X XVIII. ÉVF O LYAM

n

42. SZ ÁM

n

2018. O KT Ó BER 19.

0 , 4 0 e u ró

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n w w w. d u n a t a j . s k n a facebook-on is n

A várat bevették,
a túszok
kiszabadultak…

Az európai taktikai egységek összehangolt, egy időben történő gyakorlata keretében, múlt héten szerdán került sor a komáromi erődrendszer területén megtartott kommandós gyakorlatra. A hazai Lynx Commandón kívül magyar, osztrák,
cseh, lengyel és horváth terrorelhárítók hajtottak végre lélegzet elállító feladatokat.
Lapunk 3. oldalán képriportban idézzük fel az eseményeket. Képek: Jakab István

Kiss Péntek József megüresedett helyét
Szayka Róbert vette át, aki letette a képviselői esküt

A képviselőket nem érdekli
a „gáztalanító-ügy”

Nem okozott meglepetést a legutóbbi önkormányzaton a komáromi termálfürdő gáztalanító berendezésének ügye, amelyet csak úgy „szőrmentén” tárgyaltak a képviselők, s amely
egyre inkább a csallóközaranyosi szennyvíztisztító „sikertörténetéhez” kezd hasonlítani.
Mint ismeretes, még Bastrnák Tibor polgármestersége idején a jól működő és jelentős
megtakarítást hozó berendezést lebontatták, elhordatták, s emiatt a földgáz folyamatosan,
felhasználatlanul jut a levegőbe.
Régóta foglalkozunk a városi hogy június 30. volt a határidő, lenné. Korábbi nyílt levelünktermálfürdőben működő(?) gáz- az igazgató úr nem vette át … kel azt szerettük volna elérni,
talanító sorsával és úgy látszik, nem fizette ki …”
hogy a polgármester és helyethogy a történetnek nemhogy Stubendek László szerint – az tese járjanak a végére ennek
nincs vége, hanem egyre in- alpolgármester sem korrigált a botrányos közbeszerzésnek.
kább bonyolódik. Egy koráb- ezen a nyilatkozaton, tehát sze- A sajtókonferencián hallottak
ban megtartott sajtótájékozta- rinte is minden rendben van – a azonban erősítik bennünk azt
tón kihasználtuk az illetékesek 260 ezer eurós berendezés bizo- az érzést, hogy a polgármester
jelenlétét és rákérdeztünk hogy nyos szempontból működik.
holmi százezrekkel nem foglalmi is a jelenlegi állapot. A pol- A mi véleményünk szerint kozik, ám elismerve felelősségármester így válaszolt a kér- azonban nem működik, és már gét, „diplomatikusan” kezeli a
désünkre: „A gázt elvezették a nem csak némi technikai prob- helyzetet.
forrástáplálta kút vízéből, tehát lémát kell megoldani. A köz- Csak remélni tudjuk, hogy a
nem veszélyezteti a lakosságot. beszerzésben az átadási határ- polgármester azon szavai, hogy
Technikailag bizonyos szem- idő eredetileg nem június 30., a lakosság nincs veszélyben
pontból működik a kogeneráci- hanem január 29. volt, amit a igazak. Mindenesetre a városi
ós egység, de az igazgató úr bi- városi cég igazgatója önkénye- képviselők
megérdemelnék,
zonyos aggályokat jelzett felém. sen meghosszabbított, ezzel hogy kellő és valós tényeken
Ezért kértem tőle írásban meg- több mint 100 ezer eurós kötbér alapuló tájékoztatást kapjanak e
erősíteni … és annak ellenére (pönále) kivetését téve lehetet- témában is.

Ólálkodó kommunizmus!

Már csak az idősebb generáció tagjainak emlékezetében élnek az ötvenes
évek, az időszak, amikor beköszöntött a „várva várt államosítás ideje”.
A központi hatalom, azaz „pártunk és
kormányunk” a kikiáltott államosítás
mellé a mégoly fontos kollektivizálást
is bevezette. Az idősek emlékeiben
pontosan él az, amikor pártunk és
kormányunk kivezényelt képviselői
elkobozták a pajtát, a tehenet és a
szénát. Egyben kötelezővé tették – ha
már elkobozták–, hogy a gazda legyen
olyan méltányos, és dolgozza be saját
földjét, adja oda a saját tehenének a
szénát, fejje meg, aztán a tejet öntse a
közösbe. Példát hozhatnánk máshonnan is, akár az egyházi iskolák, akár
más közvagyon államosításából.
S ha már az iskolákat említem, hadd
kérdezzem a tisztelt olvasót, mit
szólna egy olyan felvetéshez, amely
január 1-jétől az önkormányzatok
iskolafenntartói jogát az oktatási minisztériumra ruházná vissza egy törvénymódosítással?! Tenné ezt úgy,
hogy elvenné (államosítaná) az ingatlanokat, begyűjtené a tanárokat
és diákokat, és kötelezné a falukat,
hogy költségvetésükből az adott évben legyenek kedvesek „kötelezően”
a törvényben megszabott összeget az
állam részére átutalni. Magyarán:
még finanszírozzák is az államosítást
követően az intézményeket! Szerintem az egész pedagógus társadalom,
a szülőkkel és a felelős politikusokkal
karöltve, tiltakozna a parlament vagy
az oktatási minisztérium előtt! A fo-

lyamat mintha hasonlítana az ötvenes
években már megtapasztalt pajtaelkobzásra.
Most azonban nem az iskolák államosításáról van szó, hanem a kisebbségi
színházakéról. A nemzetiségi színházak fenntartási jogának kulturális
minisztériumra történő átruházását
megcélzó törvényjavaslatban az iskola
helyén színház, a helyi önkormányzat
helyén a megye szerepel.
A jó időzítés egy-egy törvénymódosító
javaslatnál bizonyára fontos momentum. Három héttel az önkormányzati
választások előtt szinte biztos, hogy
csak „nagyfokú” szakmaiságot lehet
sejteni azon javaslat mögött, mely
nem az itteni kisebbségek önkormányzásának (azaz: saját ügyeink,
saját magunk által választott testületekben történő kezelésének) alapjait
igyekszik megteremteni, hanem simán
„államosítja” a színházakat. Cserébe
pedig? Még az agyonígérgetett „több
pénz” sem nagyon várható, hiszen a
pénzügyminisztérium a módosító javaslathoz fűzött állásfoglalásában leszögezi: ha törvény lesz a javaslatból,
az nem lesz semmilyen hatással a szlovák állami költségvetésre.
Jelenleg nemzetiségi színházaink fő
anyagi forrása a megye költségvetési
támogatása, a jegyeladásból származó bevétel, a „mi esetünkben” pedig
még az anyaországi támogatás. Nos, a
törvényjavaslat fehéren-feketén ki is
mondja, hogy „minden naptári év november 30-áig köteles a minisztérium
számlájára átutalni a Kassai Önkor-

Lapunk
tartalmából:

● Jubilál a Pro Castello
Comaromiensi
● Párkány nem akar szemétégetőt
2. oldal
● Szabad utat kapott
a stadionfelújítás
● Felújították a pati óvodát
3. oldal

Dr. Knirs Imre javaslatával a komáromi sportklubok is megkapnák
az őket megillető támogatást, és az iskolák is többletforráshoz jutnának

A Stubendek-Keszegh páros
elárulta a városi sportot

Azt minden józanul gondolkodó embernek el kell ismernie, hogy az élsport egy jelentős
motivációs erő. A sokszor unalmas tornaórákkal szemben az iskolások számára a stadionok
mezején, a birkózószőnyegeken, az uszodákban példaképek születnek. Az sem mellékes,
hogy egy-egy hazai verseny, országos bajnokság a városok és községek számára is népszerűséget hoz. Ezért is volt meglepő, amikor a múlt hét csütörtökén megtartott komáromi
önkormányzati ülésen az ex-alpolgármester javaslata ellen a Híd frakciója, illetve a magukat függetlennek mondott képviselők egy csoportja nem szavazta meg dr. Knirs javaslatát.
Tagadhatatlan, hogy más váro- köszönhetően már tv-közvetítés a városi üzemek, intézmények
sokkal ellentétben, Komárom- is volt Komáromból. Persze, ez talpra állításával a szükséges
ban csak a választásokat meg- azzal jár, hogy a klub működé- támogatás összege idővel folyaelőzően van szükség a sportolók sére, az élsportolók utaztatására matosan biztosított lehetne.
támogatására, azután mindenki is nagyobb támogatás kellene. A szabad tájékoztatás kihaszmegfeledkezik róluk. Stuben- Csütörtökön dr. Knirs érdekes nálásával az alábbiakban a képdek László a polgármesteri ötlettel állt elő, amikor az And- viselői szavazás eredményét
választások előtt, vagyis négy ruskó Imre frakcióvezető által közöljük:
évvel ezelőtt ígéretet tett arra, javasolt 160 ezer eurós Knirs Imre javaslatát megszavazta Benhogy felkarolja a az élsportokat, támogatás helyett 200 de István, Knirs Imre, Marek Antal, Szaamelyekből nincs hiány Komá- ezret javasolt a városi bó Béla, Szayka Róbert, tartózkodott
romban. Ha az ökölvívás vissza üzemeltetésű
iskolák Andruskó Imre, Batta György, Benyó
is szorult az országos listáról, a számára, ugyanakkor a Zoltán, Bujna Zoltán, Cúth Csaba, Feszty
kosárlabda, röplabda, birkózás, a sportklubok támogatá- Zsolt, Hortai Éva, Ipóth Szilárd, Keszegh
kajak-kenu és a többi nem csak a sa is megoldható lenne. Béla, Less Károly, Varga Tamás.
hazai, de a külföldi sportéletben Persze lehet, hogy elein- Nemmel szavazott a sportbizottság
is jelentős elismerést ért el. Ter- te akár kölcsönből kelle- elnöke(!), Glič Konštantin, pedig ezmészetesen szólni kell a labdarú- ne megoldani az anyagi zel javítható lett volna a sportklubok
gásról is, amely egyre több szur- igények teljesítését, de anyagi helyzete.
kolót vonz a lelátóra, s ennek

Halál
a síneken

Pénteken, az esti órákban
a Pozsony és Komárom
között közlekedő személyvonat a II. lakótelepi garázsok térségében elütötte az
52 évcs Gerendás Mihályt,
aki nem a kijelölt átjáróban akart átkelni a síneken.
Súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt. A helyszínre érkező orvos elrendelte a
törvényszéki boncolást.

mányzati Kerület 1 053 000 eurót, az Eperjesi
Önkormányzati
Kerület 1 211 000
eurót, a Nyitrai
Önkormányzati
kerület 1 117 000
eurót”, cserébe
pedig „a minisztérium évente, az
állami költségvetési kereteken
belül pénzeszközöket folyósít az egyes
szervezeteknek az alábbi összegben:
a) Romathan Színház 436 000 euró,
b) Thália Színház 617 000 euró,
c) A. Duchnovič Színház 568 000 euró,
d) Dukla-alji Népművészeti Együttes
(PUĽS) 643 000 euró,
e) Jókai Színház 1 117 000 euró”.
Ezekből a számsorokból világos,
hogy egy huncut centtel több szlovák
közpénzt nem kapna egyik kisebbség
sem, és bár a törvény indoklásában
hangsúlyt kap, hogy az állami fenntartás azért fontos, mert országos
szolgálatot nyújtó intézményekről
van szó, továbbra is csak Kassa (a+b),
Eperjes (c+d) és Nyitra (e) megye állná a cechet. Épp csak egy „közvetítő”, a kulturális minisztérium közbeiktatásával, hogy a tárca illetékesei
is hathatósan belebeszélhessenek a
színházak műsorpolitikájába. Erre
van is utalás a törvény indoklásában,
melyben azt a fájdalmas „megfelelési
kényszert” is papírra vetették, hogy:
„ezzel a törvénnyel Szlovákia még

A közkórházak értékelésénél
hét hellyel előre lépett
a komáromi intézmény!

A szociális, így az egészségügyi intézmények minőségi értékelését végző INEKO független elemzői szervezet szerint jelentősen
javult a komáromi kórház értékelése. Az AGEL kórházi lánc
tagjaként munkáját végző komáromi kórház a legutóbbi felmérés (ez a betegek egyéni értékelése alapján, az egészségügyi
ellátás minőségéről, illetve gazdálkodásáról és átláthatóságáról
készül) óta az országos rangsorolásban hét hellyel lépett előbbre az intézmény.
Az INEKO nonprofit szervezet harmadikra lépett elő a komároáltal közzétett rangsor szerint a mi kórház és ezzel megelőzte a
tavalyi huszadik helyről a tizen- dunaszerdahelyit is. Mgr. Miroslav Jaška, igazgató nem titkolta,
hogy abban bízik, a komáromi
kórház hamarosan a legjobb szlovákiai általános kórházak közé
fog tartozni. Az elkövetkező időszakban is törekedni akarnak a
teljes modernizálásra és igyekeznek garantálni a betegek körülményeinek javítását, ugyanakkor
bővíteni szeretnék az egészségügyi szolgáltatásaik skáláját. A
komáromi kórház számára az
idei évben a komplex onkológiai központ üzembehelyezése
jelenti a legnagyobb kihívást, az
átépítés és a berendezések felszerelése ütemszerűen halad. Az
nemzetközi porondon is eldicsekedegészségügyi intézmény az utóbhetne”.
bi időben jelentős beruházásokat
A nemzeti kisebbségek, a magyar köhajtott végre a gyermekgyógyázösség és a visszafordíthatatlan kászati részleg fejlesztése terén.
rok elkerülése érdekében egy dolgot
Kiváló eredményeket érnek el a
kell ma a három vegyes párti képvikórház gyógyszerészei is, akik
selőnek (az előterjesztőknek: Sárköeurópai minőséget biztosítanak
zy Irén, Balodi Ladislav és Vavrek
az intézmény gyógyszerellátása
Štefan) megtennie: azonnali hatállyal
terén.
vissza kell vonnia ezt a tervezetet! A
későbbiekben pedig, ha a színházakat akarják segíteni, első lépésként
az önálló, független, az önkormányzást biztosítani tudó testület (intézmény) létrehozását kell megalapozni,
úgy, hogy önálló költségvetési tétele is
legyen a szlovák költségvetésben.
Amíg ez nem történik meg, addig a
már marketing termékként hangoztatott „kulturális autonómia” pontosan
a fordított irányba – a központosítás
és az állami fennhatóság kiterjesztése
felé – igyekszik, ami nem más, mint
mérhetetlen dilettantizmus.
Őry Péter,
az MKP OT elnöke
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A Komárom–Komárno erődrendszer összehangolt kulturálisturisztika fejlesztésén 15 éve végeznek sikeres munkát

Nyílt nap
a gimiben Jubilál a Pro Castello Comaromiensi

A komáromi erődrendszernek egyre jelentősebb a turisztikai vonzereje, hiszen ott szerepel az
A komáromi Selye János UNESCO világörökség várományosainak jegyzékén is. Az elmúlt másfél évtizedben jelentős
Gimnázium igazgatósága és felújítási munkálatok mentek itt végbe, amelyek eredményeképpen számos állandó kiállítás,
tantestülete november 20- rendezvény hagyományőrző program várja a látogatókat. A felújítási munkálatokat és a vár
án és 21-én (kedden és szer- bemutatását immár 15 éve sikeresen végzi a Pro Castello Comaromiensi nem nyereségoriendán) nyílt napokat rendez tált szervezet, melynek az élén a megalakulástól, 2003. október 20-tól Mgr. Gráfel Lajos lelkes
az alapiskolák 9. osztályos műemlékvédő a Komáromi Városi Hivatal dolgozója áll.
tanulói számára a gimná- – Örülök annak, hogy a már országból, Németországból, de sét tervezik. Elkészülte után az
zium épületében. A körül- fent említett várvédő szervezet voltak nálunk turisták Ameri- erőd érdekes létesítményekkel
belül másfél órás program élén állok immár 15 éve. A két kából, Japánból, Ausztráliából, gazdagodhat. Nem titok, hogy
első részében bemutatják Komárom, a városi hivatalok, Törökországból és más orszá- aktívan kapcsolódtak egy nemzetközi projektbe, amelynek ela végzős diákoknak, szü- a műemlékvédő szervezetek gokból is.
leiknek és a pedagógusok- és sok lelkes műemlékvédő
nak az intézmény múltját önkéntessel jelentős eredméés jelenét, tájékoztatják a nyeket értünk el az erőd felgimnáziumban folyó okta- újításánál, valamint annak
tásról, az új érettségi vizs- népszerűsítésénél. A Monostori
gákról, az iskolán kívüli erőddel szorosan együttműkötevékenység különböző for- dünk kiadványok, kiállítások,
máiról, valamint a főiskolai konferenciák és egyéb rendez– egyetemi továbbtanulás vények szervezésénél. Itt örömlehetőségeiről. A nyílt nap mel jegyezném meg, hogy az
második részében a diákok erőd iránt a látogatók részéről
óralátogatásokon vesznek nagy az érdeklődés – tájékozrészt, a szülők és pedagó- tatott bennünket Mgr. Gráfel
– A látogatások alkalmából a tu- nevezése Komárno–Komárom
gusok kötetlen beszélgetés Lajos.
során választ kaphatnak Tavaly az első fél évben a ven- ristáknak bemutatjuk az Öreg- közös kulturális és turisztikai
dégeket kísérők 12 200 látoga- és az Újvár hatalmas területe- fejlesztés az erődben. Itt olyan
konkrét kérdéseikre.
A nyílt napokra szeretettel tót vezettek körbe, ez a szám it, a kitisztított kazamatákat a gazdag programokat terveznek,
várják az alapiskolák pe- idén még nagyobb lesz, mert az felújított Ferdinánd és Leopold amelyek az elkövetkező évekdagógusait, a szülőket és a év első felében már ez a szám kaput, a kaszárnya új bejáratát ben rendkívül vonzóvá tehet7 500 volt. Jártak itt Szlováki- és a felújított résznek állandó nék az erődrendszert. A csehortanulókat.
ából, Magyarországról, Cseh- kiállításait. Itt megismerked- szági Terezínnel – ahol hasonló
hetnek az erőd történetével, a erőd van, mint Komáromban
volt várépítő Török Ignácról, –, is nagyon szoros a szakmai
Kiska ígéretett tett, hogy felülvizsgáltatja megnézhetik Fedor Gabčan kapcsolatuk.
állandó fotó kiállítását („Em- – Komárom városvezetésével
a Kertek alja utca ügyét
berek az erődből”), valamint 2016-ban olyan szerződést köa „Szovjet hadsereg itt eltöltött töttünk, hogy a látogatásokból
50 évéről” című fotókiállítást. befolyt pénzt is az erőd felújíA jövőben is mindenkit szere- tására használjuk. Célunk a
Andrej Kiska köztársasági elnök komáromi látogatásán váratlan tettel várunk és különleges él- következő években is az lesz,
helyzet alakult ki, amikor a Selye János Egyetem aulájában meg- ményeket kínálunk – mondta a hogy a erőd sikeresen képviselszólította Deminger János, aki felvállalva az örsújfalusi Kertek szervezet elnöke.
je Komárom városát, valamint
alja utcai lakók áldatlan helyzetét, korábban beadvánnyal fordult a 2003 óta, amikor Komárom értékeinket fejlesszük, megóvköztársasági elnöki irodához.
megvette a szlovák
Most megszólította az elnöhadügyminisztériköt, hogy mikor történik vaumtól az erődöt, a
lami az ügyükben. Kiderült,
különböző központi
hogy Kiska nem is találkozott
szervek támogatáa problémával, valószínűleg
sából és a saját forvalamenyik beosztottja fiókrásból több milliós
jának mélyén lapul a paksaértékű felújításokat
méta. Kiska figyelmét felkelhajtott végre. Ezek
tette a férfi bátor fellépése,
közül a legjelentőés a tömeg előtt kijelentette,
sebb a 600 méter
hogy személyesen foglalkohosszú tetőszerkezik az üggyel.
zet felújítása, így a
Mint ismeretes, Bastrnák Tinagyobbik résznek
bor polgármestersége ideje alatt készült el az utca csatornázása, már új tetőszerkezede a gyatra és műszakilag is megkérdőjelezhető munka eredmé- te van. Most folyik
nyeképpen már rég nem a vezetékben, hanem az úttest alatt höm- a „C” rész felújítápölyög a szenny. A vízórában sa, ahol a komárofelgyülemlett metán berobbant, mi Darton cég eredmelynek következtében De- ményes munkákat
minger súlyos égési sérüléseket végez. Remélhetőszenvedett.
en a kaszárnya „A” részének juk és továbbadjuk a következő
Igazát az is bizonyítja, hogy a a felújítására is hamarosan sor generáció számára – fejezte be
városi csatornaműveknek egyre kerülhet. Meg kell védeni az a tájékoztatást Mgr. Gráfel Latöbbször kell katasztrófahely- erődöt a további pusztulástól, jos.
zethez kivonulniuk. Legutóbb ezért új infrastruktúrák kiépítéDr. Bende István
a múlt hét végén kellett újra
kiszállni, mert eldugult a főnyomócső…

Ez is csak ígéret marad?

Konferencia Martos és Neszmély
hagyományőrzéséről

„Hagyományőrzés Martos és Neszmély településeken”
című projekt nyitó konferenciájára, amely október 19én (pénteken) 9,30 órai kezdettel Martoson, az új faluház
(947 01 Martos, 14) emeleti dísztermében kerül megrendezésre.
A konferencia jelentőségét jelzi, hogy az előadók sorában ott
találjuk Csenger Tibort, Nyitra
megye alelnökét, aki a megnyitót tartja, valamint Popovics
Györgyöt, Komárom-Esztergom megye elnökét.
A határon átnyúló projektet Gubík László, a VIA NOVA-ICS
elnöke ismerteti, majd Martos
infrastrukturális fejlesztését a
község polgármestere Keszeg
István, illetve Neszmélyét Janovics István polgármester
mutatja be.
Siklósi József, Ybl-díjas építész, Dél-Komárom főépítésze
a Brigetio Régészeti park és
Csillag Erőd, vagyis a Liget
projekt első elemét mutatja be,

míg Domin István, Izsa község
polgármestere az Őrtorony és
az izsai római kori és néprajzi
múzeum bővítése címmel tart
előadást. Ebéd után dr. Szeidl
Bernadett, almásfüzitői jegyző
Almásfüzitő érdekességével,
az Azaum Római Tábor fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket mutatja be. Haris József, Naszvad polgármestere a
naszvadi termálfürdőt ajánlja a
résztvevők figyelmébe, amely
a környék új turisztikai központja is lehet.
EuroVelo6 címmel Domin István, a Vág-Duna-Ipoly eurorégió fejlesztési elképzeléseit
osztja majd meg a konferencia
résztvevőivel.

Párkány nem akar
szemétégetőt!
(Ez az itt élők egyértelmű üzenete)

Akárhogy is fogalmaz Szabó Eugen polgármester: a mostani,
ügyészségi észrevételt kiváltó területrendezési terv módosítását azért szavazta meg a képviselő-testület többsége a polgármesteri vétó ellenében is, hogy megakadályozza a hulladékégető építését.
Az MKP frakciója továbbra is határozottan kiáll döntése mellett,
s bízik benne, hogy ugyanígy tesz a javaslatot támogató három
politikai párt képviselői mellett az azt támogató két független
városatya is. Politikai és pártérdekeket félretéve, azonos értékek
mellett síkra szállva, a lakosok jólétét szem előtt tartva, ahogy ez
történt a határozat elfogadásakor is.
Párkány polgármestere, Szabó Eugen egy rövid blogbejegyzésben fejtette ki véleményét az Érsekújvári Járási Ügyészség Párkány város 2017 decemberében elfogadott területrendezési tervének módosításával kapcsolatos állásfoglalásáról. Az ügyészség
javasolja, hogy a képviselő-testület szüntesse meg, vagy változtassa meg a 9/2017-es számú a területrendezési terv módosításáról szóló általános érvényű rendeletét. Az előzetes információk
alapján borítékolni lehetett az ügyészség döntését, melyet tudomásul veszünk.
Túlzás viszont a polgármester részéről, hogy a tavalyi év egyik
csúcstémája volt a területrendezési terv módosítása. Az viszont
igaz, hogy magát a módosítást kiváltó ok, mégpedig az ipari parkba tervezett hulladékhasznosító, ha úgy tetszik hulladékégető vitathatatlanul az előző, 2016-os év legnagyobb figyelmet kiváltó
témája volt. Erről a területrendezési terv módosításának okáról
Párkány első embere írásában egy szót sem szól, elhallgatja, mint
ahogy annak idején el akarta hallgatni a hulladékégető tervezetét
a képviselő-testület és a lakosság elől is.
Továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy a városi képviselő-testület, kimerítve az összes rendelkezésünkre álló, a hulladékégető megvalósítása elleni tiltakozás lehetőségét, helyes döntést hozott akkor, amikor
módosította Párkány város
területrendezési tervét.
Újfent szeretnénk hangsúlyozni: ha nincs hulladékégető projekt, nincs területrendezési tervmódosítás,
ergo nincs ügyészségi tiltakozás.
Döntésünkkel időt nyertünk, lassítottuk a folyamatokat, bízva abban, hogy a
beruházókat jobb belátásra
bírjuk, s a hulladékégető
megvalósításától elállnak. A területrendezési terv módosításánál, még ha akartunk volna, sem tudhattunk kristálytiszta megfogalmazást alkalmazni, de éreztük, hogy mögöttünk a lakosság
döntő többsége, hogy a közel nyolcezer tiltakozó aláírás, az emberek akarata cselekvésre kötelez bennünket, mert nem akarják
az egészségkárosító és környezetszennyező üzemet. Egyet lehet
érteni az ügyészség azon meglátásával, miszerint olyan megoldás
kell, amely biztosítja az igazságos egyensúlyt az általános társadalmi érdek és az egyén alapvető jogainak betartása között.
Az általános társadalmi érdek Párkányban és környékén több ezer
ember által megfogalmazódott: nem akarnak hulladékégetőt.
A párkányi ipari park tulajdonosainak alapvető jogait pedig senki
sem akarja korlátozni, hiszen egészség- és környezetkáros beruházásokon kívül annyi mindenben lehet, és kell is vállalkozni.
Szabó Eugen polgármester záró sorai a tudatos félrevezetés és
manipuláció ékes példája. Az adott körülmények közt dőreség
politikai és pártérdekek előtérbe helyezésével vádolni a módosítást megszavazó tizenegy képviselőt, hiszen a három egymással
konkuráló politikai párt képviselőin kívül 2 független városatya
is megszavazta a javaslatot. Éppen a fordítottja érvényes, hiszen
ezek a képviselők politikai és pártérdekeket félretéve, azonos
értékek mellett síkra szállva, a lakosok jólétét szem előtt tartva
hozták meg döntésüket.
Párkány város képviselő-testületének
MKP-frakciója

Újabb nemzetközi projektbe kapcsolódott be
a komáromi Selye János Gimnázium

Az ország legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma az előző évek hagyományait követve
az Erasmus Plus pályázati lehetőség keretében bekapcsolódott egy három országon átívelő,
több iskolát összekapcsoló, két éven át megvalósuló projekt lebonyolításába. A Selye János
Gimnáziumon kívül a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum, a szombathelyi ELTE Bolyai
János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium valamint a somorjai Madách Imre Gimnázium vállalta, hogy részt vesznek a magyarországi székhelyű Xtalin társaság által kifejlesztett
elektronikus fizika-tananyag valamint segédeszközök tesztelésében és véglegesítésében.
A projekt lebonyolítása alatt az is. A következő két nyári szünet még nyitva hagyott kérdésekiskolák fizikatanárai és a diákok pedig egy-egy Balaton-parti re. A projekt tevékenységeinek
egy-egy csoportja folyamato- táborozást is tartogat a bekap- valamint a fizikai eszközöknek
san dolgozik az Xtalin magyar csolódó tanulók számára, ahol összértéke iskolánk vonatkozáés angol nyelvű módszertani az említett négy iskola diákjai sában közel 17 000 euró lesz,
anyagaival, és kipróbálják az közös kísérletezés keretében amit a két év alatt célirányosan
iskolákra eljuttatott műszereket kapnak választ az esetlegesen használhatunk fel a vállalt feladatok anyagi feltételeinek biztosítására.
A Selye János Gimnázium országos szinten is a legjobbak
közé tartozik a fizika oktatásában, hiszen diákjaink Szabó
Endre és Hevesi Anikó tanárok
munkájának eredményeként
az utóbbi években szinte az
összes kategória 1. díját elhozzák a kerületi tanulmányi
olimpiáról, és rendszeresen
sikeres résztvevői az országos

döntőnek is. Mindkét kolléga
vállalta, hogy az érdeklődő tanulókat bekapcsolják a projekt
tevékenységeibe, és együttműködnek a projektgazdával.
Az iskolai projekt-koordinátor
szerepét Fonód Tibor igazgatóhelyettes látja el, aki néhány
évvel ezelőtt a nagy sikerű
„norvég” pályázatot is menedzselte – ennek köszönhetően
újult meg az iskola előtti park
és zöldült ki a sportpálya. A lebonyolítók négytagú csapatát
Viola Éva gazdasági szakelőadó teszi teljessé, aki a könyvelési, elszámolási feladatokat
vállalta magára.
Bízunk benne, hogy tanáraink
és diákjaink az eddigi sikerekhez méltó módon segítik majd
a projekt lebonyolítását, és három ország négy iskolája közös
munkájának eredményeként
nemzetközileg jól használható
elektronikus tananyag válhat
európai közkinccsé.
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Szabad utat kapott a stadionfelújítás Miniszteri
kitüntetés
A hosszú vajúdásnak a választási kampány vetett véget?

Múlt héten pénteken Stubendek László, Komárom polgármestere és Baráth György, a komáromi KFC futballklub elnöke végre aláírta a sportcsarnok felújításához szükséges telek bérletéről és a kétoldalú együttműködésről szóló szerződést. A komáromi önkormányzat ugyanis
egy nappal korábban, csütörtöki ülésén egyhangúan jóváhagyta a KFC bérleti szerződésével
kapcsolatos határozatot, így minden akadály elhárult a magyar kormány által az átépítésre
felkínált, csaknem hat millió eurós beruházás megkezdésése elől.
Még 2017 nyarán döntött a eredményesen, mert több, mint stadionja is lesz Komáromnak.
magyar kormány arról, hogy egy éven keresztül megakadá- Az aláírt szerződés értelmében
ezzel a jelentős összeggel tá- lyozták a munkálatok elkez- a KFC 20 évre kapja bérbe a
mogatja a negyven éves ko- dését. A városi önkormányzat területet és a rajta lévő épüszeptemberi
ülésén letet. Mivel a klub több olyan
első körben elfogad- pálya kiépítését tervezi, ahol
ta a bérletről szóló párhuzamosan tarthatják majd
szándékot. A múlt hé- az edzéseket, a szerződésbe beten csütörtökön pedig került a jelenlegi strandröplabmásodik körben vég- da-pálya és a kemping sorsa is.
legesítette
döntését. A KFC-klub vezetése vállalja,
Az ülésen megjelent hogy felépítteti a mintegy 1,8
képviselők
egyhan- milliárd forint értékű komplegúlag megszavazták xumot, amelyet húsz év múlva
a határozatot. Minden díjmentesen átad a városnak.
valószínűség szerint Ezalatt a város – a KFC-nek
máromi
stadion
Ilyen most,
ilyenteljeskörű
lesz… kirádöbbentek arra, hogy szánt éves támogatáson felül –
a további huzavona az évi 205 000 euróval járul hozzá
önkormányzati válasz- a KFC működési költségeinek
tásokkor megbosszul- fedezéséhez. A klub kötelezte
hatta volna magát.
magát, hogy a felújítás befeMivel ezzel lényeg- jezése után, két évtizeden át
ében minden akadály díjmentesen biztosítja a stadielhárult, megkezdőd- on közhasznú célokra történő
het a tervezési és az használatát. A város, illetve
engedélyezési szakasz. más intézmények és klubok
Új fejezhet kezdődhet akkor vehetik igénybe az új léa 118 éves klub életé- tesítményt, amikor azt a KFC
bővítését, illetve egy műfüves ben és Bugár Béla ominózus edzési terve és labdarúgómérpálya kiépítését. Miután a KFC véleményével szemben nem kőzései azt lehetővé teszi számegkapta a támogatásról szó- csak labdarúgása, de méltó mukra.
ló bizonylatot, a városi tulajdonban levő telek és ingatlan
Mintegy 200 képzett kommandós vett részt a komáromi
kapcsán egyeztetésbe kezdett
harci gyakorlaton, ahol a forgatókönyv szerint a terroKomárom önkormányzatával.
risták, a vár területén megtartott könnyűzenei koncerAkik figyelemmel kísérték az
ten túszokat ejtenek. Elszántságukat igazolta, hogy a
eseményeket, láthatták, hogy
túsztárgyalót is megölték. Végül a kommandósok vetnek
a Híd-képviselői folyamatovéget a túszdrámának. A Lynx Kommandó parancsnosan „okoskodtak” és úgy tűnt,
ka, Hamran István és a szlovák belügyminiszter, Denisa

Emlékezzünk
DR. CEY-BERT
RÓBERT GYULÁVAL

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc túlélőjével együtt a 62 évvel ezelőtti
eseményekre október 19-én
(pénteken) 18 órától a komáromi Kossuth téri Csemadok

székházban. Nagy-Miskó Ildikó újságíró bevezetője után
dr. Csámpai Ottó szociológus
beszélget a szerző legújabb
könyve, A SZABADSÁGHARCOS – EGY ÉLET 1956
SZELLEMÉBEN (A szabadság-trilógia 1. kötete) kapcsán.

Várják a
jelentkezőket
A nemrégiben megalakult
Szlovákiai Magyar Kézműves
Szövetség logópályázatot hirdet, amelyre jpg, pdf és vektor
formátumban várják a logó
tervezeteket a kezmuvesek01@
gmail.com címre.
A Szlovákiai Magyar Kézműves
Szövetség célkitűzései között
szerepel a hagyományos kézművesség újjáélesztése és megtartása, mesterségek oktatása, a
fiatalok és gyermekek képzése,
alkotóműhelyek kialakítása. Az
alkotóktól azt várják, hogy a
logó a Szövetség nevét és céljait
tükrözze. Beküldési határidő:
2018. december 15. A kiírók
még az idei évben eredményt
hirdetnek.

Saková elégedett volt a sikeres bemutatóval, amelybe a
legmodernebb haditechnikát felvonultatva bekapcsolódott négy helikopter, hat páncélos jármű és hét létráskocsi. A látványos elemekből a terrorelhárítók ejtőernyős
célbaugrását emelnénk ki, akik MI-171-es helikopterből
fedezték társaiknak. A kommandósok eddigi legnagyobb
hazai nyilvános gyakorlatán a külföldi katonai és rendőri
megfigyelőkön, katonai attasékon kívül részt vett Andrej
Kiska köztársasági elnök, aki Hamran Istvánnak és a belügyminiszternőnek elismerését fejezte ki ugyanúgy, mint
a külföldi megfigyelők.

A szociális és családügyi minisztérium az elmúlt napokban értékelte a
tárca felügyelete alatt tevékenykedő
intézmények munkáját. Ennek eredményeképpen a Szlovák Nemzeti Tanács
dísztermében került sor a legjobb dolgozók kitüntetésére, akik között ott volt
a gútai Gyermekotthon dolgozója, Fördős Edit, aki a kitüntetés átvétele után
munkatársai körében látható.

Átadták a felújított pati óvodát

Pat első iskolájának telkét a török dúlás után betelepített majorsági zsellérek hitközsége 1887
áprilisában kapta és adományokból még abban az évben a lakosok segítségével létrehozták az
iskolát, ami 1929-re már kicsinek bizonyult. Ezért felépítették azt az épületet, ahol a község
óvodája működik. Az ünnepségen ott volt Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa, Horváth Bence és Farkas Iván, az MKP országos alelnöke is.
– Iskolánkat 1976-ban meg- a folyosóra vette meg a burko- Farkas Iván, a Magyar Közösszüntették, annak két tantermét lóanyagot, idén a hűtőszekrényt. ség Pártjának alelnöke elsősoraz óvodához csatolták és kor- Ki-ki anyagi lehetőségeihez és ban arra hívta fel a figyelmet,
szerűsítették. Állami forrásból tudásához mérten segíti az óvo- hogy a határon átnyúló óvoda
2002-ben tetőcserére került sor, dát. A község költségvetéséből és iskolaprogram elsősorban
majd a külső szigetelésre és a bizony csak a legszükségesebb- azt segíti elő, hogy a Kárpátfűtésrendszer felújítására – is- re futotta, vagy még arra sem. medencében erősödjön az ott
mertette az óvoda történetét dr. A magyar kormánytól szinte az lakó magyarság öntudata, anyaSzabó Olga polgármester. – A utolsó pillanatban jött a segítség nyelvének szeretete. Elmondta,
község kevés gyerekkel is üze- és a támogatásából korszerűsít- hogy a következő körben azok
meltette az óvodát, mert tudtuk, hették a villanyvezetéket, a vilá- az óvodák is kapnak pénzt a
hogy ha megszűnik, nem lesz gítást, a padlóburkolatot, kicse- magyar államtól, ahol szlovák
másik helyette. A halasztha- rélték a lapos tetőt, a csatornát, osztályok is vannak.
tatlan beruházásokat a szülők eltávolították a balesetveszélyes Az ünnepélyes avatáson a szalatámogatásával hajtottuk végre. bejárati lépcsőt és felújították a got Horváth Bence tanácsos és
Tavaly a Matús-Bakulár család járdát.
Farkas Iván vágta el.
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Növényvédelem

Óvatos diplomata

Ősz a kertekben
A növényvédelmi kezelések
közül nagy jelentőséggel bír a
lemosó permetezés, mint preventív növényvédelmi eljárás.
A kezelés elvégzésével az év
során jelen lévő kártevők és
kórokozók áttelelő alakjait/
képleteit gyéríthetjük, mellyel
már a következő évi terméseinket védjük.
Régebben leginkább tavasszal
végezték el a lemosó permetezést, napjainkban azonban
szükségessé vált, hogy ősszel
is elvégezzük azt. Ennek oka,
hogy az enyhe telek miatt a
fagy nem gyéríti a károsítókat,
így közbeavatkozás nélkül a
szokásosnál nagyobb károsításra számíthatunk a következő évben. Emellett környezetvédelmi szempontból is nagy
szerepe van, ugyanis a lemosó
permetezésekkel csökkenthetjük a tenyészidő során kijuttatandó növényvédő szerek
mennyiségét!
A lemosó permetezések ideje
tehát a tenyészidő végén őszszel (szeptember vége, október), illetve a következő év
tavaszán (március eleje, rügypattanás előtt) van.
A lemosó permetezésnél a
növényvédelemben jól ismert
rézzel és kénnel dolgozzunk,
melyeket olajos készítménnyel
kiegészítve még hatékonyabban gyéríthetjük a kártevők/
kórokozók fatörzsön, ágakon,
gyümölcsmúmiákon áttelelő
alakjait.
Réz: gombaölő, illetve baktériumölő hatású. Jól használható baktériumos betegségek,
valamint gombás betegségek

közül a peronoszpóra, tűzelhalás, monília és levélfodrosodás
ellen.
Kén: gombaölő hatással bír,
azonban ez kifejezetten a lisztharmat gombára hat. További
előnye, hogy atkagyérítő hatása is van.
Olaj: kártevők ellen hatásos.
A kártevőn bevonatot képezve
gátolja a légzését
A szakkönyvek szerint az őszi
lemosó permetezés elvégzése
akkor időszerű, mikor a lomb
már félig lehullott a fákról. A
permetezéshez olyan napot
válasszunk ami párától, esőtől
mentes, a nappali hőmérséklet
pedig +5°C feletti, hogy a kipermetezett permetlé megfelelően megszáradjon a növények
felületén. A kijuttatásnál nem
kell spórolni a lével, mindenhova jusson, az ágaktól a törzsig, illetve a lehullott, még
össze nem gyűjtött leveleket is
le lehet fújni.
A lemosó permetezéshez bármelyik gazdaboltban hozzájuthatunk III. forgalmi kategóriájú (bárki, előképzettség nélkül
megvásárolhatja) lemosáshoz
használható növényvédő szerekhez. A vásárlásnál a hatékonyságot és a kényelmünket
is szolgálva találhatunk olyan
készítményeket, melyek mindhárom anyagot (réz, kén, olaj)
tartalmazzák. A permetlevet a
flakonon lévő címke utasításai
szerint keverjük be!
Nem múlhat el a késői nyár
ezen időszaka a levéltetvek
felszaporodása nélkül. Tapasztalhatjuk a megjelenésüket
dísznövényeken, gyümölcsfá-

inkon is. A levéltetvek a torzult
levelek fonákján megbújva a
rovarölő szer kipermetezésekor is nehezen elérhetőek. A
levéltetvek ellen akkor tudunk
hatásosan fellépni, ha testüket
eléri a permetlé. Ezért a rejtőzködve élő és fejlődő kolóniáik
ellen leghatásosabb módon felszívódó rovarölő szerrel kell
permetezni. Ha levéltetveket
nem látunk a hajtásokon, de
mégis láthatóan gyengül a növény, akkor a szabad szemmel
nehezen észrevehető atkák,
takácsatkák okozhatják a gondot. Sokféle haszonnövényt
és dísznövényt megtámadnak
és korai lombszáradást okozhatnak. Ellenük az atkaölő
szerek többféle hatóanyaga áll
rendelkezésünkre. A kezelést
a legyengült növényeken 2-3
hetente meg kell ismételni a
hatásosság érdekében.
Az utóbbi években egyre nagyobb gondot okoz az aranyos
rózsabogár, vagy virágbogár.
Tömegével lephetik el gyümölcsfáinkat, ahol az édesedő,
nedvdús, még fán levő gyümölcsöt rágják meg. A kártételük megelőzésére ma már
feromoncsapdák használhatók, amelyekkel eredményesen
csalogathatjuk, és nagy számban foghatjuk be a betolakodókat.
A permetezés után, a teljes
lombhullást követően, az év
végi lombgyűjtésről se feledkezzünk meg!
–ezm–

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

Tel.: 0907 789 807

– Gyere fel hozzám, van néhány jó lemezem!
– És megígéred, hogy csak lemezt hallgatunk?
– Rendben.
– És ha nem tetszenek a lemezeid?
– Az más. Akkor szépen felveszed a ruháidat, és
hazamész.

Komárom
UHLIE – SZÉN
A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

– Miért sírsz Pistike?
– Az apuuu! … Rácsapott az ujjára a kalapáccsal
és … és …
– De kisfiam, ezért neked nem kellene így ordítanod!
– Hááát, először én is röhögtem …
Egyik páciens a másiknak:
– Az orvosom azt mondta, hogy paranoiás vagyok.
– Igen? Ezt így kijelentette előtted?
– Igazából nem mondta, de ezt gondolta…
Nagypapa az unokájával beszélget:
– Tudod Lacikám, érdemes alaposan megtanulni
a történelmet, különösen a fontos évszámokat jó – És mi történt akkor nagypapa?
tudni. Én például soha nem fogom elfelejteni azt – Mi történt, mi történt … hát azt már nem tudom.
hogy 1942.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Életének minden területét döntően meghatározzák érzelmei, illetve lelki hangoltsága.
Ezek többet nyomnak a latban, mint az észérvek. Használja ezt
a hetet arra, hogy közelebb kerüljön hosszú távú tervei megvalósításához. Gondolja végig, mire érzi hivatottnak magát!
HALAK (február 21. – március 20.) Igazán nem panaszkodhat,
hogy semmi sem történik önnel. Csak úgy pezseg ön körül
az élet, hiába is igyekszik mindenáron a háttérben maradni.
Szenvedélye magával ragadja partnerét is, így csodaszép estéket tölthetnek együtt, ami csak megerősíti abban, hogy jól
választott.
KOS (március 21. – április 20.) Amikor szeret valakit, legszívesebben mindent megadna neki. Ilyenkor egyszer csak azon kapja
magát, minden úgy alakult, ahogy azt a párja szerette volna, az
ön vágyai pedig egészen háttérbe szorultak. Ne hagyjon ott azonnal csapot-papot, hiszen ön hagyta idáig fajulni a dolgokat.
BIKA (április 21. – május 20.) Akkor fogja igazán biztonságban
érezni magát, ha nem függ majd másoktól, hanem tudatában lesz
saját képességeinek és lehetőségeinek. Keresse azokat a lehetőségeket, amikor az önállóság területén sikerélményre tehet szert!
Tanulja meg élvezni a függetlenséget, nagyon sok problémájától
megszabadul.

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek.

Viac druhov UHLIA – Többfajta SZÉN
Fabrikett
Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,
(Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ön nagyon megértő, sőt néha
talán túlságosan is és inkább lenyeli haragját, mint hogy bántsa
azt, aki nem volt tekintettel az ön érzéseire. Igyekezzen kiiktatni az életéből azokat a személyeket és helyzeteket, amelyek
sok energiát elvesznek öntől, de cserébe szinte semmit sem
adnak!
RÁK (június 22. – július 22.) Sajnos szembesülnie kell egy
korábbi, téves döntése következményeivel, ami nem éppen felemelő dolog, főleg egy Ráknak, aki nem szívesen veszít ilyesmi
miatt a tekintélyéből. Ilyen helyzetben az a legjobb, amit tehet,
hogy nyíltan vállalja tévedését, és bocsánatot kér. Néha a ló is
megbotlik…
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Fáradékonyságának
oka egyértelműen a táplálkozásban keresendő. Felejtse el az
olyan ételeket, amelyek csupán üres kalóriákat és ízfokozókat
tartalmaznak! Ha megszabadul ezektől, nemcsak fizikai teljesítőképessége, hanem hangulata is javulni fog, újra tele lesz tetterővel, életkedvvel.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Olyan pozitív élmények
érik új ismerőse mellett, hogy talán már csak ezért is bele tudna szeretni. Emellett ráadásul mintha érezné, hogyan kell önnel
bánni, hogyan lehet megnevettetni, vagy épp megvigasztalni.
Egyszerűen minden rezdülésére azonnal reagál.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Még ha most nem is
látja hogyan tovább, merjen változtatni, ha már úgy érzi, mindent
megpróbált, hogy megmentse kapcsolatát, de nem talált működőképes megoldást. Önnek nagyon fontos a családi, a párkapcsolati háttér, különben nem érzi majd jól magát a bőrében.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nincs kedve a régóta
esedékes nagy beszélgetéshez, mert mélyen belül ön már rég eldöntötte, hogy mit fog csinálni és ez valószínűleg nem fog tetszeni kedvesének. Gondolja át a helyzetet az ő szemszögéből is,
mielőtt cselekszik, akkor később nem bánja meg, hogy hirtelen
döntött.
NYILAS (november 23. – december 21.) Önnek mindig szüksége van valakire, aki mellett biztonságban érezheti magát, aki
támogatja lelkileg, sőt akár anyagilag is. Kell, hogy tartozzon
valakihez, hogy mindig azt érezze, családban van, még akkor is,
ha még nem élnek együtt vagy nem olyan mély az elkötelezettségük.
BAK (december 22. – január 20.) Szeretné, ha partnere megosztaná önnel legtitkosabb gondolatait és vágyait is annak ellenére,
hogy ön nem akar ennyire kitárulkozni. A kapcsolatoknak azonban csak az adhat biztos alapot, ha minden tekintetben kölcsönösség él a két fél között. Vagy legyen őszintébb, vagy érje be
azzal, amit párja most megad!
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Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908

944 944

Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig.
KN, NZ, DS járásokból
rendszeres vonalellátásra.
Tel.: 0905329 889.

Tökmag eladó
2,50 euró/liter.
Tel.:
0908135671.

Eladó – 2019 szeptemberéig jótállásos –
Kenwood KHH323 konyhai robotgép 150 euróért.
Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

Bérbeadó garázs
az Ifjúság utcában
(MládeŽe)
Telefon: 0903 226 061

* Tökmag eladó nagyobb mennyiségben (2 euró/liter). Tel.: 0917 493 352.
* Eladó Gúta-Nagyszigeten régebbi családi ház. nagy kerttel.
Tel.: 035/777 3084.

Rekom & Ev yTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570
Lakás, ház, berendezés biztosítása
a legjobb áron.
Tel.: 0905 928 195

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

Építés, átépítés, hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találja!

Minőségi festést
(KN és környéke)
kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

Eladó 07-es kistraktor
felszereléssel együtt.
Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0908 432 065
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M Ű S O R A J Á N L A T
október20-tól 26-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

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

TV2

7. 30 Me s é k , 12 .4 0 C s a l á d i t i t ko k , 13.45 A b a l s z e r e n c s e á r a d á s a (a m e r.n é m e t), 15. 55 Wa l ke r,
a t e x a s i ko p ó (a m e r.),
16 . 55 He g y i d o k t o r (n é m e t),
18 .0 0
Té nye k ,
18 . 55 M a s t e r C h ef J u n i o r, 21.15 S o k k a l t ö b b,
mint
testőr
(a m e r.),
2 3. 2 5 A r a ny s z e m (a m e r.)

8.00 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.35 Több, mint
testőr (amer.), 13.50 Nicsak, k i beszél! (amer.),
15.55 Walker, a texasi
kopó (amer.), 16.55 Hegyi
doktor (német), 18.00 Tények, 18.55 Sztárban sztár,
22.00 A ranyélet (mag yar),
23.25 Han na (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.35
Autog ra m, 13.45 Új csaj
(a mer.), 14.10 A si m lis
és a szende (a mer.), 15.10
Dok tor Mu r phy (a mer.),
16.15 Csod acsibe (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz Plusz , 20.0 0 X-Fa ktor, 21.55 Gya kor nokok
(a mer.), 0.30 Gyönyör ű és
veszélyes (a mer.)

RTL II

9.00
Ausztrál
expressz
(ausztrál), 11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50
Step Up (amer.), 15.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Vadidegen (amer.), 22.10
CSI: Miami helyszínelők
(amer.)

M2

12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.15 Eg y ko misz kölyök naplója, 14.10
A k is sárkány kalandjai,
16.40 Dr. Plüssi, 18.15
Barátom K ner ten, 20.15
Violet t a (argentin), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 Jazz
A k usz ti k, 0.45 Villámcsapás (amer.)

Duna tv

9. 2 0 Ná l a t o k l a k n a k á l l a t o k ?, 12 .45 R e x Ró m á b a n (n é m e t), 13. 55 S o h a
n e m ké s ő (ol a s z), 15. 2 0
A
nag y rozsdási
eset
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 35 Ne m f é r e k a b ő r ö d b e (a m e r.), 21.15 A f a l u
(a m e r.), 0.10 Ö n ö k ké rték

Duna World

10.25 Csalá dba r át , 11.05
Ma ch it a (mag ya r), 14.05
Csalá d-ba r át , 16.10 Új
idők új d alai, 16.40 Bi rkózó vb, 17.50 Sz í ne -java , 18.50 Té rké p, 19.25
Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zó na , 21.0 0 H í r a dók , 21.35
A Bag i Na csa Show, 22.35
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.40 O pe r a Café

Pozsony 1

12.00 Szlovákia, szeretlek!, 14.35 Miss Marple
nyomoz (angol), 16.10
Addams család (amer.),
17.55
Úttalan
utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talkshow, 22.25 A szakasz
(amer.), 0.20 Miss Marple
nyomoz (angol)

Pozsony 2

13.35 Farmereknek, 14.00
Horgászmagazin,
15.50
Labdarúgás, 19.05 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Őrangyalok, 20.35 Az
átlátszó hold (szlovák),
22.05 A híd (svéd), 23.05
Isten veletek, elvtársak!

Markíza tv

9.20 Beethoven 5. (amer.),
11.15 Rendőrakadémia 5.
(amer.), 13.00 Valahol már
láttalak, 16.10 Exférj újratöltve (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Or vlövész (amer.),
23.05 Mission: Impossible
5. (amer.), 1.55 Or vlövész
(amer.)

JOJ TV

11.00 Evelin világa, 11.30
I k rek (szlovák), 12.25
Csillag sz ületi k, 14.00
A galaxis őrzői (amer.),
16.30 Gyerekjáték (amer.),
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35
Csillag sz ületi k, 22.00 Áll
az al k u, 23.00 A nag y nap
(amer.), 1.55 Biz tos zsákmány (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
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

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

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

TV2

TV2

TV2

TV2

M1

6.55 Mesék, 11.55 Nicsak,
ki beszél! (amer.), 13.35 Rózsaszín párduc (amer.), 15.45
Mindent bele, fiúk! (olasz),
18.00 Tények, 19.00 Ninja Warrior Hungary, 22.35
Sokkal több, mint testőr
(amer.), 1.15 Aranyszem
(amer.)

RTL Klub

KEDD

6.20 Mokka, 11.35 Nicsak,
ki beszél most! (amer.),
13.45 A Rózsaszín párduc
2 (amer.), 15.55 Csak semmi pánik (magyar), 18.00
Tények, 19.00 A legbátrabb
páros, 22.10 Bogaras szülők
(magyar), 22.40 A nagy nap
(amer.), 0.50 Halálos kitérő
5 (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.35 Az év
hotele, 12.05 Lila füge, 13.10
Profi a konyhámban, 15.55
Rendőrakadémia 6 (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Szenzációs négyes, 21.10 Anyád napja
(amer.-német), 23.20 Gengszterosztag (amer.)

6.40 Jó reggelt, skacok!,
10.50 Alibi törzs (amer.),
12.45 Anyád napja (amer.német),
14.50
Survivor, 16.00 Kengur u Jack
(amer.-ausztrál),
18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.10 A dzsungel könyve
(angol-amer.), 22.15 A titán (amer.), 0.20 6:3, avagy
játszd újra, Tutti! (magyar)

RTL II

RTL II

RTL II

RTL Klub

10.40 Bárhol, bármit, bármikor (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!,
17.50 Mindenütt nő (amer.),
20.00 Neveletlen hercegnő
(amer.), 22.20 Csak a testeden át! (amer.), 0.15 Újra
együtt (amer.)

M2

12.45 M i r r-Mu r r k a ndú r,
13.25 Claude, 14.10 A k is
sá rk á ny k ala ndjai, 15.50
M ickey és a z autóve rseny zők , 16.40 D r. Plü ssi,
17.50 Va mpi r i na , 18.15
K ne r ten nyomoz , 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
Hét év Tibetben (a me r.a ngol), 23.45 Velvet Divat há z (spa nyol)

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 14.20 Á llat i operatőrök , 15.20 Keresz t úton
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 Brow n at ya
(a ngol), 19.30 Mag ya rország, szeretlek!, 21.0 0
Maig ret és a z éjsza ka örö mei (a ngol), 22.40 Szi ndbád (mag ya r)

Duna World

11.40 Két fogoly (mag ya r), 13.45 Dok u ment u m f il m , 14.35 I llény i
K at ica konce r t je, 16.15
Mesélő cég t áblá k , 16.40
Sz í ne -java , 17.40 Bi rkózó
vb, 21.35 Mut te r – A nya
(svájci-mag ya r),
23.20
Hog y volt?

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.4 0 A v i l á g ö r ö k s é g ,
14.0 0
Poi r o t
(a n g ol),
15.4 0 Nav a r o n e á g y ú i
(a m e r.), 17.45 Me nj ü n k
a ke r t b e!, 19.0 0 H í r a d ó,
2 0. 30 B e t o n l e g el ő (s z lo v á k), 2 2 .0 0 Ne h a g y j
i t t e g y n y á r i é j s z a k á n!
(s z l ov á k), 2 3. 30 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

13.15 O r ient á ciók , 13.50
Sz í nészlegend á k ,
15.45
Jég korong, 18.40 Est i
mese, 19.50 H í r a dó, 20.10
Self r idge
úr
(a ngol),
21.0 0 Sz í n há z i előa d á s,
23.45 Sz i m fon i k u s ha ngve r seny

Markíza tv
6.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 6.40 ScoobyDoo (amer.), 8.50 Rendőrakadémia 5. (amer.),
10.50 Chart Show, 13.00
Testreszabott
kérdések,
13.40 Ňuchač (ukrán),
14.50 Golyóálló szerzetes (amer.), 17.00 Felvég,
alvég (szlovák), 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Hí radó, 20.30 Valahol már láttalak, 23.10
Exférj újratöltve (amer.),
1.40 Golyóálló szerzetes
(amer.)

JOJ TV
10.20 A nya vag yok , 11.20
Sorsdöntő nyá r (a mer.),
13.50 Vén csontok (a mer.),
15.45 Új ker tek , 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások , 19.0 0 K r i m i, 19.30
Hí radó,
20.25
Spor t,
20.35 Halálos i ra mba n 7
(a mer.), 23.30 A jó, a roszsz és a halot t (a mer.)

6.40 Kölyökklub, 11.10 Ultrakopó (amer.), 12.45 Család
újratöltve! (amer.), 14.30
Survivor, 15.50 Banános
Joe (olasz), 18.00 Híradó, 19.00 Survivor, 20.10
Batman Superman ellen
(amer.), 23.15 Tron: Örökség (amer.), 1.55 Graceland
(amer.)

7.30 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 12.50 Segítség,
bajban vagyok!, 13.45 A
gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 16.20 Oltári csajok (magyar), 17.20
Segítség, bajban vagyok!,
19.20 Showder Klub, 23.00
Madagaszkár
pingvinjei
(amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20 Showder Klub,
23.00 Madagaszkár pingvinjei
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

11.35 Vízipók-Csodapók,
12.15 Vakáción a Mézga
család, 15.10 Sammy és
barátai, 16.35 Kemy, a felfedező, 17.25 Mickey egér
játszótere, 19.00 Sammy és
barátai, 20.15 Violetta (argentin), 21.05 Baby Daddy
(amer.), 21.35 Ákos – Szintirock, 0.35 Velvet Divatház (spanyol)

12.50 Laura csillaga, 14.10 A
bűvös körhinta, 15.10 Sammy és barátai, 16.50 Kemy,
a felfedező, 17.25 Mickey
egér játszótere, 19.00 Sammy és barátai, 19.30 Maja,
a méhecske, 20.15 Violetta
(argentin), 21.05 Baby Daddy (amer.), 21.35 Vigyázók (magyar), 23.05 Odaát
(amer.), 0.45 Velvet Divatház
(spanyol)

Duna tv

Duna tv

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.15 Honfoglaló, 14.00 A múlt árnyékában (szlovák), 15.10
Alpesi őr járat (olasz),
16.10 A heg yi dok tor (német), 18.35 Sorsok út vesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Kék fény,
21.25 A legendák hivat ala (amer.), 22.30 NCIS
(amer.), 23.20 Alpesi nyo mozók (osz t rák)

Duna World

11.40 Bálvány (magyar),
13.00 Híradó, 13.15 Roma
magazin, 13.45 Domovina,
14.10 Család-barát, 15.45
Életkor, 16.05 Ízőrzők,
16.40 Birkózó vb, 20.35 Virágzó Magyarország, 21.00
Híradó, 22.35 Honfoglaló,
23.30 Kulturális híradó

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Candice Renoir
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 The Prey (amer.),
22.10 Riporterek, 22.50 A
különleges ügyosztály (szlovák)

Pozsony 2

12.40 Orientációk, 13.30
Nagyothallók
műsora,
14.35 Park, 16.00 Mutasd
meg, hol laksz!, 16.30 Autószalon, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 A diagnózis, 21.30
Építjük Szlovákiát, 22.25
Sebek ( jugoszláv)

Markíza

10.45 Családi történetek,
11.40 Cobra 11 (német),
13.45 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A farm,
22.25
Ňuchač
(ukrán),
23.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.40 Új lakások, 12.50
Topsztár, 13.30 Csillag születik, 15.00 Zoo (szlovák),
16.30 Híradó, 16.50 Főzd
le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.00 Heti hetes, 0.05 Minden, amit szeretek

M2

13.15 Honfoglaló, 14.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.05 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 56 csepp vér (magyar),
22.05 A szabadság vihara
(amer.)

Duna World
11.35 Irány Caracas (magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.20 A remény
hullámhosszán, 16.10 Térkép, 16.40 Birkózó vb, 20.35
Virágzó
Magyarország,
22.40 Honfoglaló, 23.30
Kulturális híradó

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Recept az élethez
(lengyel), 16.25 A világ
madártávlatból, 16.50 Candice Renoir (francia), 17.45
A párbaj, 18.15 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Szórakoztató műsor, 21.30
Foster doktornő (angol),
23.20 Cain kapitány (francia), 0.10 Candice Renoir
(francia)

Pozsony 2

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, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Mit tenne a gyereked?,
20.40 Sztárok és párok,
22.20 Zoo – Állati ösztön
(amer.), 23.55 A felejtés
bére (amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.20 Barátok közt, 21.00
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Szulejmán (török),
0.35 Foglalkozásuk: amerikai (amer.)

RTL II

11.50 Oltári csajok, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45
Showder Klub, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 23.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.),
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.50 Laura csillaga, 14.10
A bűvös körhinta, 14.45 Kalózka és Kapitány kalandjai,
15.10 Sammy és barátai, 16.00
Gyerekversek, 17.25 Mickey
egér játszótere, 18.40 Kalózka
és Kapitány kalandjai, 19.30
Maja, a méhecske, 20.15 Violetta (argentin), 21.05 Papásbabás (amer.), 21.25 Én vagyok
itt, 22.40 Odaát (amer.), 23.30
Az A38 Hajó színpadán:, 0.25
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

13.20 Honfoglaló, 14.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.05 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 17.05 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 Partitúra,
21.35 A becsület ideje (lengyel), 22.25 On the spot,
23.25 Rövidfilm a gyilkolásról (lengyel)

Duna World

11.30 Őszi versenyek (magyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 14.25 Család-barát, 16.00 Magyar gazda,
16.40 Birkózó vb, 20.35
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
23.25 Kulturális híradó,
23.55 Az én 56-om

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Recept az élethez (lengyel), 16.50 Candice Renoir
(francia), 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Tigris és sárkány (kínai), 22.25 Gyilkosságok
(amer.), 0.05 Ray Donovan
(amer.)

11.45 Törpék, 12.00 Élő panoráma, 12.30 Kerékpározás,
14.10 Spektrum, 14.35 Tudományos magazin, 15.30 Ukrán magazin, 17.30 Választások, 18.45 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.00 Korai halál, 22.25
Talk show, 23.35 Korai halál

Pozsony 2

Markíza tv

9.30 Apukák, 11.40 Cobra
11 (német), 13.45 A farm,
15.00 Rendőrségi esetek,
16.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Nővérkék, 21.40
A farm, 22.45 Rendőrségi
történetek, 23.45 Cobra 11
(német), 2.00 A farm

10.55 Családi tör ténetek,
11.50 Cobra 11 (német),
13.45 A far m, 15.00 Rendőrségi tör ténetek, 15.55
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apukák,
19.00 Híradó, 20.30 Char t
Show, 22.35 A far m, 23.45
Családi tör ténetek, 0.45
Cobra 11 (német), 2.40 A
far m

JOJ TV

JOJ TV

10.40 Inkognitó, 12.50 Topsztár, 13.30 Csillag születik,
15.00 Zoo (szlovák), 16.50
Főzd le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki sem
tökéletes, 22.10 Miniszterek
(szlovák), 22.50 Maffia sztorik, 23.25 Evelin világa, 0.00
Hírek

12.20 Kerékpározás, 14.30
A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 17.45 Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti mese,
20.10
Dokumentumfilm,
22.25 Mozi, 23.35 Monika
Kompaníková naplója (szlovák)

Markíza tv

8.30 Tárgyalóterem, 10.30
senki sem tökéletes, 12.00
Híradó, 12.50 Topsztár,
13.30 Csillag születik, 15.00
Zoo (szlovák), 16.50 Főzd
le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.25 Sport, 20.35
Anya vagyok (szlovák),
22.10 Inkognitó, 23.35 Senki sem tökéletes

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 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.). 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Mit tenne a gyereked?,
20.40 Sztárok és párok,
22.20 NCIS (amer.), 1.00
NCIS: Los Angeles (amer.),
2.05 Gotham (amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.20 Barátok közt, 21.00
Éjjel-nappal
Budapest,
22.15
Doktor
Mur phy
(amer.), 2.05 Vakszerencse
(amer.)

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.20
Hagyjál főzni!, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 18.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 23.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.),
23.30
Anyák
gyöngye
(amer.)

M2

12.50 Laura csillaga, 13.55
Kemy, a felfedező, 14.55
Sammy és barátai, 16.00
Gyerekversek, 17.25 Mickey
egér játszótere, 19.00 Sammy és barátai, 20.10 Violetta
(argentin), 21.05 KiberMa,
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Velvet
Divatház (spanyol)

Duna tv

12.00 Híradó, 12.45 Főzzün k megint egyszer űen,
13.10 Honfoglaló, 13.55
A múlt ár nyékában (szlovák), 14.50 Alpesi őrjárat
(olasz), 15.50 A hegyi doktor (német), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Fábr y, 21.45 Tóth János (magyar), 22.30 Szuperhipochonder (franciabelga)

Duna World

11.25 Tüzet viszek (magyar), 13.00 Híradó, 14.15
Család-barát, 15.45 Kék
bolygó, 16.10 Luther (magyar), 16.40 Birkózó vb,
20.35 Virágzó Magyarország, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 0.00 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Csak show és más semmi!,
22.10 Korhatáros szerelem
(magyar), 23.25 Aranyélet
(amer.)

RTL Klub
5.40 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest,
15.45 Story extra, 16.20 A
szeretet útján (török), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Survivor, 20.20 Barátok
közt, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Showder Klub,
1.10 Profi a konyhámban

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45
Showder Klub, 16.20 Hagyjál
főzni!, 18.20 A gyanú árnyékában, 19.20 Showder Klub,
23.00 Madagaszkár pingvinjei
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2
12.50 Laura csillaga, 13.10
Eperke legújabb kalandjai,
14.10 Bűvös körhinta, 15.10
Sammy és barátai, 16.00
Gyerekversek, 17.25 Mickey egér játszótere, 20.05
Holnap tali (magyar), 21.05
Papás-babás (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.50 Főzzünk megint egyszerűen, 13.20 Honfoglaló,
14.10 A múlt árnyékában
(szlovák), 15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 16.10 A hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Fölszállott a páva,
20.30 Földi paradicsom
(amer.), 22.26 Alice a városokban (német)

Duna World
11.15 A képzelt beteg (magyar), 13.50 Öt kontinens,
14.20 Család-barát, 16.15
Luther (magyar), 16.55
Birkózó vb, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.25 Recept az élethez
(lengyel), 16.25 A világ
madár távlatból,
16.50
Candice Renoir (francia),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Arany
idők
(szlovák),
21.30 Esküvő Rómában
(német), 23.00 Candice
Renoir (francia)

Pozsony 1

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.00 Élő panoráma, 14.35 Művészetek,
15.30 Roma magazin, 16.40
Tesztmagazin, 17.30 Választások, 18.25 Esti mese,
22.25 Szlovákia története,
23.20 Rendőrség

12.05 Élő panoráma, 15.30
Szemtől szemben, 16.00
Tenisz, 17.30 Választások,
19.15 Esti mese, 19.50 Híradó, 20.10 A család, 20.40
Erzsébet udvara (szlovák),
23.05 Neds (angol)

Markíza tv

Markíza tv

11.30 Cobra 11 (német), 13.45
A farm, 14.55 Rendőrségi
történetek, 15.55 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 A farm,
22.45 Nővérkék (szlovák),
0.00 Cobra 11 (német), 2.00
A farm

JOJ TV

12.50 Topsztár, 13.30
Csillag születik, 15.00
Zoo (szlovák), 16.50 Főzd
le anyámat!, 19.0 0 K r i m i ,
19. 30 H í r a d ó, 20. 35 I n kog n it ó, 21.40 Miniszterek (szlovák), 22.30 Heti
hetes, 23.30 Cserepek,
0.05 Anya vagyok, 2.00
Csillag születik

12.20 Nők klubja, 14.25 A
konyhám titka, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Candice Renoir (francia),
19.00 Híradó, 20.30 Szlovákia, szeretlek!, 21.55 Úttalan utakon, 22.30 Három
fölösleges férfi (amer.)

Pozsony 2

11.50 Cobra 11 (német),
13.45 A far m, 15.00 Rendőrségi tör ténetek, 15.55
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apu kák,
19.00 Hí radó, 20.30 A
far m, 22.40 Lángoló jég
(amer.)

JOJ TV
10.50 Inkognitó, 12.40
Topsztár, 13.00 Evelin világa, 15.00 Zoo (szlovák),
16.00 Főzd le a nyá mat!,
19.0 0 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 M i nden , a m it
szeretek , 23.00 A barbár
(a me r.)

7

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
20-án Vendel
október
21-én Orsolya
október
22-én Előd
október
23-án Gyöngyi
október
24-én Salamon
október
25-én Blanka
október
26-án Dömötör
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Kottra Iván és Fűriová Lucia, valamint a marcelházai Hegedűs Csaba és Lelovicsová Regina.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a szentpéteri Csintalanová Emma és Czibor Anna Dóra, a dunamocsi
Lakatošová Vivien, az örsújfalui Fábik Kerim Mário, a marcelházai Lakatos Dávid és Góthová Dominika, a keszegfalvai Takács Imre, az ógyallai Lakatoš
Thomas, a nagyharcsási Poláková Andela, az ímelyi
Šebenová Liza, a bábolnai Pintér Zétény és a muzslai
Porubszky Bálint.

A Dunatáj receptkönyvéből

Hétvezér tokány
Hozzávalók:
30 dkg marha apróhús
30 dkg sertés apróhús
30 dkg borjú apróhús
10 dkg füstölt szalonna
6 dkg zsír
12 dkg vöröshagyma
1,2 dkg fűszerpaprika
só
16 dkg zöldpaprika
8 dkg friss paradicsom
2 dkg liszt
2,5 dl tejföl
Elkészítése:
A húsokat raguszerűen feldaraboljuk, a bőrétől megfosztott szalonnát gyufánál valamivel vastagabb méretre vágjuk. Utóbbit
zsírban üvegesre fonnyasztjuk, majd leszűrjük.
A kiolvasztott zsírban vajszínűre pirítjuk az apróra vágott hagymát. Ezután gyorsan elkeverjük a paprikával, és azonnal ráteszszük a marhahúst. Megsózzuk és addig pörköljük, míg a levét el
nem főtte. Mindig csak kevés csontlevet, vagy vizet öntve alá,
fedő alatt kb. 30 percig pároljuk.
Ezután hozzáadjuk a sertéshúst, majd 20 perc elteltével a borjút
is. Mikor a hús puhulni kezd, rátesszük a kockára vágott zöldpaprikát és paradicsomot, valamint az elején megpirított szalonnát, és mindezekkel készre pároljuk.
Végül liszttel simára kevert tejföllel az edény rázogatása közben
behabarjuk.
Galuskát vagy tarhonyát adunk mellé.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Pekárková Magda (90 éves), Hullman János
(75 éves), JUDr. Czirul Eugen (79 éves), a gútai Tóth
Margit (79 éves), Szabó Erzsébet (89 éves), Lofay Valéria (66 éves), Néveri Béla (80 éves) és Mravčová Hedviga (86 éves), a búcsi Halász István (82 éves), a megyercsi
Beke Tibor (64 éves), az ifjúságfalvai Dilingaiová Judita
(93 éves), valamint a pati Leboda Štefan (81 éves).
Emléküket megőrizzük!

Tripla kávés szelet
Hozzávalók:
A tésztához
7 db tojásfehérje
15 dkg darált dió
4 evőkanál finomliszt
fél csomag sütőpor
20 dkg cukor
10 dkg áfonya
A pudingokhoz
1 csomag franciakrémes pudingpor
2 tasak tiramisu pudingpor
25 dkg margarin (vagy vaj)
2 dl feketekávé
5 dl tej
20 ml rumaroma
3 ek cukor
A tetejére
A babapiskótához
5 dl habtejszín
10 g instant kávé
2 csomag habfixáló
30 dkg babapiskóta
3 ek feketekávé
Elkészítése:
A tojásfehérjét habbá verjük a ding, 15 dkg vaj. A franciakcukorral, és belekeverjük a töb- rémes pudingot a cukorral,
bi hozzávalót. Megsütjük, mint a tejjel főzzük, a vajat utáa piskótát, csak éppen a tetejére na melegen hozzákeverjük,
szórjuk az áfonyát. (180 fokos majd a tésztára kenjük.
sütőben 15 perc alatt.)
A babapiskótát belemártjuk
1. krém: 2 dl tej, 1 tasak pu- a rum-kávé keverékébe, és
dingpor, 1 evőkanál cukor, sorba rárakjuk a krémes pu10 dkg vaj. 2. krém: 3 dl tej, dingra. A tiramisu pudinggal
2 evőkanál cukor, 2 tasak pu- ugyanígy járunk el, majd azt
is rákenjük a babapiskóta
tetejére. Az összeállításnál
a sorrend: tészta, vaníliás
krém, rumos kávés babapiskóta, tiramisu krém. Az
egészre tesszük a felvert tejszínhabot, aminek a felébe
kávét öntünk. Kis időre hűtőbe tesszük, és vízbe mártott
késsel szeleteljük.
sütési hőfok: 180°C

S Z U D O K U

Eladó Észak- Komáromban

4-szobás, zöldre néző, nagy erkélyes,
első emeleti, felújítandó, csendes lakás a belváros szívében. A lakáshoz
az épület alagsorában tartozik saját
garázs és két nagyméretű kamra.
Ára: 115 ezer euró. A hívásokat az
esti órákban várjuk:
003630 363 3119

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szível mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, szomszédnak , ismerősnek
és mindazoknak, akik október 11-én
elkísérték utolsó útjára a szeretett
édesanyát, anyóst,
nagymamát és dédmamát,

Eladó élő hal

özv. Bereczk Sándornét,
szül. Kósa Máriát
(Nemesócsa).
Köszönjük a sok szép virágot, koszorút
és a vigasztaló szavakat.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Lehunytad a szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél…
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
a szeretett édesanyára, anyósra
és nagymamára,

Molnár Cecíliára
(Martos)
halálának tizenkettedik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.
Emlékét őrző családja

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

CSELGÁNCS

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.
Ambuláns kezelések:

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

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

Eladók hízók élve vagy hasítva,
100 – 220 kg-ig.
Tel.: 0908 133 315

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk

ponty 3 euró/kg,
kárász 1,70 euró/kg
Komáromfüssön, a kavicsbánya területén. Érdeklődni lehet
az alábbi telefonszámokon:
035/789 5080, 0907 722 625,
0907 722 627, 0907 728 067.

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 euró/kg
bontva + 2 euró/db
Telefon:
0905 270 597
0950 760 760

Tel.: 0905 928 195

Szlovákia és Magyarország legismertebb cselgáncs-klubjainak legjobb versenyzői léptek szombaton tatamira a Gútán
megtartott nemzetközi versenyen. A hazaiakat 13 versenyző
képviselte, akik eredményes küzdelmet folytattak.
Az U13 46 kg-os súlycsoport- Bakos Virág Orsolya. Bronzban Tánczos Márton, az U15 érmes lett Varga Dániel az U11
52 kg-os súlycsoportban Sza- 38 kg-os súlycsoportban, Richbóová Margaréta, az U15 63 ter Bíborka az U11 +48 kg-os
kg-as súlycsoportban Taká- súlycsoportban. Pontszerző 5.
csová Broňa aranyérmet szer- helyet szerzett az U15 60 kg-os
zett. Ezüstérmes lett az U15 súlycsoportban Hrotkó Hugo
66 kg-os súlycsoportban Czina és az U15 korcsoportban, a 60
Gergő, az U15 50 kg-os súly- kg-os súlycsoportban és az U9
csoportban Gubien Márk, az 27 kg-os súlycsoportban ŠtugU15 57 kg-os súlycsoportban ner Marian. - Kárpáty Ernő -

AT L É T I K A
Kele Géza a 175. maratonját futotta le
A múlt héten vasárnap, Budapesten rajtolt el a már hagyományos Spar Maraton, amelyen 33 ezer futó állt rajthoz, s
közülük 7 ezer atléta vállalkozott a maratoni táv megtételére. Közülük természetesen nem hiányozhatott a dunamocsi
sportember, Kele Géza sem, aki egyfajta jubileumot ünnepelve, a 175. maratoni távját futotta le.
Múlt héten szerdán rendezték meg az alapiskolások és középiskolások számára mezei futás megyei fordulóját, ahol rendkívül jól szerepeltek a Komáromi járás fiatal atlétái.
Az alapiskolások 3 000 m-es musová Bibiána, …3. Petrušová
futásában második lett a gútai Mariana, akik a komáromi Ľ.
Korvin Mátyás AI diákja, Gön- Šulek Gimnázium tanulói. Neczöl Dominik, aki jelentősen kik köszönhetően, a komáromi
hozzájárult, hogy csapatver- szlovák gimnázium csapata –
senyben aranyérmet szerezzen megelőzve a nyitrai sportgimtársaival. A középiskolás lányok náziumot és a nagytapolcsányi
3 000 m-es versenyében 1. Grol- gimnáziumot – aranyérmes lett.

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

Egy hét alatt két találkozó

II. liga * 13. forduló * Harmadik helyre csúszott a KFC a táblázatban

MBK Losonc – MBK Rieker COM-therm Komárom

Pozsonyi Inter – KFC Komárom 2:0 (2:0)

Nem várt vereséget szenvedett vasárnap délután a komáromi csapat. Az őszi idényben ez volt az első olyan vereség, amelyet az ellenfél pályáján szenvedett el a csapat. Csekély gyógyír a sebre, hogy a komáromiak bajnoki mérkőzésen először
játszottak műfüves pályán, viszont így kóstolót kaptak abból, hogy miképp is viselkedik a labda majd a komáromin …
Mindenképpen a védelem hibája miatt lását. Fortuna istenasszony azonban ezen dott, viszont azok védelme minden tásikerült a pozsonyi csapatkapitánynak a találkozón nem a komáromiakat támo- madásukat megakadályozta * A bajnoki
berúgnia az első gólt, viszont ezután ki- gatta, aminek az lett a következménye, táblázatban pontegyenlőséggel Szalka
egyensúlyozott volt a találkozó menete. hogy tíz perccel az első félidő vége előtt (29 pont) és a Garamvölgye (2) áll az
Számtalan támadást intéztek a vendégek (36. perc) ismét elaludt a komáromi véde- élen, Komárom a 3., 26 ponttal * A hét
az Inter kapuja ellen, Dudának, Nurkovič- lem, amit a pozsonyiak ki is használtak.
végén hazai pályán küzd majd a KFC,
nak és Kollárnak is volt alkalma kiegyen- A második játékrészben a komáromi csa- amikor október 20-án a Garamvölgye csalíteni, illetve megfordítani a találkozó ál- pat inkább az ellenfél pályáján tartózko- patát fogadja.
Szentpéter – Tavarnok 1:0
(1:0) Mindkét csapat a pontszerzésre törekedett, ennek köszönhetően pergő ütemű játéknak örülhettek a szurkolók. A
gólra a 37. percig várni kellett,
amikor Lakatos 18 méterről
a tavarnokiak kapujának jobb
sarkába lőtte a labdát. A játék
továbbra is pezsgő maradt, mert
a bajnokság középmezőnyében
levő vendégek mindenképpen
pontot szerettek volna szerezni,

IV. liga * 11. forduló

így viszont a találkozó végén
a péteriek örülhettek * Alsószeli – Ímely 1:1 (0:0) Az első
perctől fogva mindkét csapat a
győzelemért harcolt, ám idővel
érezni lehetett, hogy az ímelyiek jobb formában vannak,
enyhe pályafölényt is elértek.
Sajnos az első 45 perc nem
volt elegendő a góllövésre. A
második játékrészben is fej-fej
mellett harcolt a két csapat, s
az első gól a találkozó 80. perc-

Ekel – Gyarak 3:0 (1:0) Annak ellenére,
hogy a hazai csapat az első perctől folyamatosan irányította a játékot, az első
komoly gólesély a vendégek részéről
született. Azonnal megszületett az ellentámadás is, ám ez is gól nélküli lett. A
41. percben Szilágyi egy ellentámadásból
megszerezte a hazaiak első gólját. A második játékrészben kezdeteben döcögve
indult be az ekeli csapat, mígnem az 59.
percben Filkó a gyarakiak hálójába küldte
a labdát. A továbbiakban mindkét csapat
lassított az iramán, ám a 80. percben HraIfjúságalva – Búcs 3:0 (1:0) A
találkozó első gólját a 40. percben Bombicz lőtte. A búcsiak
a második játékrészben támadásaikra ügyeltek, viszont a
védelmet elhanyagolták, amit
a 72. percben Izsák, majd a 76.
percben Károlyi megbosszult
* Vágfüzes/Kava – Keszegfalva 3:1 (1:1) Szemenyei 12.
percben lőtt gólja jelezte, hogy
a hazai csapat küzdeni fog a
pontokért. A keszegfalvaiak
hamar felocsúdtak és a 35. percben Csepreghy kiegyenlített.
A második félidőben jobban
kezdett a hazai csapat és a 13.
percben Čerešník gólja a találkozó végeredményét is jelentette * Örsújfalu – Bajcs 0:3
(0:1) Még mindig nem sikerült

V. liga * 11. forduló

bovský eldöntötte a találkozó végeredményét * Hetény – Perbete 4:0 (2:0) Egy
kis szerencsével a hazai csapat még több
góllal büszkélkedhetett volna, de így sem
kell szégyenkezniük. A 11. és 26. percben
Barton góljai eldöntötték az első játékrész eredményét, majd a 63. percben Sebők, illetve két perccel később Marikovec
góljának örülhettek a hazai szurkolók *
Nagygyőröd – Ógyalla 1:1 (1:0) A győrödiek az első félidő folyamán folyamatosan
támadták a vendégek kapuját, akik viszont
jól védekeztek. Ennek ellenére a 41. perc-

magára találnia az örsújfalusi
gárdának. A vendégek jelentős
mértékben pályafölényt harcoltak ki maguknak, amit Kolompár 27. percben lőtt gólja is
jelzett. A második játékrészben
sem javult a hazai csapat játéka,
amit a bajcsiak ki is használtak.
Az 57. percben Tapolcsányi, a
77. percben pedig Nasy gólja
okozott örömöt a vendégszurkolók számára * Dunamocs –
Újgyalla 2:0 (2:0) A találkozó
megkezdése után, a 20. percben Kianek gólja jelezte, hogy
a hazai csapat lelkesedésén túl
még technikai fölényt is élvez. Hatalmas örömöt jelentett
számukra, hogy a 45. percben
Kianek duplázni tudott és két
gólos előnnyel mehettek az öl-

vágta a pöttyöst a kapuba, de
ebbéli örömünk nem sokáig
tartott, mert két perc múlva újból egyenlíteni tudott a szívós
ellenfél. A lányokat azonban
nem olyan fából faragták, hogy
feladják a küzdelmet, a csapat
motorja, Tóközi által parádésan becsavart labdát Plauer
Tünde magasba emelkedve fejelte a hálóba.
– Hajabács Gábor –

további két góllal büntettek a
hazaiak * Nagymagyar – Marcelháza 1:0 (1:0) Hatalmas
irammal küzdött a marcelházai
csapat, számtalan gólhelyzetet
dolgozott ki, de nem tudták a
nagymagyariak hálóját bevenni. Ráadásul Košťukevič és
Hausleitner is piros lapot kapott
* A bajnoki táblázatban 2.
Marcelháza (24 pont), 4. Gúta
(21 pont), 5. Ímely (20 pont),
13. Szentpéter (11 pont).

ben gólt kaptak. A második játékrészben a
listavezetők egyre idegesebben játszottak,
s megérdemelt büntetőt kaptak, amelyet
a 63. percben Gelle értékesített * Naszvad – Nagykeszi 1:0 (1:0) Folyamatosan
érezni lehetett a hazai csapat fölényét,
gólt már a találkozó 6. percében sikerült
Magyar révén szerezniük. A továbbiakban
a kesziek védekezésbe vonultak, ezúttal
már sikeresen * A bajnoki táblázatban 3.
Ekel (24 pont), 4. Naszvad (19 pont), 6.
Hetény (17 pont), 9. Ógyalla (15 pont),
13. Perbete (10 pont).

VI. liga * 11. forduló

Női II. liga * 7. forduló
KFC Komárom – FC Ligetfalu 3:2 (1:1)
A Boros Dominika – Beke
Réka, Nagy Laura, Balázsová
Aranka, Czibor Kinga – Kurczová Mária, Németh Vivien,
Tóközi Tímea, Csicsó Andrea
– Gaál Csenge, Pauer Tünde,
illetve (cserék:) Szabo Rebeka, Mezei Virág, Angyal
Enikő, Pajor Karmen összeállítású komáromi csapat remek
játékkal győzte le tapasztaltabb ellenfelét. A mérkőzés
előtt a vendégek még egy
hellyel előttünk álltak a táblázatban. Ezért kellemes meglepetésként hatott, amikor a
7. percben Csicsó Andrea távolról leadott lövése után feszült a vendég háló. A félidő
közepén egy ártalmatlannak
tűnő beadásba bele pöckölt
a ligetfalusi „menyecske”
és kiegyenlítődött az állás.
Németh Vivien fordulásból

ében Gál révén született. Korai
volt azonban az ímelyi öröm,
mert pillanatnyi figyelmetlenségüket egy perccel később
már megbosszulták a szeliek *
Nagytapolcsány – Gúta 5:1
(3:0) Az első harminc perc
alatt már háromgólos hátrányba került a gútai csapat és ez
az eredmény az első játékrész
végéig megmaradt. A másik
félidő 9. percében Jakab berúgta a gútaiak becsületgólját, amit

tözőbe. A második játékrészben
a vendégek is lendületbe jöttek,
de a dunamocsi védelem nem
engedte őket gólt lőni * Dunaradvány/Marcelháza B – Pat
5:1 (3:0) Az élvonalbeli és a
sereghajtó csapat között folyamatosan érezni lehetett a különbséget. A vegyescsapat folyamatosan lőtte a gólokat, a 4.
és 7. percben Farkas, a 8. percben Darczi volt eredményes. A
második játékrészben Molnár
(78. perc) és Cséplő (83. perc)
volt sikeres, míg a patiak becsületgólja a 81. percben Szakál
révén * Izsa – Szilos 4:0 (2:0)
A 20. percben és a 27. percben
Smolka góljai igazolták, hogy
ezúttal nem lesznek jó vendéglátók a hazaiak. A kiegyensúlyozott találkozón a bajnokság
élén álló hazai csapat technikásabban játszott ellenfelénél.
A második játékrészben, az 56.
percben öngóllal gazdagodtak,
majd a 77. percben Konc fejelte meg a szilosiak szenvedését
* Csicsó – Csallóközaranyos
4:1 (0:2) Nem várt fordulattal, a
Lelkes (32. perc) és Hencz (35.
perc) góljával vezető vendégeket a második félidőben lehengerelte a hazai csapat. Misák az
51., és 67. percben, Csóka a 78.
percben lőtt gólja értékes pontokat tartott Csicsón * Bátor-

BIRKÓZÁS
A Gútán megrendezett országos kötöttfogású, ifjúsági birkózóbajnokságon a hazai csapat is jól szerepelt. Országos bajnoki címet nyert a 44 kg-os súlycsoportban Dinkó Branislav, így négyszeres bajnoki címmel büszkélkedhet. Bronzérmes lett a 62 kg-os
súlycsoportban Prezmeczky Gyula. A negyedik helyre küzdötte
fel magát a 73 kg-os súlycsoportban Stojka Péter, 5. lett Gyurács
Dávid az 52 kg-os súlycsoportban, míg hatodik lett az 57 kg-os
súlycsoportban Stojka Tibor.
–gmisi–

keszi – Nemesócsa 4:1 (1:0)
Nem bizonyult jó ellenfélnek a
vendégcsapat. A 19., 49. és 76.
percben lőtt góljaival Oláh mesterhármat szerzett, ehhez kapcsolódott Gáspár a 68. percben
lőtt góljával. Az ócsai gól a 48.
percben született büntetőből,
amelyet Czizmazia értékesített
* A bajnoki táblázat állása: 1.
Izsa (24 pont), 2. Szilos (24),
3. Dunaradvány (24), 5. Bátorkeszi (20), 6. Újgyalla (19),
7. Búcs (18), 8. Dunamocs
(18), 9. Nemesócsa (17), 10.
Vágfüzes/Kasva (16), 11. Keszegfalva (15), 12. Ifjúságfalva (13), 13. Bajcs (12), 14. Pat
(5), 15. Csicsó (5), 16. Örsújfalu (2).

59:71 (14:20, 21:18, 15:16, 9:17)

Jól kezdődött a kosarasok őszi
idénye, hiszen idegen pályán
is győzni tudtak. A losonci
csapat az első negyedben még
valójában magára sem talált, a
komáromiak nem tétováztak,
folyamatosan irányították a
játékmenetet. A második negyedben már a losonciak is
taktikát változtattak és végül
három pontos előnyt harcoltak ki maguknak. A félidő után
két egyenrangú csapat küzdött
a pályán, de lassan átvette az
irányítást a komáromi legénység és egy pontos előnnyel
zárta a negyedet. Valójában

ez volt a losonciak hattyúdala, mert az utolsó negyedben
folyamatosan irányították a
játékmenetet a vendégek, akik
megérdemelten söpörték be a
győzelmet.
Komárom pontszerzői: Miloševič (14 pont, 3 lepattanó,
2 gólpassz), O´Reilly (13 pont,
5 lepattanó), Hunter (13 pont,
4 lepattanó, 1 gólpassz), Delič
(12 pont, 9 lepattanó, 4 gólpassz), Goodman (10 pont, 9
lepattanó), Jankovič (4 pont),
Stojanov (3 pont, 1 lepattanó),
Hlivák (2 pont, 3 lepattanó, 1
gólpassz).

2. forduló: Iskra Svit-MBK Rieker COM-therm Komárom

84:71 (19:16, 26:17, 15:14, 24:24)

Nem várt vereséget szenvedett a Tátra alatt a Duna-parti legénység. Az első félidő,
vagyis két negyed alatt a csapat védelme katasztrofálisan
alacsony színvonalú volt és
csupán a szünet után éledt fel.
Ez viszont kevésnek bizonyult,
mert az Iskra is ezt a taktikát
választotta, keményen védte

a kosarát, így végül csak az
utolsó negyedben mondható,
hogy egyenrangú játék folyt a
pályán, amikor döntetlent sikerült kivívnunk. Lapzárta után
a lévai Patriótákat fogadjuk a
sportcsarnokban, szombaton
pedig a pozsonyi Inter arénájában küzd a komáromi kosárlabdacsapat.
lpassz

KAJAK – KENU

Eredményes sportévet zárt a komáromi vizesek „ifjúsági tagozata”, hiszen felvételünkön csupa bajnok látható. Felsorolni
is nehéz a sok-sok győzelmet, de érdemes megemlíteni, hogy
Léránt Christopher hatszoros szlovák bajnok, Koczkás Dávid
világbajnoki 5., K 500-on pedig ezüstérmes, illetve Zilizi Richárddal VB 6. Jól kezdett a csapatban Koczkás Eszter, aki első
éves kadétként gyűjtötte be az elismeréseket és a 36 ország
részvételével magtartott olimpiai reménységek versenyén is az
élvonalban jeleskedett.

Balrol jobbra: Banai Tóth István, Léránt Lucas, Zilizi Richard,
Lérant Christopher, Koczkás Eszter, Koczkás Dávid, Ott Jakab, valamint a csapat felkészítő mestere, Koczkás Olivér

S H E I S I N K A R AT E
* Répcelakon rendezték meg a VI. Rakurai kupa
elnevezésű nemzetközi karate versenyt, amelyen
150 induló karatéka lépett tatamira. A Seishin Karate Klub különítménye vasárnap reggel 2 autóval
indult útnak Répcelakra. A verseny formagyakorlatokkal kezdődtek, majd az ünnepélyes megnyitó
után a küzdelmekre került sor. A keszegfalvai csapat nagyon jól szerepelt, mindenki kihozta magából a maximumot.
Eredmények: Markovics Áron (Keszegfalva) 1.
hely (gyermek 2 ff kat.) * Holub Dániel (Keszegfalva) …3. hely (Ifjúsági ff kat.) * Hausleitner Mercedes (Keszegfalva) …3. hely (Serdülő női kat.) *
Laboda Réka (Keszegfalva) …3. hely (Ifjúsági női
kat.) * Szilágyi Virág (Ekel) …3. hely (Serdülő női kategória)
* Október első hétvégéjén a magyarországi
Siklós adott otthont a Damashi Kupa elnevezésű versenynek, melyen három ország 40
sportklubja és több mint 250 versenyzője vett
részt. Ez a verseny egyben válogató is volt a
november végi budapesti Európa Bajnokságnak. Szlovákiát hatan képviselték, ebből öt
sportolónak sikerült dobogóra állnia, ami kiváló teljesítmény.
Az egyéni eredmények: Cserepes Zoltán
(Nemesócsa) nagyszerűen küzdött; első küz-

delmét ipponnal zárta, a másikban bíróival győzött,
így junior 60 kg-ban 1. lett. Pulay Attila Ifi 70 kgban 2. lett, emellett pedig a verseny legtechnikásabb versenyzőjének járó különdíjat is megkapta.
Kurcsík Márk Ifi 55 kg-ban és Jakab Adrienn
szintén 3. helyet szerzett, míg Markovics Ádám
(Keszegfalva) a 2. helyen végzett. Utóbbi mindkét
küzdelmét ipponnal zárta, csak a döntőben maradt
alul az Európa-bajnokkal szemben. Hájas Kornél
Ifi 75 kg-ban (Dunaszerdahely) a 4. helyen végzett.
* November elején még egy megmérettetés vár
még a karatékákra, Dunaszerdahelyen a Kovács
Kata Zsófia emlékverseny.
Markovics János, Seishin Karate Club
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