A Szlovák Köztársaság parlamentje a múlt hét folyamán elfogadta azt a határozatot,
amely a komáromi járásbeli Naszvad községet várossá nyilvánítja. A határozat 2020. január 1-jével lép hatályba.
A jövő év elejétől négy városi ranggal rendelkező települése lesz a Komáromi járásnak!
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A rendőrség által lekerített területről ellopták
a veszélyes anyagot tartalmazó bizonyítékot!

Ethey Katz felvétele

A kiszabható büntetés alsó határa alatt kaphat börtönéveket

Andruskó Zoltán vádalkut kötött

Ismeretlen helyre szállították
az azbesztes sittet…

A gadóci iskola területét, épületekkel együtt egy komáromi vállalkozó vásárolta meg.
Itt lakóparkot szeretett volna felépíteni, ám egyelőre csak a központi épület lebontásáig jutott. A szakértői vélemény szerint mintegy 100 m3 bontási anyag már évek óta
ott állt a területen, a rajta felhalmozott port hordta-vitte a szél. A múlt hét folyamán
kiderült, hogy a törmelék jelentős mértékben tartalmaz azbesztet, s az ügyben a városvédők feljelentést is tettek a rendőrségen.
A helyszínre kiszállt a rend- megsértve, több tehergépko- Az üggyel kapcsolatban a
őrség. Megállapította, hogy csi is a telepre ment, s hajnali rendőrség megerősítette, hogy
a feljelentés tartalma igaz, s 3 óráig folyamatosan hordták még nem fordult elő Szlovámegkezdte az eljárást. Az omi- el rajtuk a bontási törmeléket. kiában olyan eset, amikor a
nózus sittrakásokat POLICE Nem tudni kik és hova? Az ott rendőrök által lezárt területre
feliratos szalaggal körbe kerí- lakók panaszkodtak az üggyel bizonyíték
megsemmisítési
tették, jelezve, hogy folyik a foglalkozó civileknek, viszont céllal, valaki behatolt volna.
vizsgálat, és az anyag terhelő az esetről a rendőrséget már Természetesen a feljelentést
bizonyíték.
nem értesítették. Amikor a kiegészítették ennek a bűncseMúlt héten csütörtökön, az vizsgálószerv a telepre ment, lekménynek az elkövetésével
éjszakai csendrendeletet is már hűlt helye volt a törme- is.
léknek. Az ismeretlen „takarí- Komárom megint történt valatók” jó munkát végeztek...
mi …

Rendkívüli biztonsági körülmények között szállították át a bazini speciális ügyészségi hivatalból Andruskó Zoltánt a besztercebányai börtönbe, miután az ügyésszel alkut kötött. Ennek
alapján a korábbi 25 évnyi, illetve életfogytiglani börtönbüntetés helyett az ilyenkor kiszabható alsó határ egyharmadával is csökkenthető a büntetés ideje.
Andruskó Zoltánt a Ján Ku- volna a vádlottak padján. Val- vagy fellebbezni. A tettestársaciak – Martina Kušnírová el- lomása alapján került sor a ival szembeni per során mint
len elkövetett bérgyilkosság Marian Kočner vizsgálatára, tanúnak, kötelessége válaszolközvetítésével vádolták meg. amely alapján az oligarchát ni a bíróság kérdéseire.
A bűncselekmény elkövetését megvádolták a gyilkosság A nyomozás során kiderült,
Andruskó elismerte és vallo- megrendelésével.
hogy 70 ezer eurót fizettek ki
mása alapján kiterjesztették a A vádalku folyamata gyors, hi- a gyilkosság végrehajtóinak.
vizsgálatot Marian Kočnerre szen azt az ügyészség intézi és Andruskó rövidesen két koris, aki nagy valószínűség sze- ilyen esetekben nincs is szük- rupt miniszter ügyében is valrint a fő megrendelő volt. And- ség a bíróság ítéletére. A vád- lomást akar tenni a nyomozóruskó és Zsuzsová (aki tovább- alku ellen nem lehet tiltakozni, hatóságoknak.
ra is vizsgálati fogságban van)
volt az, aki a bérgyilkosság
elkövetésére Miroslav MarčeMúlt héten vasárnap egyszerre riasztották a rendőröket és a tűzoltókat egy égő csaket és Szabó Tamást kérte fel,
ládi házhoz Komáromszentpéteren (Svätý Peter), amikor a szomszédok észrevették,
akik közül Marček hidegvérrel
hogy a ház ablakából füst tódul az utcára. A helyszínre érkező önkéntes tűzoltók a ház
a két fiatalt családi házukban
egyik szobájában rábukkantak a 46 éves tulajdonos holttestére. A tűz körülményei
lelőtte. Múlt héten a speciális
egyelőre tisztázatlanok.
ügyészségen Andruskó ügyé
ben megszületett a vádalku.
A férfi egyedül élt a házban, a törött ablakon át értesítették, akik a hivatásos kollégáikkal együtt
A tényt a férfi ügyvédje, Lívia
szivárgó füstfelhőre a szomszédai figyeltek fel. vizsgálták át a házat, ahol mindent sűrű füst boKňažiková dr. is megerősítetA kiérkező tűzoltók ekkor még nem is sejtették, rított. Az egyik szobában megtalálták a tulajdote, ám sem a részletekről, sem
hogy bent bárki is tartózkodhat.
nos holttestét. Az eset furcsasága ugyanakkor
pedig a kiszabható büntetés
Mivel a bejárati ajtó zárva volt, a szakemberek az, hogy ebben a szobában nem volt tűz.
nagyságáról nem kívánt nyikénytelenek voltak erőszakkal behatolni a bel- A kiérkező orvosszakértő elrendelte a törvénylatkozni.
ső területre. Az egyik szobában egy égő ágyat széki boncolást, mert nem zárták ki az idegenEredetileg Andruskó is ott ült
találtak. A helyszínre az önkéntes tűzoltókat is kezűséget sem.

Bennégett a házában

A hét végétől beköszönt az őszi időzóna!
Október 27-én, vasárnap
hajnalban 3:00 órakor
2:00 órára kell visszaállítani az órát. Ilyenkor szerencsére egy órával többet
aludhatunk...

Találkozás Kopócs Tiborral

A Nyitra Megyei Önkormányzat jóváhagyta
a középiskolákban zajló oktatás és nevelés regionális stratégiáját

Minden oktatási intézet azonos feltételek között
Hétfőn tartotta meg 15. képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Az egyházi és a magán fenntartású művészeti iskolák, nyelviskolák és oktatási intézmények számára a korábbi évekhez hasonlóan, a 2019/2020-as tanulmányi
évben is a diákok után járó fejpénz 100 százalékát határozta meg. Ugyanakkora támogatáshoz jutnak egy diákra, mint a
megyei és az állami fenntartású oktatási intézmények. Mindezt egy általános érvényű rendeletben rögzítettük.

A megyei önkormányzat jóváhagyta továbbá azt az általános érvényű rendeletét,
amely a szociális intézmények által nyújtott szolgáltatásokról, azok finanszírozásáról szól. Ebben megszüntette az ellátottak
hozzájárulását egyes szolgáltatásokért, valamint hozzájárulásukat az elszállásolásért
a megye által fenntartott intézményekben.
Egyúttal megnövelte a napi ételadag értékének és árának felső határát.
A megyei önkormányzat meghatározta a
megye főellenőre megválasztásának módját és időpontját. A következő hat éves
választási időszakra a megye főellenőre
2019. december 9-én lesz megválasztva. E
határozat aláírását követően, a következő
napokban lesz meghirdetve a pályázat. A
megyei önkormányzat módosította a képviselő-testület tanácskozási szabályzatát.
Az önkormányzat jóváhagyta a középiskolákban zajló oktatás és nevelés regionális stratégiáját, annak módosítását a 2020.
naptári évre. Egyúttal megvitatta és tudomásul vette azt a beszámolót, amely azon
megyei fenntartású oktatási intézményekről szólt, amelyek a diáklétszám tartós lecsökkenésével küzdenek.
Lezárult az Érsekújvári Közművelődési
Intézet igazgatói tisztségének pályázata, a
megyei önkormányzat megválasztotta az
intézmény új igazgatóját. Mgr. Vladimíra

Malperová lesz az új igazgató. Az MKP
megyei frakciója csupán azzal a feltétellel
támogatta a javaslatot, hogy az érsekújvári
intézmény élén az új igazgató megtartja az
intézmény két nyelvű jellegét, a szlovák és
magyar együttes kultúra ápolását és kinevezi a magyar kultúráért felelős igazgatóhelyettesét.
A Nyitra Megyei Önkormányzat 2019.
március 25-én hagyta jóvá a megyei fenntartású (nem oktatási, egyéb) intézmények
igazgatói megválasztásának és kinevezésének szabályzatát. A rendelet alapján
a megye elnöke kinevezte az egyetemi
professzorokból és docensekből álló független szakmai testületét, amely a nyár folyamán elvégezte a megye által fenntartott
intézmények átvilágítását, tevékenységük
és igazgatóik tevékenységének értékelését. A hétfői testületi ülésen a megyei önkormányzat – más megyékhez hasonlóan
– a fenti szabályzat alapján meghirdette
az intézmények igazgatói tisztségére a
pályázatokat, a Nyitra megye által fenntartott kulturális intézményekre vonatkozóan. Vonatkozik ez minden kulturális
intézményre, két halmaz kivételével. Azon
intézményekre nem vonatkozik, amelyek
működése, igazgatóinak tevékenysége
kedvező minősítést kapott a nyári átvilágítás során. Illetve azokra sem, amelyek

igazgatója az utóbbi négy évben lett kinevezve, pályázat útján. Ez utóbbi halmazba
sorolható a két megyei fenntartású nyitrai
színház, az érsekújvári Thain János Múzeum, valamint az érsekújvári Zmeták
Ernő Galéria. Természetesen, a minőségi
munkát felmutató, szakmailag jól vezetett
megyei intézmények igazgatóinál kívánatos, hogy megpályázzák az igazgatói
tisztséget. Hogy újra vezessék azon intézményeket, amelyek dolgozói, ellátottai és
közönsége is elégedett az intézmény eddigi működésével, az igazgató tevékenységével. Akadnak azonban ellenpéldák is.
Vannak olyan esetek, ahol az igazgató két
évtizede vezeti az adott intézményt, miközben nem pályázat útján lett annak vezetőjévé kinevezve. A célunk, hogy mindazon intézmény élére, ahol hiányosságok
tapasztalhatók, rátermett igazgató kerüljön. Hiszen a kedvező munkahelyi légkör,
az elégedett ellátott és annak elégedett
hozzátartozója, az intézmény elégedett
közönsége kell, hogy legyen tevékenységünk legmagasabb mércéje. Ha már elvállaltuk, megválasztásunkat követően az
intézmények fenntartója, a Nyitra Megyei
Önkormányzat képviselői tisztségét.
Farkas Iván mérnök,
az MKP nyitrai frakcióvezetője
a párt alelnöke

Október 25-én folytatódik Jankovič Nóra beszélgető-esjeinek sorozata és ezúttal a Zichy-pontban (17 órakor) vendége Kopócs Tibor festőművész, grafikus és illusztrátor lesz.
Sokat mondó az est címe „A megismerés kíváncsisága időben
és térben” is, s a találkozás alkalmat ad arra, hogy belepillanthassunk egy művész egyéni Ars Poeticájába.

Nem bírt ellenállni
ferde hajlamának

Egy 34 éves vágsellyei járásbeli férfi egy 14 éves fiút akart
rávenni arra, hogy szexuális szolgáltatásban részesítse. Miután a fiú még 20 euró ellenében sem volt hajlandó kielégíteni a férfi fajtalankodásra tett ajánlatát, a vasútállomás
környékén levő bokrok közé akarta vonszolni. A jelenetre
felfigyeltek az ott tartózkodó , akik nem csak megakadályozták az erőszakot, hanem el is fogták a férfit, majd értesítették a városi rendőröket. Az igazoltatás során a férfi elismerte
a tettét, viszont fiatalkozú megrontásának kísérlete miatt az
állami rendőrség indított ellene
eljárást. A kihallgatás során
beismerte tettét, ezért szabadlábon védekezhet.
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A Selye Gimnázium híreiből

A KV Társulat látogatása
a Selye János Gimnáziumban

A 12 éves KV Társulat különös formáció, két színésznő, Száger Zsuzsanna
és Urbanovits Krisztina vállalkozása, tehát inkább nevezhető társulásnak,
mint társulatnak. Kortárs szövegeket állítanak színpadra, szinte mindegyik
bemutatójuk magyar nyelvű ősbemutató. A kortárs szövegeken belül pedig a
női témák, a párkapcsolati, családi drámák foglalkoztatják a társulat tagjait.
Október 8-án a Selye János Gimnázi- után játszódik, miközben a naplóírók
um 60 diákjának mutatták be a Kedves mind traumatizált emlékektől szenvedő
én! című darabot, melyet Kunt Gergely felnőttekké válnak. A jelenet során koKamasztükrök című művéből inspirá- rabeli sanzonos, katonadalok, népdalok
lódva Enyedi Éva írt. Az előadás külön- és magyar nóták szólalnak meg élőzenei
leges szemszögből vizsgálja a magyar kísérettel. Az előadást játssza Barna Liltörténelem egyik legnehezebb korsza- la, Kovács Domokos, Száger Zsuzsankát: öt kamasz naplóbejegyzéseinek se- na, Terhes Sándor, Urbanovits Krisztina
a rendező Szenteczki Zita.
Az
előadás
szerves
része
egy félórás beszélgetés volt a
diákokkal a hallottakról, kire
milyen hatással
volt a darab, milyen élményekkel gazdagodtak, ki tetszett,
gítségével élhetjük át az 1939 és 1945 ki nem… A drámajáték hatására olyan
között történt tragikus eseményeket. A nélkülözhetetlen változások következgyerekek közül van, aki nagypolgári nek be, mint például a megértés szintcsaládból származik, van, aki katolikus jének módosulása, fejlődése, pozitív
neveltetést kapott és olyan is, aki az őt változás a szociális viselkedésben, kookörülvevő antiszemita hangulat miatt perációs készségben, a nyelvi és egyéb
már kamaszként cionistává vált. Az ő kommunikációs tapasztalatok fejlőélményeiken és gondolataikon keresz- dése, mások szükségleteinek és szántül bontakozik ki, hogy a vészterhes dékának fel- és elismerése. Pont ezért
korszakban milyen következményei ha alkalmunk adódik, becsempészünk
voltak a zsidótörvénynek, hogy a csalá- diákjainknak egy ilyen foglakozást is.
dok hogyan élték meg rokonaik elveszKrálik Zsuzsanna
tését, meghurcolását. A három részből
Fotó a KV Társulat
álló történet a háború előtt, közben és
archívumából

Demokráciára nevelünk

A Selye János Gimnázium diákjaiként mi is részt vettünk a „Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry” elnevezésű
projekt kereteiben megrendezett tudományos „teadélelőttön” Érsekújvárott.
Az ambiciózus projekt a Szlovákiai Helsinki Bizottság az Emberi Jogokért és
az Academia Istropolitana Nova jóvoltából jött létre, közel három éve. Ezen
beszélgetések, előadások célja a demokráciára való nevelés, illetve az emberi
jogok megismertetése a középiskolás diákokkal. Az egyik főszervező Petőcz
Kálmán politológus, az újjászervezett Szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke, a
szlovák kormány Emberi Jogi Tanácsának tagja.
Az érsekújvári teadélelőtt első felének viszonya volt. Hozzánk, Szlovákiában
témája az 1989-es forradalom, a rend- élő magyarokhoz nyilvánvalóan közel
szerváltás volt. A meghívott vendégek áll ez a téma, éppen ezért fontosnak
a régióból származó személyiségek, az tartom, hogy beszéljünk és halljunk
akkori események aktív résztvevői vol- róla, mert – ahogy ez szóba is került – a
tak. Berta András, Bolemant Lilla, Gál legtöbben nem vagyunk, vagy egyszeMilan, Gémesi Károly, Néveri Zoltán és rűen nem akarunk tisztában lenni közös
Szaló Csaba részletesen kifejtették az történelmünkkel, így olykor egészen
akkori szocialista rendszer működését, alaptalan vádakkal illetjük a másik
hogy miért és miként érezték magukat nemzetet. Tény, hogy a szlovákok és a
bezártnak az állam lakosai, valamint magyarok kapcsolata a mai napig nem
szó esett az
„ellenzéki” művelődési táborokról és a nők
rendszerváltás
előtti társadalmi helyzetéről.
A beszélgetés
résztvevői
a
tudományos
és történelmi
szempontokon
túl személyes
tapasztalatokat, történeteket is meg- felhőtlen – elég megnézni egy DAC–
osztottak a hallgatókkal. Szóba került, Slovan meccset –, ennek okait elehogyan működtek akkor az iskolák, mi- mezték a vitapartnerek: Simon Attila,
lyen volt a tanár-diák viszony a maihoz Szarka László, Vörös László történéképest, miként próbálták az államfők szek és Szaló Csaba szociológus. A két
elkerülni a nyugat befolyását, és miféle nemzet közös múltja egy kicsit talán
abszurd biztonságot is nyújtott akkor a jobban feltárult előttünk, beszélve akár
határok szigorú lezárása. Felmerült a a Beneš-dekrétumokról, a csernovai
sortűzről, de szó esett a
közelmúltról és a jelenlegi történésekről is, ilyen
például Malina Hedvig
esete. Ezen brutális események mind arra hívják
fel figyelmünket, milyen
veszélyes lehet a felszínes, tudatlan gyűlölködés
a nemzetek között.
Mindezt összegezve úgy
vélem, valóban fontos,
környezetvédelem és a nemzeti parkok hogy mi, fiatalok minél többet halljunk
védelme is, összehasonlítva a ´89 előtti ezen és ehhez hasonló témákról, hogy
és a mai helyzetet.
a jövőben hozzá tudjunk járulni egy
Egy rövid szünet után következett a biztosabb, racionális pilléreken álló,
második beszélgetés, melynek tárgya demokratikus állam kialakításához.
a magyarok és szlovákok kölcsönös
Mikulec Amina, II. B

Túlélhető egy Híddal kötendő paktum?

Punktum! Paktum! Megszületett a
közös javaslat a közös indulásra! Az
MKP és a Híd megegyeztek abban,
hogy a 2020-as parlamenti választásokon közös választási párt listáján indulnak, amelyet az MKDSZ
hoz létre, és amelynek neve Régiók
Pártja Híd MKP (szlovákul: Strana
regiónov Most MK) lesz. A pártok
elnökségeinek még jóvá kell hagyniuk a megegyezést, és ezt követően
kezdhetik el a felek a tárgyalásokat
a részletekről egymással és a többi
párttal. A paktumnak az olvasatomban van egy olyan pejoratív mellékzöngéje is, hogy a szóval illetett
megegyezési formában benne lapul
az átverés csírája, lehetősége is.
Pedig az idegen szavak szótárában
csak ennyi van ezzel kapcsolatban:
nemzetközi szerződés; egyezmény,
megállapodás – semmi csalafintaság tehát. Valószínűleg erre a latin
eredetű szóra vezethető vissza a lepaktál igénk is, amelynek az „összejátszik, összeszűri a levet mással”
jelentése nem feltétlen utal jó szándékra. Nos, a félreértések tisztázása
végett a paktumnak ilyesfajta értelmezésének elkerülésére egyaránt
reagálnia kell az MKP-nak és a
Hídnak is. Egyrészt tartoznak ezzel
a felvidéki magyar választóknak,
másrészt a lehetséges kormányváltó
szlovák ellenzéki erőinek is, akikkel
a parlamentbe jutásuk esetén óhajtanak majd minden bizonyára együttműködést kialakítani. Egyik se tűnik
könnyű válaszadásnak, mert el kell
magyarázni a „miérteket” és „deket” is. Az MKP-nak elsősorban arra
kell válaszolnia, hogy a megegyezés
mennyire van összhangban a párt augusztusi állásfoglalásával, miszerint
„A választáson való közös indulás

fontos az MKP számára, de a tisztességes politizálás ennél is fontosabb.”
A kettő együtt vonatkozott akkor a
Hídra. A Hídnak pedig főleg a „DE”ket kell tisztáznia a felvidéki magyar
választók előtt: Mennyire volt etikus
Bugár Bélától előbb letagadni, majd
szorításban elismerni egy Kočnerrel folytatott tárgyalást. Elég-e azt
kijelentenie Sólymos László környezetvédelmi miniszternek, hogy
kizártnak tartja a Híd képviselőinek
megvásárlását a főügyészválasztáskor (Trnka)? Továbbá magyarázatra
szorulnak a Gorilla-ügyben „érdekelt” magyar politikusok érintettségi
fokozatai is! Nem kerülve el azt a
kérdést sem, hogy miért kellett a legvégsőkig kitartania a vegyespártnak
ebben a maffiakormányban. Nem
lesz egyszerű a magyar választók
többségének szemet hunyniuk a vegyes-tudathamisítás felett sem, úgy
érezhetik, hogy a Híd az elmúlt tíz
évben talán jóvátehetetlen károkat
okozott a felvidéki magyarságnak.
Most nincs helye a további kompromisszumoknak! Elég nagy kompromisszum volt az MKP részéről
belemenni a közös indulásba. Most
már diktálniuk kell, ezt várja el a
felvidéki magyarság. Le kell faragni
Bugár nagy arcából, és a közös indulás részleteinek kidolgozását szigorú feltételekhez kell kötni. A Híd
óhaja már túlteljesült azzal, hogy
az összefogás alapja az MKP-Híd
paktum lehet! Abban az esetben,
ha a választási párt a parlamentben
együttműködni kíván a kormányváltó szlovák ellenzéki pártokkal, és
miért ne tenné, nem szabad befutó
helyhez juttatni a közös listán Bugár
Bélát, akit az ellenzék nem tart szalon- és koalícióképes politikusnak,

A Magyar Platform
NYILATKOZATA
Fordulóponthoz érkezett a szlovákiai politika. Tu-

datosítanunk kell, hogy az előttünk álló választásoknak minden eddiginél nagyobb lesz a tétje. Demokrácia vagy maffia állam?
Ezt a döntést kell meghoznunk és ezért fontos, hogy
a politikusok felelősségteljes magatartást tanúsítsanak, félre tudják tenni az egóikat és asszertív döntéseket hozzanak ahogyan a Progresszív Szlovákia
Mozgalom és a Spolu is tették amikor koalícióra
léptek egy jobb Szlovákia reményében.
A PS/Spolu koalíció Magyar Platformja tudomásul
veszi és pozitívan értékeli az MKP az MKDSZ és a
HÍD pártok közti tárgyalások fejleményeit.
Várjuk azonban, hogy a létrehozásra kerülő Régiók Pártja Híd MKP egyértelműen utasítson el mindennemű együttműködést a Smer-SD-vel, valamint
várjuk a régi politikusok ígért önreflexióját.
A progresszív magyarok célja továbbra is egy újfajta gondolkodásmódot képviselő kormány megalakítása, amely garantálja a magyar ügyek képviseletét
és ahol a magyarok a szlovákok egyenrangú partnerei lehetnek.
Forró Tibor mérnök
PS/SPOLU Magyar Platform elnöke

bármennyire is hangoztatja együttműködési szándékát mindenkivel.
Nem elég csak abban megegyezni,
hogy a pártelnökök nem fogják vezetni a közös listát! Hiába tartják
egyesek Bugár Bélát a legismertebb
felvidéki magyar politikusnak, ha
tudjuk, hogy a legmegosztóbb is!
Közismert, hogy az ismertségnek
különböző előjelei vannak. Például a Whiskyst (Ambrus Attilát) is
mindenki ismeri a magyar nyelvterületen, mégsem lehet belőle sehol
sem parlamenti képviselő. Kár, hogy
Bugár saját maga nem ismerte fel,
hogy lejárt az ideje, és már kevesebbet hoz a konyhára, mint amennyit
elvisz. Az sem mindegy, hogy valaki
hírhedt vagy híres! Ezért szükséges
Bugárhoz hasonlóan a himnusztiltásban elhíresült Bastrnák Tibor
frakcióvezetőt, valamint Jakab Elemér jelenlegi parlamenti képviselőt
– diplomaszédelgőt is kiszorítani a
lista befutó helyeiről. Teljes nélkülözésüket is el tudná képzelni a felvidéki magyar választók többsége,
de ez anyapártjuk belügye. A karikázásnál viszont véleményt lehet majd
nyilvánítani. Az viszont teljesen
egyértelmű mindenki számára, hogy
az MKP-Híd megegyezése csak
akkor lehet sikeres, ha kerek lesz a
magyar összefogás, súlyuknak megfelelően partnerként csatlakoznak
hozzájuk a többiek is! Hiszen meg
kell szólítani a paktum két pártjában
csalódott magyar választókat is. Ne
feledjük azt sem, hogy az MKP-Hídeset nyári tárgyalásainak kudarca által életre kelt Összefogás mozgalom
előretörésének köszönhető az MKP
és Híd mostani megegyezése is! Tehát szükség van rájuk, az új arcokra!
Száraz Dénes

Az OĽaNO elnöke is
félti a magyarokat

A parlamenti választás végeredménye szempontjából
kulcsfontosságú lehet az MKP és a Most-Híd együttműködése, de az MKP részéről nem árt az óvatosság, nehogy
Bugár Béla elárulja az MKP választóit – jelentette Igor
Matovič, az OĽaNO elnöke.
– Ha bejutnak a parlament- ködni a Smer-SD-vel, vagy
be, de Bugár Béla ismét sem. Matovič rámutatott, a
áruló lesz, mint ahogy az 2020-as februári választáelmúlt években többször
is volt arra példa, és kiderül, hogy csak kihasználta az MKP választóit, az
egész Szlovákia számára
katasztrófa lesz – jelentette ki a Most-Híd elnökéről Matovič. Szerinte
az a legfontosabb, hogy
ne csapják be az MKP választóit, mert eddig „mindig a jó oldalán álltak”.
Az OĽaNO elnöke úgy véle- son minden egyes szavazat
kedett, az MKP-nak határo- fontos lesz, ezért ajánlott
zott választ kell követelnie korábban együttműködést
Bugártól arra, hogy a jövő- a kisebbségeknek és ez az
ben is hajlandó-e együttmű- ajánlat most is érvényes.

Átadták a petíciós íveket
a környezetvédelmi miniszternek

Már korábban beszámoltunk arról,
hogy a nagymegyeri székhelyű, dán
érdekeltségű Dan-Slovakia Agrar
(DSA) részvénytársaság Gúta határában, Stagnócán szeretne sertésfarmot
létesíteni, illetve a már meglévőt kibővíteni. A helyiek és a környék lakói
heves és jogos tiltakozását elsősorban
az állatok alom nélküli tartása váltotta ki. A DSA által Nagykeszin, Nagymegyeren és Szőgyénben működtetett
disznófarmok közelében élők ugyanis
folyamatosan panaszkodnak a sertéstartással járó bűz és a környezetvédelmi kockázatok miatt.
Úgy vélik, hogy azok léte a környék ivóvízkészletének minőségét
is negatívan befolyásolhatja. Nem
csoda, hogy a stagnócai terv is jogos aggályokat váltott ki, hiszen
ott a dán agrárvállalat évi 56 ezer
sertést kíván felnevelni. Az állatok
szükségleteinek folyamatos biztosítása az érintett másodosztályú utak

Felvételünkön (Balról jobbra) Lukács Imre, Kamocsa polgármestere, Horváth Árpád Gúta polgármestere, Halász Béla a petíciós
bizottság elnöke, Peteky Dezső, Keszegfalva polgármestere és Forgács Attila, a petíciós bizottság tagja
megnövekedett
teherforgalmát, dán vállalkozó, Dan Slovakia Agrar
valamint az ottani ingatlanok ér- vezetőségét is szembesíteni akarja a
tékvesztését is eredményezné, ami petíció végeredményével.
szintén nem kívánatos. Az augusz- Az aláírásgyűjtés kapcsán megtus elején indított aláírásgyűjtéshez mutatkozott széleskörű összefogás
a gútaiakon kívül a környező fal- is azt bizonyítja, hogy ez az egész
vak, valamint Komárom, Keszeg- Csallóköz közös ügye.
falva és Kamocsa lakosai is csatKép és szöveg:
lakoztak. Bizottságuk hamarosan a
Mgr. Morovič Orsolya
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A Via Nova európai színéteren is fellép
Csúcsminőségű röntgennel gazdagodtak a nemzeti kisebbségek védelmében
Modern technológiával a gyógyítás érdekében

A gútai MEDCHIR sebészeti klinika a 2019es évben csúcsminőségű modernizációt hajtott
végre a képalkotó diagnosztika területén. A
rádiodiagnosztikai rendelőben az úgynevezett
direkt digitalizációnak köszönhetően a röntgenfelvételek automatikusan digitálisan rögzülnek, tárolódnak a munkaterületeken és egyben a központi országos adatbázisban, melynek
köszönhetően az általunk készített felvételek
megtekinthetők más intézményekben is.
Az orvosok közötti gyors kommunikációnak
köszönhetően, gyorsabbá válik a diagnosztika,
amely végső soron hozzájárul a hatékonyabb vagy a csontok kiértékelését tűzték ki célul.
A modernizáció második fázisa a napokban fejegyógyító munkához.
ződött be, ugyanis megtörtént az egynapos sebészeti műtökben is a digitális mobil C-íves sebészeti röntgenkészülék beüzemelése. Így a műtétek
alatt a modern képalkotásnak köszönhetően precízebb a diagnosztika, lerövidül a műtéti idő, amelyeknek köszönhetően jelentősen javul a traumatológiai és az ortopédia műtéti ellátás színvonala.

A Via Nova küldöttsége október 7-től 13-ig részt vett az Európai Nemzetiségek Ifjúsági
Szervezetének (Youth of European Nationalities, YEN) Szocsiban rendezett őszi vezetőképzőjén, ahol a felvidéki szervezet jelezte tagfelvételi kérelmét. Emellett megegyezés
született a felek között a jövőbeli közös munkáról is.
A YEN a nemzeti kisebbsé- Az európai ifjúsági szervezet kölcsönösen elősegítik egygekkel foglalkozó ifjúsági az elmúlt évtizedekben egy- más tevékenységét. Az együttcsoportok
ernyőszervezte, re jelentősebb tényezővé vált működés színtere elsősorban
amely egyben a FUEN (Eu- mind az európai, mind pedig a szervezet kisebbségi jogi és
rópai Nemzetiségek Föderatív a nemzetközi ifjúsági és ki- politikával foglalkozó munkaUniója) ifjúsági szervezetének sebbségvédelmi
érdekérvé- csoportja lesz.
is tekinthető. Míg a FUEN fel- nyesítés terén. Éppen ezért a Idén októberben a Feketevidéki tagszervezete az MKP, Via Nova fontosnak tartotta, tenger partján fekvő Szocsia YEN-nek eddig nem volt hogy aktívan bekapcsolódjon ban került sor a szervezet

Kossuth-díjas festőművész
kiállítása a Limesben

A digitális képalkotás előnyei közé tartozik a
felvétel másodpercek alatti elkészítése, jobb
minősége, miközben a páciens sugárterhelése minimalizálódik, a számítógépes szoftver
segítségével megtörténik a felvétel utófeldolgozása, mely lehetővé teszi a kép nagyítását,
elkészítését az alapján, hogy a lágy részek

Földi Péter
Komáromban

Október 25-én, 15.30-tól nyitják meg a Limes Galériában a Pro Arte Danubií polgári társulás szervezésében Földi Péter Kossuth-díjas festőművész kiállítását. A tárlatot
Lóska Lajos művészettörténész nyitja meg,
közreműködik Faragó Laura Kossuth-díjas énekművész. A kiállítás
kurátora dr. Csordás Pál. A
kiállítás november 17-ig tekinthető meg.

felvidéki magyarságot képviselő tagszervezete, ezért is
hiánypótló a Via Nova lépése.
A FUEN-hez és a YEN-hez
olyan európai kisebbségvédelmi programok köthetők, mint
a Minority SafePack kezdeményezése.

a szervezet munkájába, és ekképpen is kivegye a részét az
európai szintű kisebbségvédelem formálásából. A felvidéki
ifjúsági szervezetet a rendezvényen Zuber Szilvia és Tárnok Balázs képviselte. A felek
megállapodtak abban, hogy

szokásos őszi szemináriumára, amelynek házigazdája az
oroszországi németek ifjúsági
szervezte volt (JDR — Jugendring der Russlanddeutschen).
A rendezvényen a YEN 40
tagszervezetének
többsége
képviseltette magát.

Ismét megújul a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Két szakközépiskola egy oktatási létesítményben

Onga csaknem ötezer lakost számláló település Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci járásában.
Innét érkezett a meghívó a Martosi Hagyományőrző Csoporthoz, hogy vegyenek részt az Ongai Hagyományörző
Néptánccsoport által szervezett VII. Ongai néptánc gálán. A
martosiak elfogadták a felkérést és ezúttal is hatalmas sikert
arattak bemutatójukkal. Fent a martosiak szereplése, lent a
gálaműsor résztvevőinek csoportképe látható.
Erdélyi Zoltán

Az 1991-től működő gútai magániskola ismét a történelembe írja be nevét, hisz a 2019-20-as tanévtől már két középiskolaként fog működni, az egyik a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola (ahová a szolgáltatás iránt érdeklődők jelentkezhetnek), a másik pedig a Magyar Tannyelvű Iparművészeti Magániskola (ahová a művészetet kedvelőket várják). Aki
figyelemmel követi a Schola Privata Gutaiensis életét, tudhatja, hogy nemcsak külsőleg, de belsőleg is állandóan megújul.
Az iparművészeti rész egy Szlovákiában magyarul csak itt tanulható szakkal fog bővülni, ez pedig a fotóművészet. Aki érdeklődik a vizuális kommunikáció iránt és a fényképezőgépe segítségével szeretné megmutatni a világot, akkor itt a helye!
A szolgáltatásnál sem áll meg az élet. Hisz tudja mindenki, hogy iskola a létrehozója, kitalálója a Médiasztár elnevezésű
nemzetközi diák-újságírók és riporter versenynek, s ennek apropójaként bővülnek a szolgáltatási szakok a médiaismeret
szakkal.
Szolgáltatási tanulmányi
egyetemi tanulmányokra is! *
Aki kiváncsi arra hogy zajlik itt
Miért érdemes itt tanulni?
szakok:
az oktatás, vagy csak egysze- * Sokéves tapasztalattal ren- Sokszínű diákélet … kiránduSzakvizsgával végződő
rűen érdekli valamelyik szak, delkező iskola! * A szakkö- lások, nemzetközi programok,
3-éves szakok:
gyere látogasson el iskolába! zépiskolák sorában az elsők sportolási lehetőségek, diák* vendéglátó * szakács *
A következő időpontokban tar- közé tartozik! * Átlag feletti rendezvények! *
fodrász * autószerelő * csetanak NYITOTT NAPOKAT, felszereltséggel
rendelkezik! Szinte minden
répkályha- és kandallókéahol a diákokat és szüleiket is * Szép, családias és biztonsá- irányból biztoszítő *
szívesen látják: 2019. novem- gos a környezet! * A választott sítva van a töber 6-án, november 13-án és szakmára, szakra úgy készítik megközlekedés!
Érettségi vizsgával végzőnovember 20-án. Érdeklődni a fel a diákokat, hogy az életben * Az ígéreteiket
dő 4-éves szakok:
0907/ 743 332 vagy 035/777 érvényesülni tudjanak!* Aki betartják…erről
* informatikai hálózatok
50 80-as telefonszámokon lehet szeretne tovább tanulni, segítik személyesen is
műszerésze * üzlet és válhétköznap 8-14 óráig.
benne … felkészítik a főiskolai, meg lehet győlalkozás – idegenforgalom
ződni, ha elláto* kozmetikus * személy- és
gatnak iskolába!
vagyonvédelem
Iparművészeti tanulmányi
Felépítményi szakok:
szakok:
* vállalkozás a szakmák és
Szakvizsgával végződő
szolgáltatások területén, va3-éves szakok:
lamint iparművészet – 2-éves
* díszzománcozó
tanulmányi idő nappali tago* kovácsiparművész
zaton, 3-éves tanulmányi idő
* kerámiakészítő iparművész
levelező tagozaton (érettségi
vizsgával végződik)
Érettségi vizsgával végződő
* fodrász, vendéglátás, autósze4-éves szakok:
* vitrázsüveg-készítő és dísz- relő, szakács, cserépkályhás,
zománcozó * alkalmazott gra- díszzománcozó – 2-éves tanulfika * beltéri dizájn * reklámg- mányi idő levelező tagozaton
óra, ideálisan 3 óra, melyet A játék fő célja a teljes szlovák
(szakvizsgával végződik).
rafika
két részletben is le lehet ját- pénzügyi piac ismertetése melszani. A játék során a résztve- lett, hogy a játékosok elérjék a
vők tervezik meg egy család pénzügyi függetlenséget, ahol
pénzügyi jövőjét. A játéko- a passzív jövedelmeik és bevésoknak egy 30 éves házaspár teleik fedezik az összes kiadáAz elmúlt napokban érkepénzügyeit kell úgy kézben sukat.
zett szerkesztőségünkbe az
tartani, hogy el tudják érni az Ez a játék tanulóinkat és tanáa felvétel, amely lapunk legéletükben kitűzött összes célt, rainkat egy korszerű tanítási
fiatalabb olvasóját, a kilenc
megismerkedve közben a va- módszerrel hozzásegíti a pénzhónapos Zöldi Mártont örölóságban és a szlovák piacon ügyi műveltség fejlesztéséhez
kítette meg. Kedves olvasónk
előforduló pénzügyi termékkel és a személyes pénzgazdálszinte falja a Dunatáj lapjait
(2. pillér, 3. pillér, spórolási, kodásban is segít. Gimnáziés szülei szerint elsősorban
biztosítási, hitel és befektetési umunk bevonása a Pénzügyi
a süteményes receptek iránt
termékek...). A lektor – előadó Szabadság projektbe növeli
érdeklődik leginkább, de
feladata a játék közben meg- intézményünk presztízsét és
megkóstolja a húsételeket
ismertetni, egyben megértetni rendkívüli tapasztalatokat, új
is. Ez mellett a sportrovatot
és a gyakorlatban megmutatni gondolkodásmódokat ismertet
is kedveli, sokszor a család
a diákoknak és akár a taná- meg diákjainkkal és értékes
csak nagy erőfeszítések árán
roknak, hogy egyes pénzügyi tapasztalatot fog hozni minden
tudja kiszedni a szájából a
termékek miért fontosak, mire résztvevőnek a pénzügyek terlapot, mert szó szerint habhasználhatják, és mire figyel- vezésében.
zsolja az oldalakat...
jenek oda a megkötésük előtt.
Králik Zsuzsanna

Pénzügyi intelligencia oktatása
a Selye János Gimnáziumban

Összhangban a Selye János Gimnázium pedagógiai programjával nagy hangsúlyt fektetünk a pénzügyi készségek
fejlesztésére. Október 8-án Zalaba Dávid pénzügyi szakember ismertette a tanári karral azt az oktatói programot,
melynek része a Pénzügyi Szabadság társasjáték is.
A következő hónapokban har- vezetett pénzügyi műveltség
madikos és negyedikes diák- tanításában (a nemzeti pénzjaink számára készítettünk egy ügyi ismeretek szabványa).
ingyenes iskolai projektet, me- OVB Allfinanz Slovensko a.s.
lyet minősített oktató tart majd, ezzel a projekttel 2017. szeptaki pedagógusok és a diákok emberétől teljesíti társadalmi
számára minden szükséges és felelősségvállalásának filozószakmai információt biztosít.
fiáját és nem kereskedelmi,
Az OVB Pénzügyi Szabadság nonprofit tevékenység.
projekt tiszteletben tartja a A Pénzügyi Szabadság egy
Szlovák Köztársaság Oktatá- olyan társasjáték, amely 6-30
si, Tudományos, Kutatási és játékos számára ideális, 10
Sportminisztériumának straté- éves kor felett javasolt, időgiáját, az iskolákban már be- tartama pedig minimum 2

Cukiság

4

MŰSORAJÁNLAT

Október 26-tól november 1-ig
M1

SZOMBAT

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

7.0 5
T V-2
a n i m á c ió,
12 .0 5 Pog g y á s z , 14.15
Éj s z a k a a m ú z e u m b a n
3. (a m e r.), 16 . 2 0 C ol u m b o: A t ü r el m e t l e n h ölg y
(a m e r.), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55
Az
elv a r á z s ol t
d ol l á r (m a g y a r), 21.0 0
S ö t é t z s a r u k 2 . (a m e r.),
2 2 . 55 A z u t ol s ó e m b e r ig
(a m e r.), 0. 50 B r i l i á n s el m é k (a m e r.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 13.10
X X I. szá zad , 13.50 Jóf iú k (mag ya r), 15.05 Mi nden végzet nehéz (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 19.0 0 Fó k usz plusz , 20.0 0 X-Fa ktor,
22.30
Nag y ma m i
elszabadul (a mer.), 0.20
Wonder Woma n (a mer.)

RTL II

11. 30 H a z u g c s ajok t á rs a s á g a (a me r.), 12 . 30
Kut yát l a nok k í mélje ne k
(a me r.), 14. 30 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 30 Éj jeln a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0
Showd e r K lu b b e mut at ja ,
23.0 0 A sz i ng l i fejva d á sz
(a me r.)

M2

12.45 Kemy, a felfedező,
14.10 Póló, 16.40 Lilo és
Stitch, 18.15 Robo -k ut y (amer.), 20.15 Violet t a
(argentin), 21.05 Én vag yok it t, 22.45 A vörös
ajtó (olasz), 23.55 A k vár iu m St age Pass, 0.55 Kormányzóválasz t ás (amer.)

Duna tv

10. 25 Cs a lá d - b a r át , 12 . 55
Jó eb é d he z sz ól a nót a ,
13. 30 Pa r t it ú r a , 14. 30
Doc
Mar tin
(a ngol),
15. 25 Cs e nd e s ot t hon
(m a g ya r), 17.0 0 G a sz t
r oa ng ya l , 18.0 0 H í r a d ó,
18.35 Sz e r e nc s e sz ombat ,
19.4 0 A k a lóz ok h á b or úja
(a me r.), 21. 25 A L a c on ia
el s ü l lye s t é sz e (a ngol- né me t), 23.0 0 Ba g i-Na c s a
O r fe u m a

Duna World

11.30 Göre Gábor v isszaté r (mag ya r), 13.0 0 H í ra dó, 14.10 Csalá d-ba r át ,
15.50 Hag yaték , 16.20
Sz í ne -java , 17.20 Most
a Bud ay!, 17.50 Csalá d i
kör, 18.50 Té rké p, 19.20
Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Bag i-Na csa- O r feuma , 23.05 A Dal-válogat á s, 23.55 O pe r a Café

Pozsony 1

12.55 S zlovákia, s zeret l ek!, 14.25 Grand hote l
(spa nyol), 15.55 P oir o t
(angol), 16.55 A s zoc i aliz mus bájai, 17.55 Út t ala n utakon, 18.25 Épí t s
ház a t, ültes s fát!, 19. 0 0
H í r a d ó, 2 0.30 A te s t
t i t kai, 21.25 Talks how,
0.30 Grand hotel (s p a nyol )

Pozsony 2

11.40 A diagnózis , 12.5 0
Műl esi klás , 14.15 F arm e re kne k, 14.40 Vadás zo k na k, 15.10 Tes ztmagazi n ,
15.25 A s port legendá i ,
15.45 Labdarúgás , 18.30
E st i mes e, 19.50 Hírek ,
20.10 Talks how, 21.1 5
N éz őpont kérdés e (s zl o vá k), 22.30 Viharba n
(dá n)

Markíza tv

7.30 Tom és Jer r y (amer.),
10.40 Happy Feet (amer.),
12.50 Sztárban sztár, 15.40
Több, mint testőr (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 xXx: Xander Capea visszatérése
(amer.), 22.40 Féktelen harag (amer.)

JOJ TV

8.10 Sz ü nidő (szlovák),
12.15 Kedvencek, 12.50
Csillag sz ületi k, 14.30
Hol naput án (amer.), 17.15
A k iskedvencek titkos
élete (amer.), 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Csillag sz ületi k, 22.00
Sí rásók (szlovák), 22.55
Szám k ivetet tek (amer.)

M1

VASÁRNAP

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

7.05 T V2-animáció, 10.35
Több, mint testőr, 12.15
Építkezők,
13.20
Vu k
(amer.), 15.10 Apolló f ia
(amer.), 18.00 Tények,
18.45 Sztárban sztár leszek!, 22.00 Hova lettek
Morganék? (amer.), 0.20
Joe K idd (amer.)

6.15 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

6.35 Kölyökklub, 10.45
High Life, 11.20 Kalandozó,
13.10 Lila füge, 14.45 Házon
kívül, 15.20 Zöld lámpás
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Házasodna a gazda, 20.10
Jófiúk (magyar), 21.30 Vén
rókák (amer.), 0.15 A hobbit
(amer.)

6.00 Reggeli, 12.00 Fókusz
plusz, 13.10 Drága örökösök
(magyar), 14.20 Nyerő páros, 16.00 Elif (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.50 Drága örökösök, 21.05 Nyerő
páros, 22.35 Barátok közt,
23.35 XXI. század

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjszakai program

TV2

RTL Klub

RTL II

10.15 Karácsonyi lidércnyomás (amer.), 11.50 Segítség, bajban vagyok!,
16.50 A szingli fejvadász
(amer.), 18.40 A Showder
Klub bemutatja, 20.40 Házasodna a gazda, 22.00 A
Showder Klub, 23.00 Szex
és New York (amer.)

M2

12.45 Kemy, a felfedező,
13.40 Nálatok la k na k állatok?, 14.10 Póló, 15.50
Gold ie és Ma ckó, 16.40
Lilo és St it ch , 17.50 K acsa mesék ,
18.15
Sze rencsétlen f lót á s (cseh),
20.15 Violet t a (a rgent i n),
21.10 Ton i Erd ma n n (né met), 23.50 É des a nyanyelv ü n k , 23.55 Eu ropa
i n Conce r t

Duna tv

10.10 Vallási műsorok, 12.55
Jó ebédhez szól a nóta, 13.30
Ghandi, 14.30 Jelentés a jázminok földjéről, 15.05 Segítség, örököltem! (magyar),
16.30 Hogy volt?, 17.30 Borbás Marcsi szakácskönyve,
18.45 Családi kör, 19.45 Magyarország, szeretlek!, 21.20
A szabadság útjai (amer.)
23.20 Fanny és Alexander
(svéd)

Duna World

8.50 Ö nök ké r ték , 11.50
Fölszállot t a páva , 13.20
Kéz jeg y, 14.50 I ly korba n szaba don , 15.45 Hag yaték , 16.20 Sz í ne -java , 17.15 Most a Bud ay!,
17.40 É des a nya nyelv ü n k ,
18.50 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 A
szőnyeg alá söpör t ne g yed , 22.35 Hog y volt?

TV2

RTL Klub

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal
Budapest,
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00 Éjjel-nappal
Budapest, 20.15 Showder
Klub,
23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.15 Kelj fel, Marci!,
12.55 Mamamackók, 14.00
Kalózka és Kapitány, 17.25
Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadny ugat, 19.15
Maja, a méhecske, 20.15
Dokik (amer.), 21.05 Én
vagyok itt, 22.15 Akusztik, 23.25 Az A38 Hajó
színpada, 0.25 Violetta
(argentin)

Duna tv

12.55 Jó ebéd hez szól
a nót a, 13.25 Michaela,
14.00 Mag yarország f inom, 14.20 Jamie lefő zi Olaszországot, 15.15
Vég telen szerelem (tö rök), 16.10 Rex Rómában
(olasz),
18.00
Hí radó,
18.45 Sorsok út vesz tő je (török), 19.35 A heg yi
dok tor
(német),
20.30
Kék fény, 21.30 Elveszettek (angol), 22.35 Rejtélyek asszonya (amer.)

Duna World

Pozsony 1

11.15 Házasságból elégséges (magyar), 13.20 Roma
magazin, 14.20 Családbarát, 15.55 Életkor, 16.20
Magyar krónika, 16.45 Öt
kontines 17.20 Ízőrzők,
17.55 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy!, 19.00 Fölszállott a
páva, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Tóth János (magyar),
22.40 Ridikül

Pozsony 2

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Második lehetőség (lengyel), 16.25
Búvárkodásra
alkalmas
helyek, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 A szerelem ára (lengyel), 22.10
Riporterek, 22.40 Rapl

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13. 35
Poi r o t
(a n g ol),
14. 2 5 A r a n y i d ő k , 15. 35
Eg y ü n k s p e n ó t o t (c s e h),
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
18 .15 A ko n y h á m t i t k a ,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 A
t ol m á c s (s z lov á k- c s e h),
2 2 . 2 0 Eg y u g r á s a s ö t é tb e (a m e r.)
9.45 Va d á szok na k , 14.05
Sz í nészlegend á k ,
15.25
A
spor t
reménységei,
15.45 Jég korong, 18.45
Est i mese, 19.50 H í rek ,
20.10 For t u na l iga magaz i n , 20.40 Hábor ú és béke
(orosz), 22.15 Jea n ne d’
A rc (szlová k)

Markíza tv

9.45 Transformers (amer.),
13.00 Testreszabott kérdések, 13.40 A tősz (amer.),
15.55 Felvég, alvég, 17.15
Szomszédok, 19.00 Hí radó, 20.30 Sztárban sztár,
23.10 Több, mint testőr
(amer.), 1.50 Transformers
(amer.)
,

JOJ TV

10.10
K n ig ht
R ider
(a mer.), 11.15 A k iskedvencek t it kos élete
(a mer.), 13.10 Ju rassic
World (a mer.), 15.50 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,
20.35 Secu r it y (a mer.),
22.40 Tű nj el! (a mer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.25
Úton, 15.25 Nemzetiségi
magazin, 15.50 A világ cirkuszai, 16.20 Regina, 17.25
A rendelő, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.35 Dokumentumfilm, 22.25 Leviatan (orosz)

Markíza tv

9.45 Apukák, 10.45 Családi történetek, 11.40 Cobra
11 (német), 13.35 A farm,
16.00 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzvadászat, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A farm,
22.30 Családi történetek,
0.20 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.55 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.40 Tárgyalóterem, 15.50 Életmentők, 16.40 Nálunk, otthon,
17.30 Hírek, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.00 Gyilkos gondolatok
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20 Nyerő páros, 16.00 Elif (török),
17.10 Barátok közt, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.50
Drága örökösök, 21.05 Nyerő páros, 22.35 Barátok
közt, 23.35 Házon kívül

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal Budapest, 18.00
A gyanú árnyékában, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.15 Kelj fel, Marci!, 12.55
Mamamackók, 14.00 Kalózka és Kapitány, 14.40 Bobby
és Bill, 17.00 Szófia hercegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 19.15
Maja, a méhecske, 20.15
Dokik (angol), 21.05 Én vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.20 Violetta
(argentin)

M1

SZERDA

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói) (amer.),
13.30 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Victoria (mexikói), 16.45
Anya (török), 18.00 Tények,
19.20 Fuss, család, fuss!,
21.05 Séfek séfe, 23.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.50
Drága örökösök (magyar),
21.05 Nyerő páros, 22.35
Barátok közt, 0.15 Drakulics elvtárs (magyar)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 15.50 Éjjelnappal Budapest, 17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

Duna tv

12.15 Kelj fel, Marci!, 12.50
Mamamackók, 15.25 A két
Lotti (német), 17.00 Szófia hercegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10
Kutyapajtik, 18.50 44 csacska
macska, 19.15 Dózerkék, 20.15
Dokik (amer.), 21.05 Én vagyok
itt, 22.30 Szellemekkel suttogó
(amer.), 23.20 Az A38 Hajó
színpada, 0.20 Violetta (argentin), 2.25 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.)

Duna World

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 A világ egy
terített asztal, 14.25 A hegyi doktor (német), 15.15
Végtelen szerelem (török),
16.10 Rex felügyelő (olasz),
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok
útvesztője (török), 20.35
Csendes Don (orosz), 21.25
Piknik a Függő-sziklánál
(amer.), 22.25 Süvölvények
(cseh), 0.15 Szabadság tér
89

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 Művészet és
gasztronómia, 14.20 A hegyi doktor (német), 15.15
Végtelen szerelem (török),
16.05 Rex Rómában (olasz),
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok
útvesztője (török), 19.35 A
hegyi doktor (német), 20.30
Önök kérték, 21.30 Vidám
vidék (angol), 22.30 Velvet
Divatház (spanyol), 23.20
Magyarország, szeretlek!
11.35 Őszi versenyek (magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Családbarát, 15.50 Család, 16.15
Szerelmes földrajz, 16.45
Térkép, 17.10 Útravaló, 17.30
Ízőrzők, 19.00 Fölszállott
a páva, 20.00 Üdítő, 21.00
Híradó, 21.35 Tóth János
(magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második
lehetőség (lengyel), 16.25
Búvárkodásra
alkalmas
helyek, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 A Mediciek (kopr.), 21.25 Régi
iskola (szlovák), 22.30 A
tengeralattjáró
(német),
23.30 Ray Donovan (amer.)

Duna tv

Duna World

11.45 A varázsló álma (magyar), 13.20 Horvát krónika, 13.50 Román krónika,
14.25 Család-barát, 16.10
Magyar gazda, 16.35 Noé
barátai,
17.05
Novum,
17.45 Ízőrzők, 18.25 Ízőrzők, 19.00 Itthon vagy,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Tóth János
(magyar), 22.35 Ridikül,
0.00 Rejtélyes XX. század

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második lehetőség (lengyel), 16.25 Búvárkodásra alkalmas helyek,
16.55 Kleist doktor családja
(német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Harminchat
(amer.), 22.20 Szabad választás (olasz)

Pozsony 2

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

11.45 Törpék, 12.20 Kerékpártúrák, 14.10 Tudományos magazin, 15.25 Ukrán
magazin, 16.20 Regina,
17.25 A rendelő, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.25
Talkshow
11.45 Cobra 11 (német),
13.40 A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Nővérkék (szlovák),
21.40 A farm, 22.55 Felvég,
alvég (szlovák)
10.40 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.50 Tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök
akcióban, 18.00 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az üveg mögött
(szlovák), 22.00 Miniszterek
(szlovák), 22.35 Gyilkos gondolatok (amer.)

12.00 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúrák, 14.30 A diagnózis, 15.25 Magyar magazin, 15.50 A világ cirkuszai, 17.25 A rendelő, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10
Dokumentumfilm,
22.50 Művészetek
11.50 Cobra 11 (német),
13.50 A far m, 15.05 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi titkok, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Extrém átváltozások, 22.20 A far m, 23.15
Szomszédok (szlovák)
8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 14.50 A tárgyalóterem, 15.55 Életmentők,
17.30 Híradó, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Delukse (szlovák), 21.35 Szia,
Lujza!, 23.00 Gyilkos gondolatok (amer.), 0.55 Életmentők

CSÜTÖRTÖK
M1

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói) (amer.),
13.30 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Victoria (mexikói), 16.45
Anya (török), 18.00 Tények,
19.20 Fuss, család, fuss!,
21.05 Séfek séfe, 23.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.50
Drága örökösök (magyar),
21.05 Nyerő páros, 22.35
Barátok közt, 2.10 A zöld
íjász (amer.)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal Budapest, 17.00
Segítség, bajban vagyok!,
19.00 Éjjel-nappal Budapest,
20.15 Showder Klub, 23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.15 Kelj fel, Marci!, 12.50
Mamamackók, 14.00 Kalózka és Kapitány, 14.40 Bobby és Bill, 17.25 Dr. Plüssi,
18.10 Kutyapajtik, 19.50 A
szárnyalók, 20.15 Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok itt,
22.30 Szellemekkel suttogó (angol), 23.20 Kulisszák
mögött, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 A világ egy
terített asztal, 14.25 A hegyi doktor (német), 15.15
Végtelen szerelem (török),
16.10 Rex felügyelő (német), 18.00 Híradó, 18.45
Sorsok útvesztője (török),
19.35 A hegyi doktor (német), 20.30 Luther (amer.),
22.40 Minden, amit akarsz
(olasz), 0.25 Sodrásban
(magyar)

Duna World

11.20 Nyári keringő (magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazin, 14.20 A nagyenyedi református templom
sorsa, 15.45 Kék bolygó,
17.15 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy!, 19.00 Fölszállott a
páva, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Tóth János (magyar), 22.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A má sod i k
lehet őség (leng yel), 16.25
Búvá rkod á sr a
al k alma s helyek , 16.55 K leist
dok tor csalá dja (német),
17.50 Pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 A bá r sonyos for r ad alom , 22.10 A meste r sé ges i ntell igencia (a mer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 15.15 Roma
magazin,
17.00
Hírek,
17.30
Dokumentumfilm,
19.05 Esti mese, 21.50 Martin Luther (amer.), 23.40
Rendőrség

Markíza tv

10.50 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.40 A
farm, 22.55 Nővérkék (szlovák), 0.00 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.30 Különleges esetek, 12.30 Tűzben, 14.30
Rendőrök akcióban, 15.30
Kém
a
szomszédban
(amer.), 17.30 Híradó,
18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 A vadász és a
jégkirálynő (amer.), 23.00
Vásárra viszi a bőrét (angol)

M1

PÉNTEK

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

7.40 A nagy kiruccanás
(amer.), 9.45 Hahó, a tenger! (magyar), 11.20 Ghost
(amer.), 14.15 A kőszívű
ember fiai (magyar), 18.00
Tények, 18.55 Fuss, család, fuss!, 20.55 Séfek
séfe, 22.55 A harc mestere
2. (amer.), 1.15 A mexikói
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 8.50 Tigris
és Micimackó (amer.), 10.00
Vadkaland (amer.), 11.30
Vén rókák (amer.), 13.30 Fater élve vagy halva (amer.),
15.35 A szomszéd nője mindig zöldebb (amer.), 18.00
Híradó, 19.00 Jégvarázs
(amer.), 21.05 Ragnarök
(amer.), 23.55 Jófiúk (magyar)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 15.50 Éjjel-nappal Budapest, 17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.15 Kelj fel, Marci!, 12.50
Mamamackók, 13.50 Kalózka
és Kapitány, 17.25 Dr. Plüssi,
18.10 Kutyapajtik, 20.15 Dokik (amer.), 21.05 Karthago?,
22.15 Szerzetesnek álltam
(magyar), 23.20 Akvárium,
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.20 Ízőrzők, 13.50 Róma
magyar emlékei, 14.25 A hegyi doktor (német), 15.15 Végtelen szerelem (török), 16.10
Rex felügyelő (német), 17.05
Ridikül, 18.45 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Fölszállott
a páva, 20.30 Názáreti Mária
(olasz-német), 22.10 Názáreti
Mária 2. (olasz-német)

Duna World

11.25 A messziről jött ember (magyar), 13.45 Öt
kontinens, 14.20 Családbarát, 15.55 Kár pát expressz, 17.30 Ízőrzők, 18.40
Fölszállott a páva, 19.40
Szeretlek, Faust (magyar),
21.35 Tóth János (magyar),
22.40 Ridikül

Pozsony 1

13.0 0 A z öreg méhész
(szlová k), 14.30 G r i m m
mesék , 15.35 Szent Péte r
(ola sz), 17.15 Szent Pé te r 2. (ola sz), 19.0 0 H í ra dó, 20.30 Szent Ba rba r a
(ola sz), 22.25 Átlagembe rek (a me r.), 0.25 Szent
ba rba r a (ola sz)

Pozsony 2

12.55 Ökumenikus hangverseny, 14.10 Rozárka (szlovák),
16.20 Dies Irae, 18.30 A kék
bolygó, 19.00 Maja, a méhecske, 19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.40 A hetedik
pecsét (svéd)

Markíza tv

10.05 Apukák, 11.10 Szörnyek az űrlények ellen (amer.),
12.55 Hupikék törpikék, 13.20
Hamupipőke (amer.), 15.15
Ghost (amer.), 17.50 Pénzvadászat, 17.55 Apukák 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.45
A szépség és a szörnyeteg
(amer.)

JOJ TV

10.40 Kém a szomszédban
(amer.), 12.40 Dedo (cseh),
15.20 Madagaszkár pingvinjei
(amer.), 17.10 A legnagyobb
medvebőr (cseh), 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Coco (amer.),
23.00 Te nem vagy te (amer.)
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Növényvédelem

Zongorista

Raktározzunk szakszerűen!

Nagyszüleink korában még
nem használtak hűtőt és fagyasztót, a zöldségeket vagy
a gyümölcsöket mégis tárolni
tudták télvíz idején. Manapság,
amikor egyre csak drágul Európában, és így hazánkban is
az energia, sokan felelevenítik
őseink tudását, értékes vitaminokhoz juttatva ezáltal a szervezetet novembertől áprilisig,
no meg közben némi pénzt is
megspórolhatnak.
Természetesen
figyelembe
vehetnénk azt is, hogy az áruházláncokban egészen tavaszig
hibátlan terményeket vásárolhatunk, de ezek vegyszerrel
kezeltek, a tél előrehaladtával
pedig egyre csak drágulhatnak,
így sokan saját, permetszerrel
nem kezelt zöldségekkel vagy
gyümölcsökkel látják el magukat télire, vagy ilyet vásárolnak
nagyobb tételben még ősszel és
azt tárolják a hideg hónapokban.
A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány tippet, hogyan is kell megőrizni alapvető
zöldségeink, vagy gyümölcseink épségét, C és egyéb vitamin, valamint ásványi anyag
tartalmát. Az egyik fontos
szempont az, hogy semmi esetre se tároljunk együtt zöldséget
és gyümölcsöt. A gyümölcsökből a levegőbe kerülő érési
hormon, az etilén ugyanis a
zöldségeket növekedésre, csírázásra serkenti.
Sok lakáshoz ma már nem tartozik pince vagy kamra. Ha
azonban a lakás, vagy természetszerűleg pl. a kertesházak
rendelkeznek ilyen helyiségekkel, télen is megoldható a tárolás. Főleg akkor, ha viszonylag
magas a páratartalom, azaz
80-90 %, illetve az állandó hőmérséklet 0-3, mások szerint 0

és 5 °C között mozog. Ha nem
magas a páratartalom, akkor
párologtatni szükséges, ha pedig eleve száraz pl. a kamra
levegője, nedves földdel teli
ládákat kell elhelyezni, és abban földdel letakarva tárolni a
zöldségeket, pl. a sárgarépát.
Fontos, hogy a hibás, ütődött
vagy sérült gyümölcsöket,
zöldségeket távolítsuk el, ezek
ugyanis könnyen megrohadnak, veszélyeztetve ezzel a
meglévő állományt. Az alma
vagy a körte polcokon helyezendő el, szépen egymás mellett sorban. A fagyokig az erkélyen papírba csomagolt almák
is elállnak, szükség esetén itt
is tárolhatjuk a gyümölcsöket.
Akár az almát, akár a körtét
heti rendszerességgel érdemes

megszemlélni, melyek azok,
amik esetleg rohadásnak indultak, illetve tesztelhetjük azt is,
mennyire száraz a levegő, mert
akkor elkezd a gyümölcs aszalódni.
A lakásba mindig csak annyi
almát vigyünk be, amennyit
egy pár nap alatt el is fogyasztunk. Tévhit, hogy a mosott és
hűtőben tárolt gyümölcs tovább eláll. Tegyük bele egy kisebb kosárba, vagy akár a spájz
aljára, és csak azt mossuk meg,
amit éppen meg is eszünk. Fajtától függ, hogy melyik almát
meddig lehet tárolni. Az Idared
fajtát pl. 6-8 hónapig is el lehet
mindenféle kockázat nélkül tárolni.
A szőlő is tárolható, ha lefelé

lógatjuk, előtte pedig eltávolítjuk róla a sérült szemeket. Sokan gyertyával kenik be a fürt
végét, hogy ne rohadjon meg az
egész fürt. Azok a szőlőfajták
a leginkább alkalmasak a téli
eltartásra, melyek fürtje laza,
bogyóhéjuk vastag, s bogyójuk inkább húsos. Leginkább a
késői szüretelésű szőlők állnak
el a legtovább. Ugyanezzel a
gyertyás módszerrel tárolható
pár hétig a paradicsom vagy a
paprika is, főleg ha becsomagoljuk papírral, pl. szalvétával.
A krumpli egyik fő táplálékforrásunk, ezért olyan helyiségben kell tárolni, mely abszolút
sötét és hűvös, hisz ha erre
nem figyelünk oda, a burgonya
hamar csírázásnak indulhat,
szinte teljesen elveszti a beltartalmát. Ha nulla fok alá
csökkenhet a hőmérséklet,
szalmával is be kell fedni, különben megfagy. Itt
is szempont, hogy a sérült
szemeket ki kell dobni,
mert ha nem, nem csak a
többi gumót veszélyezteti,
hanem borzasztó büdös is lehet.
A burgonya és gyökérzöldségek többségének teleltetése
szempontjából nagyszerű tárolóhely a földbe ásott verem,
amelynek oldalát ajánlatos kideszkázni. Az egymás mellé
sorba rendezett gyökereket homokkal takarjuk le, majd erre
helyezzük a következő réteget.
Hasznos a verem tetejét diólevelekkel beszórni, mert ezeket
a rágcsálók nem kedvelik.
A hagymát, fokhagymát ös�szefonva, jól szellőző helyen,
például padláson, verandán
is felfüggeszthetjük. A télálló
póréhagyma, feketegyökér az
ágyásban is maradhat.
–úta–

Szeptemberi nyertesünk a komáromi Mitykó András.
A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. * 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

Szeptemberi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk októberi, utolsó számában közöljük!

humor-csokor
– Jean, az imént leejtettem egy öngyújtót, vegye fel!
– Sajnos nem látom, uram!
– Sebaj, majd ledobok egy másikat.
Az esküvői szertartás után az anyós megkeresi az ifjú vőt, és
így szól hozzá:
– Hát, fiam, most, hogy elvetted a lányomat, remélem megkomolyodsz, és nem csinálsz többé ostobaságokat!
– Nem, nem mama! Ez volt az utolsó...
Móricka elújságolja otthon:
– Hatósági személy megvesztegetésével vádolnak.
– Téged? – kérdi az aggódó papa.
– Igen. Kockacukrot adtam egy rendőrkutyának.
– Főnök úr, én felmondok – jelenti be a takarítónő a bankfiók
igazgatójának. – Nem tudom elviselni a bizalmatlanságukat!
– Mi az, hogy bizalmatlanság? Még a páncélszekrény kulcsát
is mindig itt hagyom az íróasztalon!
– Az igaz, de a kulcs nem illik a zárba!
– Miért élnek oly sokáig Skóciában az emberek?
– ???
– Mert drága a temetés.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Lélegzetvételnyi szünethez jut, és amit eddig csak részben sikerült kiharcolnia, azt
most megkapja anélkül, hogy különösebben törné magát. Kitűnő
időszak arra, hogy ügyes szerződéssel hosszabb távra biztosítsa
karrierjét, vagy tető alá hozzon egy új vállalkozást.
HALAK (február 21. – március 20.) Enyhülnek a gondjai, de
ne bízza el magát, és főként a tervezésben legyen mértéktartó.
Újdonsült ismerőseivel legyen óvatos, mielőtt bármilyen megállapodást köt velük. Régi, főként a munkahelyéről verbuválódott
barátai társaságában vidám és hasznos órákat tölthet.
KOS (március 21. – április 20.) Amikor olyan dologra vágyik,
amit nem engedhet meg magának, rettenetesen ingerlékennyé
válik. Ilyenkor mindenki jobban teszi, ha messziről elkerüli önt.
Mindenképpen érdemes elgondolkoznia azon, mi rejtőzhet viselkedése mögött, mit fejez ki önnek a pénz, az anyagi jólét.
BIKA (április 21. – május 20.) Vannak helyzetek, amikor azonnal kell döntenie anélkül, hogy ideje lenne átlátni vagy átgondolni az egész helyzetet. Mivel elég tapasztalatot szerzett már ezen
a téren, nyugodtan rábízhatja magát ilyenkor belső megérzéseire,
ezek segítségével meghozza az ideális döntést.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Sokszor vágyik vissza azokra
a barátságokra, amelyeket még gyerekkorában kötött. Mostani
kapcsolatai is mélyek, de az a feltétlen és teljes odaadás, amire
kisgyerekként képes volt, mintha már nem lenne meg önben.
RÁK (június 22. – július 22.) Csodálkozik, hogy mások miért úsznak meg helyzeteket büntetlenül, ami miatt önnek több
kellemetlen helyzete is kialakult. Ezt mindet elkerülheti, ha már
az elején minden érintett féllel tisztázza a szabályokat ha nyílt
lapokkal játszik.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Mielőtt elkötelezi
magát valaki mellett, jó ha tudatában van, hogy egy Oroszlán
számára fontosabb az átlagosnál, hogy kedvesének sok olyan tulajdonsága, jellemzője legyen, amire büszke lehet és lehetőleg
semmi miatt ne kelljen szégyenkeznie párja kapcsán.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Ne felejtse el, hogy
egészen mást várunk egy havertól vagy egy munkatárstól, mint
egy társról. Azok a tulajdonságok, amelyek az egyik helyzetben
szórakoztatóak és amelyek egy felszínes kapcsolat sóját adják,
a mindennapokban már túl soknak vagy kibírhatatlannak bizonyulhatnak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Szíve mélyén úgy
érzi, akkor egyenrangú egy párkapcsolat, ha mindkét félnek
ugyanolyan beleszólása van minden kérdésbe, ugyanakkor megérti, hogy párjának mennyire fontos, hogy anyagiakban az övé
legyen a döntés lehetősége.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Remek formában van
ezen a hétvégén. A testi és lelki jó közérzet pedig kiváló állapot
ahhoz, hogy szellemi téren is nagyot alkosson, illetve lehetővé
teszi, hogy megnyíljon új ötleteknek, új látásmódoknak.
NYILAS (november 23. – december 22.) Hajlamos rá, hogy túl
hamar vágjon a dolgok közepébe és ne kerülgesse sokáig a forró
kását. Ez sokszor előnyös, de kapcsolatoknál érdemes időt szakítani arra, hogy kialakuljon egy közös alap, egy olyan harmónia
a két ember között, amelyre létre lehet hozni a közös életüket.
BAK (december 23. – január 20.) Ne legyenek túlzó elvárásai
párkapcsolatában. Ha felmerül bármilyen igénye partnerével
szemben, mindig kérdezze meg önmagától, vajon ön meg tudná vagy meg akarná-e ezt adni kedvesének. Ha szeretne valamit másoktól, először tanulja meg adni ugyanazt és nem éri
csalódás..
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás
* Te l . : 0 9 4 8 6 2 2 0 5 1 *

Tel.: 0905 928 195
Lapostetők szigetelését vállalom

Tel.: 0918 780 688.

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen
od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása
50. – eurótól,
betűaranyozás:
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273
BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

Bontás * falazás * festés * mázolás *
villanyszerelés* víz- és gázszerelés *

Tel.: 0905 450 570

* Eladó nagyobb
mennyiségben búza,
ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 720
348.

Zongorahangolás + szervíz
(mechanika-ellenőrzés, porszívózás)

0905 694 933

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815

email: pvendegh@gmail. com

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!

Tel.: 0905 515 443
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KAJAK – KENU
Éremeső a 17. Sparta Nagydíjról
A szlovák kajak-kenu országos válogatottja az elmúlt napokban hatalmas sikert elérve tért haza a Sparta Nagydíjáról. A
hazai válogatottból ezúttal sem hiányozhattak a komáromi
versenyzők. Egyéni eredmények:
200 m-es versenytáv
K1 – 11 éves lányok: 1. Michaela Zrneková * K1 – 13 és 14 éves
fiúk:...2. Lukáš Grolmus, ... 5. Ľudovít Tóth * K2 – 9 és 11 éves
lányok: 1. Michaela Zrneková – Alexandra Môťovská *
K2 – 12 éves fiúk: ... 3. Máté
Marsal – Oskar Ďurčo * K2 –
13 és 14 éves fiúk: ...3. Dominik Doktorík – Ľudovít Tóth,
4. Tomáš Farkaš – Dávid Kováč, 5. Lukáš Grolmus – Maximilián Szabó.
1 mérföldes versenytáv
K2 – 13 és 14 éves lányok:
...7. Tamara Tóthová – Hanka
Tylková * K2 – 9 és 11 éves
lányok: ... 3. Michaela Zrneková – Alexandra Môťovská * K2
– 13 és 14 éves fiúk: ...2. Ľudovít Tóth – Dominik Doktorík, 3.
Lukáš Grolmus – Maximilián Szabó, 4. Tomáš Farkaš – Dávid
Kováč, ...7. Márk Ikréni – Dominik Nagy * K1 – 11 éves lányok:
...6. Michaela Zrneková * K1 – 12 éves fiúk: ...3. Máté Marsal *
K1 – 13 és 14 éves lányok: ...10. Tamara Tóthová

Október 5-én az utolsó
hazai versenyt is lebonyolították

A pozsonyi Aranyhomok strandon találkoztak a hazai kajakkenusok, illetve magyar és cseh versenyzőtársaik, akikkel a
2 000 m-es, 4 000 m-es és 3x 1 000 m-es távon mérték össze tudásukat a rendkívül értékes díjakért (tortákért). Innét kapta
a hagyományos idényzáró verseny a Torta-verseny nevet.
A 9-évestől a veteránokig, min- ...17. Nathan Buga, 18. Matej
den korcsoport képviseltette Lopata * K1 – 10 éves lányok:
magát a versenyen, amelyre 46 ...2. Réka Kertészová, ...6. Adekomáromi kajak-kenus is bene- la Lopatová, 7. Panna Vámos *
vezett.
C1 kadétok: ...7. Adam Anton
Egyéni eredmények:
Sýkora * K1 – 12 éves lányok:
K1 – 12 éves fiúk: ...2. Máté ...4. Natália Szencziová, ...6.
Marsal, ...4. Marek Bugár, ...8. Eiška Ptáčková * K1 kadétok:
Peter Teo Lukáč * K1 – 14 éves 1. Filip Podleiszek, ...9. Jakub
lányok: ...9. Viktória Kovács * Doktorík, 10. Dávid Németh,
K1 -13 éves fiúk: 1. Lukáš Grol- ...16. Szilárd Bóna * K1 vetemus, ...3. Dávid Podleiszek, rán nők: 1. Anna Doktoríková
4. Dominik Nagy, ...15. Matúš * K1 9 éves fiúk: 1. Alex Ódor,
Kinczer, 19. Viktor Zauko * K1 2. Ilan Buga, 3. Dávid Győri,
– 14 éves fiúk: 1. Ľudovít Tóth, ...9. Márk Hovorka * K1 kadét3. Dominik Doktorík, 6. Tomáš lányok: ...3. Réka Bugár * 11
Farkaš, 10. Jakub Zrnek * K1 – és 12 évesek vegyesváltója: 1.
13 éves lányok: ...2. Tamara Tó- Máté Marsal – Natália Szenczithová * K1 – 11 éves lányok: 1. ová – Marek Bugár, ...4. Samuel
Michaela Zrneková, ...3. Lucia Demáček – Lucia Demáčeková
Demáčeková, ...6. Dóra Vámos, – Peter Teo Lukáč, ...7. Jaroslav
...8. Nataša Tóthová * C1 – 14 Borbely – Eliška Ptáčková –
éves lányok: ... 3. Anikó Mol- Nathan Buga * 13 és 14 évesek
nár * C1 – 14 éves fiúk: ...7. At- vegyesváltója: 1. Lukáš Groltila Molnár * K1 – 10 éves fiúk: mus – Tamara Tóthová- Ľudo...4. Michal Tóth, ...9. Jaroslav vít Tóth * K1 – 10 éves fiúk:
Borbely, 10. Samuel Demáček, ...8. Dávid Hodek, ...13. Oliver
11. Daniel Michael Hozlinger, Nagy, …17. Tomáš Németh.

KOSÁRLABDA

Pozsonyi Inter – MBK Rieker COM-therm
95:77 (26:17, 29:10, 20:33, 20:17

Ahogy az a papírforma alapján beigazolódott, a hazai pályán harcoló, listavezető pozsonyi csapat győzött, ami annak is köszönhető, hogy a második menetben a komáromiak 19 ponttal lemaradtak, viszont a harmadik menetben 13 ponttal győzni tudtak.
Ez azt igazolja, hogy a komáromi kosarasok többre is képesek.
Komárom legjobbjai: Bowman 35, Hayes és Ray 12-12, Pipíška
9, Milošecič 7, illetve Halmeš 2. Komárom a bajnokság 7. helyén
áll 5 ponttal.

BIRKÓZÁS

LABDARÚGÁS
A komáromi mesteredző, Jozef Olejník távozott a KFC-ből!

Kétnapos mérlegelés után Jozef Olejník, a komáromi II. ligás labdarúgócsapat vezetőedzője úgy döntött, nélküle több esélye van a pozitív fordulatra a KFC-nek. A lilák
ugyanis nyolc mérkőzés óta nyeretlenek, s jelenleg a 13. helyen állnak a tabellán. Erre az
elhatározásra a tőketerebesiek elleni mérkőzés után jutott. A 45 éves szakember elmondta, a klubban is elfogadták az érveit.
Hogy a Partizán elleni bajnokin ki irányítja az ők felügyelik majd az edzéseket. Bíznak
együttest, illetve ki vezeti a csapat felkészülé- abban, hogy sikerült felkészült és a felsőbb
sét, még nem lehet tudni. Egyerőre egy szak- ligákban már tapasztalattal rendelkező edzőt
mai csoportot hozott létre a KFC elnöksége, szerezni Komáromba.

II. liga * 14 . forduló: Komáromi KFC – Bártfa 1:0 (0:0)
A Bártfa elleni mérkőzésen átmenetileg Szijjártó István, Vincze István és Kantár Szilárd vezették a
csapatot. Az Ásványi, Pittner, Varjas, Begáň, Rigo, Domonkos, Udeh, Kneževič, illetve Leckéši, Kollár,
Daniel, Ujlaky, Pagáč, Sandal, Krela összeállítású komáromi csapat az edzőváltás utáni első találkozón
az első pillanatokat leszámítva folyamatosan támadta a vendégek kapuját.
A több, mint félezer fizetett szurkoló véget. Igaz, ehhez hozzájárult az is, ve – értékesítette. A megnyert találkozó
izgatottan figyelte a találkozót, hiszen hogy a játékvezetői gárda sok esetben a komáromi csapatnak három pontot
itt-ott a bártfaiak is betörtek a komá- nehezítette a hazai csapat játékát. Maga hozott, amivel a bajnokság 11. helyére
romi térfélre, viszont a Duna-parti vé- a játék kiegyenlített volt a 86. percig, kerültek vissza.
delem sikeresen hárított. A gól nélküli amikor Kneževičet a 16-os sarkánál A jövő héten a zsolnai B csapat ellen
első játékrész után is macska-egér harc szabálytalanul állította meg a bártfai kell küzdeni, amelyről jó tudni, hogy
folyt a pályán, s nagyon úgy tűnt, hogy védelem és a jogosan megítélt szabad- jelenleg a bajnokságban az 5. helyen
a találkozó gól nélküli döntetlennel ér rúgást Domonkos – a kapust is meglep- áll.
–koan–
III. liga * 11. forduló:
Marcelháza – Vágsellye 0:1
(0:0) Két egyenrangú csapat
küzdött a pályán, s az első félidőben enyhe pályafölényt is élvezett a hazai csapat. Ugyanez
volt jellemző a második játékrészre is, viszont a 84. percben
egy egyéni felfutásból a vendégek szereztek előnyt. A marcelháziaknak is volt még egy
esélyük, sajnos a lehetőséget
már nem tudták kihasználni *
Marcelháza a bajnoki táblázat élvonalába került, a 7.
helyen áll 19 ponttal.
IV. liga * 11. forduló
Gúta – Tavarnok 0:0 Mindvégig ideges, feszült játék
folyt a pályán, ráadásul sok
esetben a vendégek voltak a
kezdeményezőbbek. A második játékrészben még intenzívebben támadták a gútai kaput, de szerencsére a hazaiak
védelme résen volt * Naszvad
– Vágfarkasd 2:1 (1:0) Két
egyenrangú csapat küzdött a
gólokért, viszont a hazai szurkolótábor ösztönzőleg hatott
a naszvadi játékosokra. A találkozó 37. percében Kalmár
beadását Hengerics küldte a
farkasdi kapuba. A második
félidőben, a 72. percben Kalmár újabb naszvadi gólt lőtt,
viszont a farkasdiak a 87. percben büntetőből szépíteni tudtak
* Ímely – Negyed 3:1 (1:0)
Szép, látványos játékot mutatott be a két csapat, majd a 34.
percben Dékány vezetéshez is
juttatta az ímelyieket. A második játékrészben már egyre inkább érezni lehetett a hazaiak
fölényét, amit az 53. percben
Varga, majd a 62. percben Gajdoš gólja is igazolt. A negyediek becsületgólja a 82. percben
született * Párkány – Ógyalla
1:1 (0:0) Úgy tűnt, gól nem

A múlt hét végén a vásárúti birkózóklub rendezésében Nyárasdon került sor a fiatalabb diákok kötöttfogású országos bajnokságára. Ahogy azt már az utóbbi időben megszokhattuk a
délszlovákiai (magyarajkú) birkózók ismét domináltak, hiszen a 13 bajnoki címből 5-öt, az
összesen 40 kiosztott éremből 17-et nyertek.
Járásunk 6 birkózóklubjából ismét a gútaiak a naszvadiak is a maguk két bajnoki címével.
voltak a legeredményesebbek három érmük- A gútai érmesek: 33 kg – Dinkó Nikolas – 2. * 40
kel (1 arany, 1 ezüst, 1 bronz), de remekeltek kg – Lakatos Patrik – 1. * 62 kg – Ďuráč Tibor – 3.

születik ezen a találkozón, hiszen mindkét csapat ádázmód
védte a kapuját. A hazaiak
nem kis meglepetésére az 56.
percben Horján megszerezte
a vendégek gólját. Ezután a
párkányiak offenzívát indítottak a vendégek kapuja ellen,
ám csak a 84. percben sikerült
egyenlíteniük* A bajnoki táblázatban 1. Ímely (28 p), 9.
Ógyalla (17 p), 13. Gúta (14
p), 14. Naszvad (10 p).
V. liga * 12. forduló
Nagykeszi – Gyarak 2:3 (1:1),
Egy rendkívül jól felklészült ellenféllel találkoztak a hazaiak,
ám ennek ellenére a 31. percben
Kajtár révén vezetéshez jutottak, viszont egy szerencsétlen
öngóllal döntetlennel ért véget
az első játékrész. A 62. percben
a vendégek rúgtak gólt, majd
a 79. percben Turza büntetőt
értékesített. Nagy kár, hogy a
86. percben ismét a gyarakiak
voltak szerencsésebbek * Perbete – Szímő 0:0 Fej-fej mellett játszott a két csapat, sajnos
a vendégek kapusa remekelt *
Újgyalla – Zsitvabesenyő 0:7
(0:4) Lényegében az első játékrészben eldőlt a mérkőzés sorsa,
ám szünet után nem tért magához a hazai csapat * Héthárs –
Ekel 1:3 (1:0) A találkozó első
percétől érezni lehetett, hogy a
hazaiak pályafölényt élveznek.
A szünetben átrendezték soraikat a vendégek és a második
játékrészben remekeltek. Góllövők: Jókai (67. p), Szilágyi (71.
és 85. p) * A bajnoki táblázatban 4. Ekel (21 p), 9. Perbete
(14 p) 10. Nagykeszi (14 p), 12.
Újgyalla (11 p)

VI. liga – 11. forduló
Bátorkeszi – Csicsó 5:0 (3:0)
A hazai pálya előnyein túl ez
esetben a tudásbeli fölény is ha-

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a múlt hét végén
rendezték meg Gútán a hagyományos NEMZETKÖZI DIÁK
NAGYDÍJ-at, amelyen 5 ország (CZE, AUT, ROU, HUN,
SVK) 35 klubjának 283 versenyzője lépett tatamira. Hazai
versenyzőink is kiválóan szerepeltek, összesen nyolc érmet
szereztek.
Egyéni eredmények:
1. hely: Szabó Margaréta, Richter Bíborka, Stugner Marian és
Tánczos Márton
2. hely: Fülöp Patrik
3. hely: Gubien Márk, Čiernik
Denis, Gönczöl Bernadett
Az edzők, akik felkészítették a
csapatot: VINCZE FERENC és
SZABÓ RÓBERT.

talmas szerepet játszott a találkozón. Góllövők: Olág, Szigeti
(11m), Barton, Németh, Izsó *
Madar – Szentpéter 1:5 (0:1)
Görcsös védekezésbe szorult
a hazai csapat, ám a második
játékrészben csak a vendégszurkolók örülhettek. Góllövők:
Jóba (10. p), Jakab (51. p), Urbánek (60. p), Lengyel (62. p),
Vida (80. p) * Hetény – Ifjúságfalva 5:0 (1:0) A játék során folyamatosan érződött az
élvonalbeli és a kiesőzónához
közeledő csapatok közötti különbség. Góllövők: Kovács (34.
p), Marikovec (59. és 81. perc),
Tóth (71. p)Csintalan (77. p) *
Bogya/Gellér – Bajcs 3:2 (2:0)
A találkozó elején vezetéshez
jutottak a hazaiak, majd a félidőig tovább tudták növelni előnyüket. A bajcsiak az 55. és 89.
percben szépítettek. Góllövők:
Inczédi (17. és 42. perc), Végh
(53. p), illetve Kolompár (55.
p), Paluska (89. p) * Nemesócsa
– Dunaradvány/Marcelháza
B 0:6 (0:3) A radványiaknak
megérte az utazás, mert az ócsai
pályán gólokban gazdag edzőmérkőzést tarthattak. Góllövők:
Balogh (büntetőből), Lesko 2,
Czibor, Šebők, Szemenyei *
Csallóközaranyos – Dunamocs 0:1 A találkozót a 28. percben lefújta a játékvezető, mert a

két csapat játékosai összeszólalkoztak * Búcs – Örsújfalu 2:1
(0:1) A 14. percben Andruskó
megszerezte a vendégek vezető
gólját, a második játékrészben
viszont a búcsiak remekeltek.
Góllövők: Kiss (54. p), Csicsó
(85. p), illetve Andruskó (12. p)
* Keszegfalva – Lakszakállas
3:1 (2:0) A 8. percben Trajcsík
megszerezte a hazaiaknak a vezetést, majd Hupian (44. p) és
Zsemlye tovább növelte azt. A
vendégek becsületgólja a 86.
percben Bakai révén született. *
Izsa – Szilos 1:2 (0:1) Egy perc
alatt két gól is született. A 44.
percben Zachar, a 45. percben
a szilosi Gere büntetője talált
hálóba. A vendégek 53. percben
lőtt gólja (Tóth) bizonyította,
hogy egy hajszálnyival jobbak
voltak a házigazdáknál.
* A bajnoki táblázatban 1. Szilos (30 p), 2. Csallóközaranyos
(27 p) , 3. Dunaradvány/Marcelháza B (27 p), 4. Szentpéter
(27 p) 5. Hetény (27 p) . 6. Lakszakállas (27. p), 7. Izsa (25 p),
8. Búcs (19 p), 9. Bátorkeszi
(17 p), 10. Keszegfalva (16 p),
11. Dunamocs (15 p), 12. Nemesócsa (11 p), 13. Bajcs (9),
14. Örsújfalu (8), 15. Ifjúságfalva (7), 16. Madar (7 p), 17.
Bogya/Gellér 7 p), 18. Csicsó
(6 p).

RÖPLABDA

VK Spartak SJE Komárom – TJ Spartak Miava
2:3 (-26, 15, – 26, -9)

A tabella második helyén álló vendégek, de a komáromi csapat
is mindent elkövetett, hogy az első ízben élőben közvetített mérkőzésük a tv képernyőin is izgalmas legyen. Az igyekezet jót tett
mindkét félnek, akik a játék során fej-fej mellett küzdöttek és
végül hosszabbításra is sor került. Ez azonban a komáromiaknak
már nem kedvezett, mert nem bírták fizikai erővel.
Komárom legjobbjai:
Oburčák (25), Tarabus (10), Petráš J. (11), Rak (10), Kašper (10),
Taťko (4), Jalovecký, Sázvai, Slezák.

CSELGÁNCS

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

október 26-án
Dömötör
október 27-én
Szabina
október 28-án
Simon, Szimonetta
október 29-én
Nárcisz
október 30-án
Alfonz
október 31-én
Farkas
november 1-én Marianna
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Venth Zoltán és Lőrincz
Éva, a komáromi Bese Dezider és Franklová Eva, a komáromi Kovács Dávid és Némethová Henrieta, a komáromi Őszi Peter és Dudásová Andrea, a komáromi Fábik
Juraj és Mišková Viktória.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Tárnok
Szofia, Stojková Éva, Ryšavý Gergő, Vörös
Alex, Sándor Marcell Alfréd, Halásziková Anna
és Hegedűsová Nora, a nemesócsai Szeder Áron, a
kisgyarmati Katona Áron a gútai Gőgh Richard, a szalkai Kováč Botond Péter, a marcelházai Kuczman Márk és
Ciroková Sofia Gabriela, az izsai Rigó Justin, a bánkeszi
Jakubíková Michaela és a nánai Haluška Dominik.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Cséry Ferenc (63 éves), Ollé Juraj (92 éves),
Hanová Helena (90 éves), Husárová Mária (87 éves),
Socha Jozef (64 éves), Semeneiová AlŽbeta (77 éves),
Krepsz Imre (56 éves), az izsai Liker Pavol (71 éves), a
keszegfalvai Tokár Ondrej (88 éves) és Kondé Mária (88
éves), a csallóközaranyosi Krivánek Michal (92 éves),
a perbetei Sütti Gyula (82 éves), a hetényi Farkas Jozef
(81 éves), a nemesócsai Martinčeková Eva (53 éves) és
Beke Erzsébet (85 éves), a gútai Mészáros Árpád (61
éves), Horváth József (78 éves), Vajda Štefan (59 éves)
és Mátyás Ján (67 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívünkben örökké fájó seb marad,
hogy október 18-án utolsó útjára
kellett kísérni a szeretett férjet, fiút,
édesapát, apóst és nagyapát,

Mészáros Árpád
nyugalmazott főhadnagyot,
a gútai városi rendőrség
parancsnokát,

akit az alattomos betegség
életének 62. évében ragadott ki szerettei köréből.
Köszönjük a rokonoknak, szomszédoknak, a jó barátoknak,
a gútai városi hivatal alkalmazottainak, a volt kollégáinak
és mindazoknak, akik drága halottunktól való búcsúzáson a virágokkal, koszorúkkal és a részvét őszinte
szavaival lelkünk fájdalmát enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Hozzátok már csak a temetőbe megyünk,
virágot csak a sírotokra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
ez azért van, mert hiányoztok nagyon.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a drága édesanyára,
a szeretett édesapára,
nagymamára
nagyapára
és dédnagymamára
és dédapára

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

Töltött csirkecomb
baconbe teker ve

Hozzávalók:
2 ek zsír
3 db egész csirkecomb
18 szelet bacon
ízlés szerint magyaros fűszerkeverék
ízlés szerint pár db kisebb
krumpli
1 fej brokkoli rózsái
A töltelékhez:
70 g májkrém
ízlés szerint őrölt bors
70 g kenyér
ízlés szerint só (Vegeta)
1 db tojás
ízlés szerint pirospaprika
ízlés szerint fokhagymapor
ízlés szerint aprított petrezselyem
ízlés szerint majoránna
Elkészítése:
Készítsük elő a csirkecombokat, a bőrt óvatosan válasszuk le a
húsról, de ne teljesen, hogy a töltelék ne csússzon ki a túloldalon. A töltelékhez a kenyeret áztassuk vízbe vagy tejbe, nyomkodjuk ki, majd a többi hozzávalóval együtt keverjük össze egy
villával.
Osszuk el a tölteléket 3 felé, tegyük a csirkecomb bőre alá.
Szórjuk meg magyaros fűszerkeverékkel, majd tekerjük be
egyenletesen a szalonnaszeletekkel. Általában 6-6 szelet kell
combonként. Fektessük tepsibe, tegyünk mellé 1-2 ek zsírt.
Közben a brokkoli rózsáit is mossuk meg, csepegtessük le, szórjuk meg fűszerekkel, majd pakoljuk a combok mellé. A megmosott krumplikat is helyezzük a tepsibe. Fedjük le és süssük 180200 C fokon 40-50 percig. A végén a tetejét kissé pirítsunk meg.
Nem kell nagyon, nehogy kiszáradjon a vékony szalonna rajta.

Németórákat
tartok.
Telefon:
0915 608 271

Simigh Péterre

halálának
negyedik 		
tizenkilencedik
évfordulóján.
Emléküket örökké őrző gyermekeik,
Évi, Peti és Tibi családjukkal

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0915 958 386
Eladó

Tel.: 0905 928 195

Simigh Máriára 		

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

jó műszaki állapotban levő
Zetor 4011-es traktor
érvényes papírokkal.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0917 253 130

Réteges krémes

Hozzávalók:
A tésztához:
8 db tojássárgája
20 dkg cukor
20 dkg liszt
1 cs sütőpor
2 ek kakaó
12 ek víz
2 ek olaj
A krémhez:
10 db tojásfehérje
A közepébe:
15 ek cukor
1,5 csomag babapiskóta
1 cs vaníliás cukor
4 dl tej
3 cs karamell ízű pudingpor
2 ek rumaroma
9 dl tej
2 ek cukrozott kakaó
Elkészítése:
A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a vizet és az olajat, majd hozzádolgozzuk a sütőporral és a kakaóval
elkevert lisztet. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk,
és 170 fokra előmelegített sütőben 15-20 perc alatt megsütjük.
A krémhez a pudingporból és a tejből a csomagon található utasítás szerint elkészítjük a pudingot. A tojásfehérjét a cukrokkal kemény habbá verjük. Ezután a még forró pudingot összekeverjük
a tojáshab felével. A karamellás krémet elfelezzük, és az egyik
felét rákenjük a piskóta tetejére.
Egy tálban összekeverjük a tejet, a rumaromát és a kakaót, és
egyesével megmártjuk benne a babapiskótákat, melyeket ezután
a krémmel megkent piskótára sorakoztatunk. A babapiskóta tetejére rákenjük a maradék karamellás krémet, majd a tetejére
halmozzuk a maradék tojáshabot. süteményt visszatoljuk a 150
fokos sütőben, és 10-15 percig sütjük. Teljesen kihűtjük, és egy
éles késsel szeleteljük.

A leggazdagabb
könyv- és kottakínálatot nálunk
találja!

Nagyvirágú krizantém
eladó Cserháton.
Tel.: 0902 302 742,
0914 224 677
Lakás- és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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