os súlycsoportban Remes
Norbert ezüstérmes lett. A 73
kg-os súlycsoportban Kovács
Nikolasz aranyérmet szerzett.
A fiatal birkózónak ez volt az
ötödik országos bajnoki címe.
Ugyanebben a súlycsoportban
ezüstérmes lett Kajtár Sándor..

SAKK
III. liga B1
Perbete – NŠK Nyitra
B 7:1 Pontszerzők: Balogh, Szeko, M.
Ostružlík, Zsitva
és Takács 1-1,
Mészáros N. és
Ostružlík 0,5 *
Nagysurány B
– Komárom B
1:7 Pontszerzők: Molnár,
Jóba A., Jakab, Vörös,
Viczencz, Gyurenka 1-1,
Góth és Gróf 0,5.

CSELGÁNCS

A képen látható négy nagyon csinos lány, Domin Henrietta, Vincze Alica, Szabó Dóra és Glofák Viktória, már régen megszokta a rivaldafényt, hiszen országos, európai, mi több, világversenyek dobogós helyezettjei művészi teremkerékpározásban. Kevesen tudják, hogy a gútai
„kerekesek” néhány évvel ezelőtt egy teljesen új sportággal gazdagították Szlovákia sportéletét. Nemrégiben úgy döntöttek, hogy nem holmi magakelletés, hanem a sportág szépségeinek
bemutatása érdekében beneveznek a cseh-szlovák tehetségkutató versenybe. A válogatáson
olyannyira meglepték produkciójukkal a zsűrit, hogy az egyenes ágon a döntőbe juttatta őket.
A döntőre november 27-én 20 órától kerül sor a JOJ TV-n. Aki eddig nem tette meg, az most
azon kívül, hogy megcsodálja tehetségüket, szavazzon az adás folyamán, hogy ismét a dobogó
legfelső fokára állhassanak. A lányokat a csapat edzője, Hajdú Andrea, a Nagyboldogasszony
Egyházi Gimnázium testnevelőtanára készítette fel a televíziós bemutatóra.

November közepén a gútai
cselgáncsklub diákversenyzői
részt vettek a Galánta nemzetközi nagydíjáért (GRAND
PRIX GALANTA) meghirdetett nemzetközi versenyen. A
versenyen 11 ország 433 versenyzője lépett tatamira. A gútai csapat 5 éremmel tért haza.
Eredmények:
Fiatal diákok korcsoportja, 40
kg-os súlycsoportban 1. hely
Szabó Margaréta, 48 kg-os súlycsoportban ...2. hely Szabó Veronika. A mini kategória 30-os
súlycsoportjában ...3. hely Varga Dániel, fiatalabb diákok 50 kg-os súlycsoportjában ...3. hely
Czina Gergő, ifikategóriában 45 kg-ban ...3.
hely Tóth Miklós Levente, ifik kategóriájában

81 kg-ban ...4. hely Szépe Zsolt, az idősebb diákok 60 kg-os súlycsoportjában ...5. hely Keszeli
Róbert. A nemzetközi versenyre a csapatot a Szabó Róbert -Vincze Ferenc edzőpáros készítette fel.
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