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Újraindították a nyomozást Basternák László
meggyilkolásának ügyében

Egyes vélemények szerint
a nyomok Komáromba vezetnek

Faludy György:

Halottak napja

(részlet)
Elnéztem régen, ahogy nagy sorokban indult a temetőbe a menet,
őszirózsával, könnyekkel, szatyorral, hogy a holtakkal beszélgessenek.
Volt, aki apró széket vitt magával, a másik ásót vagy kis gyermeket,
– az enyimek széthulltak a világban – most nézem őket s elkeseredek.

Nem kaparintotta meg a Híd a szlovákiai magyar kőszínházakat!

Nyitra megye jó gazda

Nyitra Megye Önkormányzata múlt héten hétfőn megtartotta 8. képviselő-testületi ülését, ahol
jóváhagyták a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetését. A büdzsé kiegyenlített, a bevételi
és a kiadási oldalon is egyaránt közel 250 millió euró szerepel. A költségvetés tartalmazza a
közalkalmazottak 2019-től esedékes, 10 százalékos bérvalorizációját. Megfelelő keretet biztosít
a megyei intézmények működésére, a megye tevékenységeinek fedezésére.
Tartalmazza a konkrét beruhá- lakosra számítva. Többletgaz- szeretnének segítséget kapni.
zási tételeket, amelyek terüle- dálkodása – éves bontásban – az A megyei önkormányzat újból
tileg kiegyensúlyozottak, figye- utóbbi négy évben meghaladta a meghirdette pályázatát az érsekújvári Thain János Múzeum
lemmel a megye déli és északi 10 millió eurót.
régióinak szükségleteire. 7 mil- Nyitra megye képviselő-tes- igazgatói tisztségére. Erre azért
lió eurót különítettek el a II. és tülete végre jóváhagyta a He- volt szükség, mert az előző
a III. osztályú megyei utak bur- lemba és Ipolydamásd között pályázaton eredményes jelölt
kolat-felújítására.
megépítésre váró Ipoly-hídról végül családi okokra hivatkozA Híd-párt egy korábbi javasla- és a felvezető utak megépíté- va nem foglalta el az igazgatói
ta alapján a komáromi Jókai és séről szóló megállapodást part- széket.
a kassai Thália Színház minisz- nerével, a magyarországi NIF A megyei testület elfogadta
az Ipolysági Magyar Tanítátériumi felügyelet alá tartozott Zrt-vel.
volna. Szerencsére a tiltakozá- Mivel a megye évente jelen- si Nyelvű Gimnázium alapító
sok miatt a párt levette a javas- tős támogatást nyújt a terüle- okirata 5. módosítását, amelylatot, mielőtt az a parlamenti tén levő regionális fejlesztési ben rögzítették a gimnázium
vitára került volna. Így a Komá- ügynökségek tevékenységére, névadójának helyes megneveromi Jókai Színház továbbra is a képviselő-testület azok szer- zését: Szondy György – Juraj
Nyitra megye képviselő-testü- veibe is megválasztotta kép- Szondy.
leti felügyelete alá tartozik. Az viselőit. A Komáromi RRA
MKP frakciójának javaslatára – igazgatótanácsába Orosz Öramelyet Becse Norbert megyei söt, a Párkányi RRA igazgatóképviselő nyújtott be – utólagos tanácsába Bolya Szabolcsot, a
kiegészítéssel került a költség- Vágsellyei RRA felügyelő bivetésbe a Komáromi Jókai Szín- zottságába Kőrösi Ildikót, míg
ház épületfelújítása, nyílászárói- a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió
nak teljes cseréje 736 ezer euró igazgatótanácsába Gyarmati
költségvetéssel. A megye egész- Tihamért. A polgármeseterek,
séges gazdálkodásának bizonyí- civil vezetők és vállalkozók
téka, hogy Szlovákia 8 megyéje hozzájuk fordulhatnak biközül mélyen legalacsonyabb a zalommal, amennyiben fejtartozása, 30 euró egy megyei lesztési
elképzeléseikhez

Szórakozzunk vidáman
a kampányzárón!

Az MKP gútai alapszervezete nívós és szórakoztató
műsorokkal zárja az önkormányzati választások kampányidejét. A városi szervezet november 6-án, 18 órakor
a művelődési központban a
képviselőjelöltek bemutatásán kívül a Neoton együttes
énekesnőjének,
Csepregi
Évának a műsora következik.
Egy nappal később az MKP
mellett működő Szeretlek

Gúta Polgári Társulás gondoskodik az önfeledt szórakozásról. Először (18 órától)
az ógyallai Bellő együttes
lép fel, majd 19 órától a 3+2
együttes biztosítja a vidám,
báli hangulatot.
PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
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Hét év után váratlan fordulat állt be Basternák László, volt ógyallai polgármester meggyilkolásának ügyében. Az elmúlt hetekben új bizonyítékok alapján ismét intenzív nyomozás
indult a gyilkosság megrendelője után. A Kuciak-gyilkosság ügyében felmerült a letartóztatott Alena Zsuzsová és Andruskó Zoltán neve. A nyomozás kezdetén már kihallgatták őket,
a gyanúsításig viszont nem jutottak el. Most egy hosszú megszakítást követően folytatódik
a nyomozás, s feltehetően a vizsgálatot végző nyomozók új bizonyítékokat szerezhettek.
Mint ismert, 2010. júliusában mm-es Luger típusú pisztollyal puskával közelről fejbe lőtte. Az
családi háza előtt lőtték agyon adott le lövést a házuk előtt, de elkövető Kaluz István volt, akit
Basternák Lászlót, Ógyalla ko- csak a kaput találta el. Néhány 2011. novemberében jogerősen
rábbi polgármesterét, a város hónappal később egy időzített 25 év letöltendő szabadságveszakkori főellenőrét, az MKP robbanószerkezetet
találtak tésre ítéltek. Az indíték azonban
Komáromi járási szervezeté- Ógyallán, Basternákék házának soha nem derült ki. A gyilkossánek elnökét, megyei képviselőt. közelében. A kőkereszt koszo- gi nyomozás során hamar felAlena Zsuzsová és Andruskó rújába rejtett bombát egy járó- bukkant Alena Zs. és A. Zoltán
Zoltán neve felmerült a gyilkos- kelő fedezte fel, de szerencsére neve, akik mindketten anyagilag
sági ügynek a vizsgálata során, az nem lépett működésbe. Július támogatták Roman Ostružlík
ugyanis Basternák akkoriban 9-én Basternák László és fele- kampányát a 2010 őszi polgáregy durva, személyeskedő kam- sége éppen kutyasétáltatásból mesterválasztáson.
pány részese volt. Leginkább a tértek haza, amikor hirtelen le- A Speciális Ügyészség hivataMost-Híd akkori polgármester- fékezett egy ismeretlen autó a lának szóvivője, Jana Tökölyojelöltjével, Roman Ostružlíkkal házuk előtt. A sofőr kiszállt, egy vá egyelőre arról tájékoztatta a
támadták egymást.
táskából elővette fegyverét, és sajtó képviselőit, hogy BasterBasternák ellen háromszor is lőni kezdett. Az első lövés célt nák László meggyilkolásának
merényletet követtek el. Az tévesztett, Basternák megpró- ügyében tovább folytatódik a
elsőt 2010. márciusában, 10 bált elmenekülni, de megbotlott nyomozás. Eddig még senkit
nappal a parlamenti választá- és a földre került. Az elkövető nem gyanúsítottak meg, de
sok előtt, amikor egy alacso- ekkor odament hozzá, majd a mindenképpen előrelépés tanyabb, kapucnis férfi egy 9 nála lévő rövid csövű sörétes pasztalható.

Megcsúszott Tisztújítás a pedagógusszövetségben
Szombaton új vezetőt választott a Szlovákiai Magyar Pedagóaz úton
gusok Országos Szövetségének élére a szervezet rimaszomba-

Múlt héten szombaton a
késő délelőtti órákban közlekedési baleset történt Hetény és Komárom között.
Egy Škoda Felicia típusú
gépjármű a kanyarban
megcsúszott az esőtől nedves úton és átsodródott a
szemközti sávba, majd egy
másik személygépkocsival
ütközött, lehajtott az úttestről és az árokba csúszott.
Személyi sérülés nem történt.

ti közgyűlése. A posztra ugyan két személyt jelöltek a területi
választmányok, de a szavazás előtt Fodor Attila, a Comenius
Pedagógiai Intézet igazgatója visszalépett.
A 72 küldött végül 63 érvényes ra. A szavazás előtt itt is többen
szavazattal (9 érvénytelen), a visszaléptek, végül Vörös Mária
szövetség régi munkatársát, Fe- és Hack László kapott négy évre
kete Irént választotta meg az alelnöki mandátumot. FekeSZMPSZ új elnökének, aki az te Irén javaslatára a közgyűlés
utóbbi négy évben az irodaveze- Ádám Zitát, a szövetség tisztetője is volt.
letbeli alelnökévé, tanácsadóvá
A közgyűlés új alelnököket is választotta. Ádám Zita az egyik
választott. A területi választ- alelnöki poszt várományosa
mányok öt személyt jelöltek a volt, de korábban úgy nyilatkoszövetség két alelnöki posztjá- zott, hogy nem indul a posztért.
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CONCORDIA
KÉSZÜLNEK
A JUBILEUMRA a kultúra lovagjai, a kultúra nagykövetei

Tizenöt éve annak, hogy 2003. október 23-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvényt fogadott el a komáromi
Selye János Egyetem létrehozásáról. Az intézményben 2004
szeptemberétől, az első akadémiai évtől kezdődően három
karon, a Gazdaságtudományi, a Tanárképző és a Református
Teológiai Karon folyik az oktatás.
Egyetemünk biztosít lehetősé- múltban, a jelenben és a jövőget a szlovákiai magyar nem- ben is a célja, hogy biztosítsa a
zeti közösség tagjai számára, szlovákiai magyar értelmiségi
hogy anyanyelvükön szerez- utánpótlást.
hessenek egyetemi
Ezúton mondunk
diplomát szülőföldköszönetet mindjükön. Mára több
azoknak,
akik
ezren végezték el
döntéseikkel, munsikeresen tanulmákájukkal és jó szánnyaikat és szereztek
dékukkal hozzájáitt felsőfokú végrultak az egyetem
zettséget. A Selye
létrehozásához, fejJános Egyetem az
lődéséhez és sikeres
elmúlt másfél évjelenéhez.
tizedben oktatóinak
A Selye János Egyeköszönhetően
része
tem a 2019/2020-as
lett a hazai és nemzetközi
akadémiai év tanévnyitudományos vérkeringésnek.
tóján ünnepli meg másfél
Az egyetem kiváló infrastruk- évtizedes fennállását, és ugyanturális háttérrel rendelkezik, ebben az akadémiai évben rentöbb hazai és nemzetközi kon- dezvénysorozattal emlékezik
ferencia helyszíne. Szlovákia majd az elmúlt tizenöt évre.
egyedüli magyar nyelvű felA Selye János Egyetem
sőoktatási intézményeként a
rektorátusa

Gazdag program
a kolozsnémai idősek
otthonában

Kolozsnémai nyugdíjasotthon vezetősége az októberi idősek
hónapját gazdag rendezvénysorozattal tette emlékezetessé. A
nagymegyeri termálfürdő rendszeres látogatása a felüdülést
hozza, míg a komáromi Tatra mozi Vándorszínészek filmvetítésének megtekintése (fent) a vidám, könnyed szórakozást
biztosította. A hónap tervezett programjai között szerepelt – a
már évek óta ápolt barátság keretén belül – az alsószeli nyugdíjasotthon küldöttségének látogatása
és Szabó István kézművestermékeinek megtekintése (balra Morovics
István mérnökkel, az alsószeli otthon igazgatójával beszélget az alkotó). A szépkorúak ünnepi hónapja programjának befejezéseként a
csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola
és Óvoda tanulói kultúrműsorral
tisztelegnek az otthon lakói előtt,
amire a novemberi hónap elején
kerül sor.
Pint Tibor mérnök

A honi karéneklés minden túlzás nélkül állítható
legjobb és legismertebb énekkara a Concordia
Vegyeskar. Számos hazai és külföldi megmérettetésen bebizonyította már, hogy amit művelnek, azt
szívvel és lélekkel teszik. Ehhez párosul a kifinomult, képzett hanganyag és a legmagasabb szinten
művelt karvezetés. A Concordia Vegyeskart ez év
október első napjaiban az örök város, Róma és
környéke látta vendégül.
Szorgos és alapos előkészítő jenzéssel köszönte
munka után, útra kelve Ko- meg a művészi
máromból Padovát és Rómát előadást. Itt kell
érintve másnap érkeztek meg megemlíteni, hogy
szálláshelyükre, Rocca di Pa- az olasz város telpába. A Lago Albano tó impo- jes vezérkara jelen
záns látványa, annak túloldalán volt a hangversepedig a látogatók számára most nyen, a műsort vezető hölgy
megnyílt Castel Gandolfoi pá- meleg szavakkal üdvözölte a
pai nyári rezidencia épületének komáromiakat, nem feledte
körvonalai fogadták az énekkar megemlíteni történelmi múltját
tagjait a reggeli napfényben a és jelenét, méltatva a Concordia
szálloda teraszán. Útban Col- nemzetközi hírnevét. Stubenleferroba, az énekkar megállt dek István karnagy úr gáláns
Tivoliban és Subiacoban.
partnere volt a háziasszonynak,
Tivoli nagy múltú település és a kórus nevében megköszönte a
püspöki székhely az Aniene megtisztelő meghívást, amelyet
folyó partján, alig 30 km-re örömmel fogadtak el. A hangRómától. A kórus tagjai meg- verseny után, Subiacoban lépett
csodálhatták a Villa d´Este fel a kórus. Az Aniene folyó
reneszánsz kertjének csodála- mély kanyonja felett, Rómától
tos szökőkútjait, ahol egykor 70 kilométernyi távolságra és
Liszt Ferenc is sokat sétált, és a Nursiai Szent Benedek első
a látvány ihlette a Villa d´Este kolostorától 2 kilométerre keszökőkútjai című zongorada- letre épült történelmi városnak
rabjának megírására. Útban jelenleg tízezer lakosa van. A
Tivoliból Subiacoba a kórus bencések székhelyüket minkarnagya a környező vidék lát- denütt a világon lehetőleg a
ványát azzal tetőzte, hogy Liszt legmagasabb helyre építették,
Ferenc római, tivoli tartózko- hogy ezzel is közelebb legyedásáról mondott lenyűgözően nek a Teremtőhöz. A városban
érdekes és zenetörténetileg ke- a Szent Scolastica kolostor
vésbé ismert részleteket. Liszt mellett vezet fel az út a várba,
1877-ben itt komponálta meg a Sacro Speco bencés kolostorZarándokévek című művének ba. A kolostorban D. Giovanni
harmadik ciklusát, amelyet az Vincenzo Sanna, OSB bencés
első impresszionista zenemű- apát szívélyes fogadtatással, álként tart számon a zeneiroda- dással és tapssal köszönte meg
lom.
az énekkar előadásában, Liszt
Nemzeti gyásznapunkon estére Ferenc: Ave Maria és Kodály
volt meghirdetve a 22 ezer lel- Zoltán: Esti dal kórusművét a
ket számláló Colleferro város- Felső-templom oltára előtt. A
ban az a hangverseny, amelyen kolostor több sziklakápolnájáa Concordia a Teatro Vittorio nak egyikében, a Mária-kápolVeneto színházban a La Corale nában, ahová a Szent lépcsők
Polofonica „Giovanni Battista vezettek, a kórus férfi tagjai
Martini” di Colleferro helyi elénekelték a Boldogasszony
kórussal adott hangversenyt Anyánk népéneket, amelynek
az immár 22. évadját ünneplő hatását az utánozhatatlan barnemzetközi kórusprogram ke- langi visszhang csak fokozta.
retén belül. A Concordia Ve- Vasárnap – a pápai áldást kögyeskar Stubendek István kar- vetően – a Concordia Vegyesnagy vezetésével és Ternóczky kar 12.15 órakor a római Szent
István orgonaművész zongora- Péter Bazilikában Szent Pékíséretével a kórus legszebb és ter sírja mellett és Palestrina
művészileg legkifinomultabb nyughelye felett a bal oldali
műveit adta elő. A helyi kö- kereszthajó főoltárán szolgálzönség fergeteges tapssal és él- tatott szentmise keretén belül

elénekelte Beliczay Gyula Fdúr miséjének Sanctusát, valamint Halmos László, Claudio
Monteverdi, Cézar Franc és
Liszt Ferenc 1-1 kórusremekét
(karnagy Stubendek István, szóló Pfeiferlik Tamás, kísért Ternóczky István orgonaművész).
A kereszthajó tőszomszédságában, a főoltár felé haladva
látható az a dombormű, amely
Nagy Szent Leó és Attila hun
király találkozását jeleníti meg
452-ből, amelynek során a
pápának sikerült megmentenie Rómát a hunok nyilaitól,
pusztításától. Az események
szlovákiai egybeesése az volt,
hogy a Concordia éneklését
követően 12 órakor kezdődött
a Szent Péter katedrája oltáron bemutatott görögkatolikus
szentmise magas szlovákiai
egyházi elöljáró részvételével,
a mintegy 1300 szlovákiai zarándokot Ferenc pápa személyesen üdvözölte.
Délután a római nevezetességek közül az Angyalvár, a Pantheon és a Santa Maria Sopra
Minerva műemlékek látogatása
következett. Az utóbbi, Róma
szinte egyetlen fennmaradt
gótikus elemeket magán viselő temploma, ahol az a X. Leó
pápa van eltemetve, aki 1514ben megalapította a Magyar
Bencés Kongregációt. Giovanni di Lorenzo de´Medici diakónust 1513. március 15-én pappá
szentelték, március 17-én püspökké és március 19-én emelték hivatalosan a pápai trónra.
Ekkor vette fel a X. Leó nevet
és legbefolyásosabb ellenfelét,
Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érseket Legatus a latereként Budára küldte, hogy pápai
támogatással hirdesse meg a
törökök elleni keresztes hadjáratot. Bakócz 1514. április 16-

Folytatódik egy szép hagyomány
Idén novemberben immár 26. alkalommal kerül megrendezésre Komáromban a Nagy Károly
Matematikai Diáktalálkozó. A rendezvény ötletgazdája Oláh György, posztumusz Magyar
Örökség Díjjal kitüntetett matematikatanár, aki az ötágú síp szellemében szervezte meg az
első diáktalálkozót 1991-ben. (Illyés Gyula mondta egykor, hogy bár Magyarországot Trianonban öt felé darabolták – a magyar Kultúra egy és oszthatatlan, tud olyan harmonikusan,
szépen megszólalni, mint egy ötágú síp, melynek sípjai különböznek, de a hangszer mégis egy.)
A találkozóra már évek óta szívesen jönnek a meghívott tanárok, előadók, mert érzik és tudják, hogy ez a rendezvény nemcsak tehetséges diákokkal való foglalkozás, hanem a magyar
diákok matematikai képzésének seregszemléje is, színvonalas, érdekes előadásokkal. A rendezvény keretén belül megismerkedhetnek Komárommal, történelmével, nevezetességeivel, a
felvidéki magyar kultúra kincseivel. Oláh György sajnálatosan korai távozása utáni években
Keszegh István vette át a szervezői feladatokat, majd két éve ezt a munkát Fonód Tibor, a
Selye János Gimnázium igazgatóhelyettese vállalta magára.
A révkomáromi Selye János Gimnázi- mutatnak be. A magyar matematikai
egy kárpát-medencei magyar ifjú maum és az Ipari Szakközépiskola közös képzés magas szintje ma már egy elfotematikus számára. A díjalapítókból
szervezésében megtartott Nagy Károly gadott tény és nekünk kötelességünk,
álló kuratórium (Keszegh István, nyuMatematikai Diáktalálkozó gerincét hogy ehhez szerény lehetőségeinkhez
galmazott matematika-fizika szakos
minden évben hazai és határon túli ma- képest mi is hozzájáruljunk. Eljönnek
tanár, Mészáros József, nyugalmazott
gyar matematikatanárok és egyetemi Komáromba a Kárpát-medence magyar
matematikatanár, Oláh Györgyné, mahallgatók szakmai előadásai képezik, diákjai, hogy gyarapítsák tudásukat,
tematikát tanító pedagógus, valamint
a legutóbbi, 2017-ben tartott háromna- ismerkedjenek egymással. Van miből
Tarics Péter) mindig október végén
pos rendezvény 24 előadásán közel 80 meríteni, hiszen a magyar matematikudönt az aktuális díj átadásáról a bekárpát-medencei magyarlakta vidékről sok világszerte elismertek, sikeresek,
érkezett írásos javaslatok alapján, a
érkezett érdeklődő vett részt. A Nagy gazdag hagyományokra támaszkodhadíjra pályázó diákok eredményeinek
Károly Matematikai Diáktalálkozón a tunk.
értékelése és alapos mérlegelése után.
tehetséggondozás fontos szerepet ját- A rendezvény összekapcsolja az anyaOlyan magyar középiskolásnak ítélik
szik. Az ebben járatos tanárok tartanak ország, Erdély, Felvidék és Délvidék
oda, aki kimagasló eredményt ért el
a diákoknak olyan foglalkozásokat, magyar matematikatanárait és a legfőleg a Nemzetközi Magyar Matemaamelyeken a kötelező tananyagon kívül tehetségesebb diákokat. A megnyitó
tikaversenyen, illetve az egyéb matetúlmenő, fontos matematikai gondo- ünnepségen az utóbbi években egymatikaversenyeken. Az egyes régiók
latokat tartalmazó és a későbbiekben úttal az Oláh György Matematikai
javaslata alapján az öttagú kuratórium
nagyon jól hasznosítható ismereteket Tehetségdíj átadására is sor kerül egyválasztja ki azt a diákot, aki érdemes

a díjra, melynek tárgyiasult formája
Domonkos Béla érdi szobrászművész
Oláh György-emlékérme, pénzjutalom
és könyvcsomag.
Az elmúlt években a résztvevők rendszeresen önköltséges alapon utaztak
több helyszínről (Sepsiszentgyörgy,
Székelyudvarhely, Szabadka, Zenta,
Pécs, Szeged, Miskolc, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa, Galánta, Szenc, Pozsony,
stb.) Komáromba, megtérítve nemcsak
az utazással kapcsolatos költségeket,
hanem az elszállásolás és az étkezés
költségeit is. A diákok számára előadásokat biztosító tanárok díjazás nélkül,
kizárólag a rendezvény iránti tiszteletük és a matematika iránti elkötelezettségük miatt vállalják a feladatokat.

án kihirdette X. Leó pápának a
bulláját, mely a későbbi Dózsa
György-féle parasztfelkeléshez
vezetett.
Tovább folytatva az örök város gyalogos megtekintését
az énekkar a zsúfolt utcákon,
tereken szembesülhetett egy
egész más stílusú zenéléssel,
énekléssel a Traianus oszloptól
a Colosseumig.
Mindez, ez a kulturális misszió
nem sikerülhetett volna ilyen
jól az énekkar tagjai nélkül,
akiknek emberi magatartása
minimálisan olyan szinten rezonál, mint mindenkori énekkari teljesítményük. Ez elsősorban karnagyuk, Stubendek
István profi tudásának és emberi nagyságának köszönhető.
Túlzás nélkül elmondható róla,
hogy vérbeli nagykövete a magyar művészetnek. A Concordia Vegyeskar és karnagya példaként szolgálhat minden hazai
együttes számára úgy szakmai,
mint emberi magatartásból.
Végezetül, a Rómában eltöltött
utolsó nap is tele volt művészi
élménnyel. A Vatikáni Múzeum hosszú, több mint hatórás
látogatása, a Szent Péter Bazilika és a kupola, a Spanyol
lépcsők és a Trevi kút tette kerekké a Concordia Vegyeskar
kirándulását.
A hazavezető út – Bolognát
is megtekintve – kis híján 18
óráig tartott, biztonságban, jó
hangulatban, türelemmel, kora
hajnali megérkezéssel.
A tökéletes harmónia a művészetek összhatásában született meg minden alkalommal,
amikor énekkarunk a festészet,
szobrászat remekművei mellé
szerényen odaillesztette a muzsikáját.
Szalay György

Időpontkérés
elektronikusan

A komáromi kórház a közeljövőben bővíti az online szolgáltatását, az elektronikus
időpontkérést. Ezt a lehetőséget elsőként a mammográfiai
vizsgálatoknál lehetett kihasználni. Idén 15 százalékkal több volt az elektronikus
időpontkérés a mammográfiai kivizsgálásokra a tavalyi
évhez képest.
Az elektronikus rendszer legnagyobb előnye, hogy a páciensek otthonról, a nap bármely
részében kérhetnek időpontot,
ráadásul nem kell a radiodiagnosztikai osztály rendelési
idejéhez alkalmazkodniuk. Az
online rendszer az egészségügyi központ korszerűsítését
szolgálja. A kórház vezetése
azt tervezi, hogy a jövő év folyamán más, hasonló jellegű
szolgáltatásokat is bevezetnek.
Miroslav Jaška, a kórház igazgatója elmondta, hogy az online rendszerüket az orvosok és a
betegek ötletei alapján bővítik.
Ezzel megkönnyítik az időpontok kérését és segítik az orvosok munkáját, hogy gyorsan
hozzáférhessenek a pácienseik
adataihoz, valamint csökkentik
a várótermek túltelítettségét.
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Erősítsük Komárom
képviseletét!
A novemberi önkormányzati választásokon Vladimír Matejička, a Smer-SD parlamenti képviselőjét is ott találtuk a városi
képviselőjelöltek sorában. A döntés hátteréről kérdeztük.
* Több éve parlamenti képvi- sokára ingyen ebédelhetnek a
selő, most miért fontos a helyi gyerekek az iskolákban, a gazönkormányzati képviselőség? dasági növekedés pedig olyan,
– Azt gondolom, helyi képvi- hogy egyre több pénzt kaphatselőként lehetőség volna arra, nak a városok is. A mi csapahogy jobban belelássak a város tunk valóban dolgozik, ezekügyeibe és azokat képviseljem nek köszönhetően pedig egyre
a parlamentben, közvetítsem a több jut Komáromnak is.
kormány felé. Komárom nagy * Konkrétan milyen terülehetőségek előtt áll a követke- letekre gondol? – A belügyző években, komoly pályázati minisztériumon keresztül sok
források kínálkoznak, amelye- lehetőség kínálkozik a közbizket illene kihasználni. Komá- tonság erősítésére, ami érinti a
rom hangját közösen kell fel- bűnmegelőzést, de az összeférerősítenünk, hogy minél több hetetlen lakosok féken tartását
fejlesztés valósulhasson meg.
is. A kulturális minisztérium
* Hogyan lehet ezt megvalósí- az erődöt már most kiemelt
tani? – A Smer-SD továbbra is projektként kezeli, így jött
Szlovákia legstabilabb pártja, idén is 550 ezer euró az erőd
nem a bejutási küszöbön tán- felújítására. Ezt a programot
col. A kormány vezetőjeként folytatni kell. Szeretnék segítöbb tárca irányításáért felel, teni minden olyan elképzelés
és az eredmények is magukért megvalósításában is, amely a
beszélnek. Folyamatosan nö- nehezebb sorsú családok bolvekvő minimálbér, egyre több dogulását segíti. Természetes,
pénz egészségügyre, amiből a hogy Komáromot képviselnem
kórházak fejleszthetnek. Nem- kell a nagyobb fejlesztésekben

Hallgatni akartam,
de itt a SLOV-LEX

(Egyetemen ezért úgy vágnának ki
a vizsgáról, hogy csak!)

Peter Pellegrini kormányfő és Vladimír Matejička parlamenti
képviselő már a kormány komáromi ülését készíti elő
is a pozsonyi parlamentben,
legyen az akár az infrastruktúra, akár a gazdaság fejlesztése.
Eddig is elkövettem mindent,
ezután is mindent megteszek
azért, hogy a kormány Komáromba is tartson egy kihe-

lyezett ülést. Ezért szeretnék
dolgozni a helyi képviselőtestületben is, segítve minden
olyan kezdeményezést, ami
Komáromot szolgálja.
* Köszönjük a tájékoztatást.
-X-

Stubendek Lászlóban nem csak mi csalódtunk

Felesleges magyarázkodni…
Múlt heti számunkban közöltük Komárom polgármestere, Stubendek
László mérnök válaszát az egy héttel
azelőtt írt cikkünkre. Örömmel tölt
el minket, hogy városunk jelenlegi
polgármestere legalább most „megStubendek polgármester azt
írta, hogy lapunk nem először
vezeti félre olvasóit. Ehhez
nehéz kommentárt fűzni. Az
egyedüli tisztességes lépés
ilyen esetekben, hogy érintett
fél követelje a bocsánatkérést,
vagy az említett „csúsztatások”
tételes felsorolását, mert ellenkező esetben, ha ilyet nem találnak, a lapkiadó a becsülete
megőrzése érdekében becsületsértés miatt indítványoz törvényszéki eljárást.

Mi kijelentjük, nem „csúsztattunk”, a városi hivatal oldalairól kapott információkat
elemezve bukkantunk a hiányosságokra, illetve a képviselő-testületeken készült videók
alapján értesültünk az egyes
városatyák erősen megkérdőjelezhető döntéseiről.
Nem akarunk személyeskedni, de megkerestük Stubendek
László polgármester négy évvel ezelőtt tett ígéreteit, hogy
olvasóink eldönthessék, ezekből mit is tartott be és mit nem:
* Új befektetők idevonzásához
belépünk a német és az osztrák
ipari és kereskedelmi kamarákba.
* A német befektetők számára
kapcsolatbörzéket szervezünk,
hogy bemutassuk a komáromi
befektetési lehetőségeket.
* Uniós források bevonásával
rendszeresen szervezünk fesztiválokat a testvérvárosokkal
együtt, amelyeken a város la-

találta” a paragrafusokat, hiszen a
vízművekkel, vagy a Comorra Servissel kapcsolatban ez eddig nem
igazán sikerült neki. Ha igen, akkor
csak azokat, melyek abban segítették,
hogy hogyan ne találjon felelősöket.

kosai és a turisták is egyaránt
kikapcsolódhatnak, a komáromiak pedig bevételhez juthatnak.
* A munkahelyteremtés koordinálása érdekében megalakítjuk a húsznál több embert foglalkoztató munkaadói klubot.
* Biztosítjuk a Komáromi Lapok pártatlanságát és politikai
semlegességét.
* Örsújfalun a Kertekalja utcán biztosítjuk az esővíz elvezetését.
* Maradéktalanul felszámoljuk
az összes illegális szemétlerakó
helyet.
* Bevezetjük a
komáromi
termékvédjegyet és
pénzt (komáromi
korona), amelynek segítségével
a vásárlók előnyben részesíthetik
a helyi szolgáltatókat.
* Az önkormányzati igazgatásban
a helyi cégekre
fogunk támaszkodni.
* A volt örsújfalui iskola épületéből faluházat fogunk létrehozni, ahol a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit is
biztosítjuk a helyiek számára.
* Komárom sportélete nemzetközileg is figyelemreméltó,
kiemelten támogatjuk a tömegsportokat, a kiemelkedő
eredményeket felmutató, a
város hírnevét öregbítő sportklubokat.
Visszatérve a polgármester
válaszlevelére, az olvasók tájékoztatása érdekében fel kell
idéznünk, mi is váltotta ki
valójában a polgármester enyhén szólva fölényes modorát,
amellyel Knirs Imre javaslatát
szinte lesöpörte a tárgyalóasztalról. Az ex-alpolgármester ugyanis kihasználta volna
azt a költségvetési többletet,
amely az államkasszából érkezhet meg. Ebből Andruskó
Imre a korábbi önkormányzaton már 40 ezer eurót a

Igaz, nem találtunk rá példát, hogy
keresett is volna. Sajnos, nem váltott
bértollnokot sem, mert ez a levél kisértetiesen hasonlított azokhoz, amelyeket korábban Bastrnák Tibor expolgármestertől kaptunk ...

Művészeti Alapiskola számára
jóváhagyatott hangszervásárlásra. Knirs Imre javaslata az
volt, hogy a fennmaradó 160
ezer eurót az illetékes szakbizottság javaslata alapján a város a sportklubok támogatására
költse el. Annak érdekében,
hogy az iskolák se szenvedjenek kárt, Knirs a nekik javasolt 160 ezer eurót 40 ezerrel
szerette volna megtoldani, így
összesen 200 ezer jutott volna
az iskolák számára. Tekintettel
arra, hogy ez a pénz még nem
áll a város rendelkezésére, azt
a városi cégeknek kellett volna
kigazdálkodniuk, legrosszabb
esetben kölcsönből finanszírozta volna a város. Így mindenki jól járt volna (csak éppen
ezt a pénzelosztást nem a képviselők egy bizonyos csoportja javasolta). Ezáltal lehetett
volna minden iskolát azonos
mértékben támogatni, illetve a

sporttevékenységet erősíteni.
Érdekes, hogy a képviselők
azonnal tiltakoztak, törvényességi problémára hivatkoztak, Stubendek László
pedig többször is kijelentette,
hogy ha mégis megszavaznák
a képviselők Knirs ötletét,
akkor azonnal megvétózza
azt. A képviselők közül senki sem állt fel azzal, hogy az
ötlet jó, csak a megoldást kell
átgondolni, ráadásul a sportbizottság elnöke még csak nem
is tartózkodott, hanem ellene
voksolt!
A tisztelt olvasó viszont hamarosan eldöntheti, hogy ki az
aki segíteni akarja az oktatás
és a sportélet gazdagítását, s ki
az, aki populista módon, háttéralkuk útján „sütögeti a saját
(politikai) szalonnáját” …
… és ez nem feltétlenül csak
Stubendek Lászlóra vonatkozik …

Engedtesse meg a tisztelt olvasó, hogy Márai Sándor művének címét használjam ma. Hallgatni akartam, mert közösségünk nyelvhasználati ügye az egyik legfontosabb terület,
amelyen kollégáimmal a Pro Civisben lassan egy évtizede,
napi szinten dolgozunk. Nem kívánom felsorolni, hogy mi
mindenben alkottunk maradandót, miben voltunk az elsők, illetve kezdeményezők, azt sem akarom listázni, hogy hányan
kértek és kaptak tőlünk segítséget, mert a nyelvhasználatot
tartottam az elsődleges célnak. Anno még azt sem tettem szóvá, hogy a kétnyelvű matricáinkból valakik jó kis üzletet csináltak, azaz szlovák állami közpénzen „újra eladták azt, ami
már akkor készen volt”.
Eljött azonban a pillanat, amikor „elkezd az ember zsebében a
bicska zizegni”, mert hát olvasom, hogy ugye lyukat ütöttünk
a világba, elkészültek a szlovák törvények kisebbségi nyelven, így magyarul is. Való igaz, roma, ukrán, ruszin és német
nyelvű nem volt, magyarból viszont már ma elérhető 78 a
www.torvenytar.sk oldalon. Nem pdf. formátumban, hanem
keresővel, adott időponthoz beállítható hatályosággal – ebben a formában tehát közel 400 változatban (időállapotban).
A www.torvenytar.sk oldalon évek óta ingyen letölthetők és
használhatók a törvények, igaz, erről nem fog írni a kormánypárti média (azért fizetett hirdetésben lehozta 2016-ban), mégiscsak „ciki”, hogy az állami apparátus nem tudja megoldani, közben egy non-profit szervezet megoldja…
Na de nem is ezen van a hangsúly. Olvasom, hogy mekkora
lyukat ütöttek a világba. Nézzük meg, mi történt a magyar
nyelvű törvények esetében a valóságban. A helyzetet mi sem
mutatja jobban, mint az, ha egy-egy fordítást belehelyezünk
egy egyezést elemző programba. Találomra kiválasztottam
a Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alapról szóló
törvényünket (már a cím is egyértelműen mutatta, hogy Pro
Civis-es anyag). Az egyezés több mint 50%!
Micsoda meglepetés, tudtunk, beleegyezésünk nem kérték,
sőt semmilyen megkeresés nem érkezett hozzánk, pedig egyértelmű a Pro Civis munkáját használják fel. Egyetemen ezért
az ajtóból küldik vissza (rúgják ki) a vizsgázót!
Olvasom a vegyes meg polgári párt FB oldalán, hogy idézem:
„Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos idén áprilisban
állította fel azt a munkacsoportot, amely az elmúlt fél évben
az egyes törvények fordításán dolgozott.” A kormánybiztos
pedig ekként nyilatkozik: „Amikor másfél évvel ezelőtt megtettem az első lépéseket, nem hittem, hogy sikerülni fog”.
Azaz másfél évig tartott, hogy 5 már lefordított törvényt átpofozzanak. Nem semmi tempó! Azért, hogy teljes legyen a
kép, megkérdeztük a kormányhivatalt is a törvények fordításáról, a választ idézem: „Az SzK Kormányhivatala nem vesz
részt szlovák törvények magyar nyelvre történő fordításában”
(KGTSU-224/2018-as sz. levél, 2018. október 16.) Ergo:
meglévőt használnak, módosítgatnak, hogy „jó pénzért” eladható legyen.
Nem illik más szalmakalapjával köszöngetni, de hát új idők,
új divatok, új erkölcsök.
Minél szélesebb a nyelvhasználat valós lehetősége, annál
jobb. Sosem zárkóztunk el attól, hogy az ügyek érdekében
segítsünk. Jelen anyaghasználat esetében viszont a minimális
korrektség elvárható lenne, főleg, hogy az állami apparátus
„csemegézik” nyolcéves munkánk gyümölcséből. Amennyiben úgy laza közel kétéves csúszás után eszébe jutna a tisztelt
kormánybiztosnak, esetleg az igazságügyi tárca képviselőinek, akkor még mindig változatlan a címünk: iroda@procivis.sk. A mi ajtónk sosem zárult be!
Őry Péter
A Pro Civis Elnöke
Az MKP OT Elnöke

Selye gimisek a fáklyás felvonuláson

A hagyományokhoz híven idén ősszel is bekapcsolódott a komáromi
SXerlye János Gimnázium a Gloria Victis – 1956 elnevezésű rendezvénysorozatába, melynek keretein belül iskolánkból 7 tanuló és egy
kísérőtanár utazhatott el a Budapestre.
A rendezvényen 2500 Kárpát-medencei nybe lábadt szemek látványa.
egyetemista és középiskolás vesz részt az- A délután 15 órakor kezdőzal a céllal, hogy tisztelegjenek 1956 hősei dő Műegyetemi ünnepséget
előtt és élményszerű ismereteket szerezze- követő a diákok, tanárok és
nek az 1956-os forradalomról és szabad- az érdeklődő lelkes tömeg
ságharcról.
fáklyát ragadott, majd lobogó
A háromnapos rendezvény központi hely- fáklyákkal elindultunk a Bem
színe a Műegyetem, programja azonban térre, a történelmi útvonalon. A menet útvosok szálon fut. Ezen sokszínű programso- nala: Műegyetem – Szent Gellért tér – Szent
rozat részét képezi az általunk minden év- Gellért rakpart – Várkert rakpart – Casino –
ben látogatott fáklyás felvonulás is, mely a Ybl Miklós tér – Clark Ádám tér – Fő utca
rendezvénysorozat csúcspontja.
– Jégverem utca – Bem rakpart – Bem tér.
Idén 9 órakor indultunk Komáromból au- Nagyjából másfél óra korántsem erőltetett
tóbusszal a felvonulásra. Első utunk a rak- menetelés után a még izzó, helyenként égő
partra vezetett, ahol a szervezők egy meg- fáklyáinkkal elérkezünk a koszorúzás helylepetés sétahajózással vártak bennünket, színére. A Bem téri megemlékezésen Benmely nagyjából 2 órát vett igénybe és ez- ce Norbert kárpátaljai egyetemista szólalt
alatt nagyszerű előadásokat hallgathattunk fel a határon túli diákok nevében. Perceken
meg a Duna mindkét partján lévő épületek- belül őt követte Gulyás Gergely, Miniszterkel, látnivalókkal kapcsolatban.
elnökséget vezető miniszter.
A hajóút végén megkaptuk az ebédcsoma- A koszorúk elhelyezését követően zárásgot is, melyet diákjaink a környéken ücsör- képpen egy koncert kezdődött, melynek
gő hajléktalanoknak adományoztak, így csak az elejét volt szerencsénk meghallgatszerezve számukra is igazi ünnepi hangu- ni, mert sajnos haza kellett indulnunk.
latot. Szívmelengető látvány volt a tanuló- Összefoglalva:
ink önzetlen cselekedete és a hálától köny- Az eseményen résztvevő 2500 fiatal a Rá-

kóczi Szövetség Kárpát-medencei középiskolákban és egyetemeken működő ifjúsági
szervezeteinek képviseletében érkezett a
fővárosba. Magyarországról 800 középiskolás, Felvidékről 700, Erdélyből 550,
Délvidékről 250, Kárpátaljáról 300 középiskolás és egyetemista vett részt az ünnepségsorozaton. A Budapestre érkező diákok
mellett 125 középiskola több mint 6000
diákja utazott egy másik Kárpát-medencei
ország magyar közösségéhez ünnepelni,
a Szövetség október 23-i Diákutaztatási
Programjának támogatásával.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
a Rákóczi Szövetségnek, akik töretlenül
azon dolgoznak, hogy a Kárpát-medencei
magyarság összetartozás-tudata megmaradjon és erősödjön.
Nagy András, tanár
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Növényvédelem

Javuló állapot

Ősz a kertekben

Itt az ideje, hogy a szeptemberben, októberben leszedett
almát válogassuk át. Ha száraz
a tároló helyiség, téglákat benedvesítve pótolhatjuk a nedvességtartalmat.
Lombhullatás után termelik ki
a szabadgyökérrel és földlabdával értékesített fákat, cserjéket, rózsákat, gyümölcsfákat.
Általánosságban elmondható,
hogy olyan mélyre ültessük
a növényt, ahogyan előtte is
volt, ez a tövénél látszik az elszíneződésből. A frissen ültetett gyümölcsfákat kupacoljuk
fel, hogy megvédjük a gyökeret a fagytól, tavasszal a kiszárító széltől. Ezt a kupacot késő
tavasszal is ráérünk eltávolítani. Ássuk ki a gödröket a kora
tavaszi ültetéshez, a késő tavaszi ültetésnél sok a veszteség.
A fűre lehullott lombot feltétlenül távolítsuk el, ám a
cserjék, fák alatt az egészséges lehullott lombot lehetőleg
hagyjuk ott, mivel zajos élet
folyik az avarban is, mely nélkülözhetetlen az ökoszisztéma
fenntartásához.
A krókusz, jácint, hóvirág, tulipán, nárcisz hagymák mind
szépen fognak tavasszal virítani, ha még gyorsan elültetjük
őket.
A hegyvidékről származó évelő növények magvainak hoszszabb fagyos időszakra van
szükségük a kicsírázáshoz.
Ilyen például a kankalin, ligetszépe, kökörcsin, palástfű, sisakvirág, zergeboglár. Vessük
a magokat szaporító ládába, a
föld locsolásához használjunk
MD 2001 és MD 355-öt, takarjuk műanyaggal a ládát és

tegyük árnyékos helyre a szabadba. A magok csírázása áprilisra várható.
Az eperültetvényt a hónap
közepén takarjuk falevéllel
vagy törekkel (szalmával),
vagy érett istállótrágyával, hó
nélküli teleken megvédi az
ültetvényt a fagytól. A tavaszi munkatorlódás elkerülése
végett kezdjük el a metszést
a gyümölcsbokrokkal: ribizli,
málna, köszméte.
A többi gyümölcsnél az őszi
metszést csak a termőre fordult fáknál alkalmazhatjuk,
korona kialakításhoz nem. A
termőre fordult gyümölcsfák
ritkító metszését kezdjük az
őszibarackkal, kajszival, majd
a cseresznye és meggy következik, végül a sort a szilva
zárja.
A diófát csak nyáron, július végén – augusztus elején
metsszük.
Sajnos ebben az időszakban
is a lisztharmat erőteljesen jelentkezik. Mivel a spórái a rügyekben és az avarban telelnek
át, akadályozzuk meg ezt a folyamatot réztartalmú, lemosó
permetezéssel.
Egyik legfontosabb munka a
díszkertben a fagyérzékeny
dísznövények betakarása, vagy
beköltöztetése. A bokorrózsák
többnyire
fagyérzékenyek.
A túl hosszúra nőtt vesszőket
metsszük a kétharmadára takarás előtt. Természetesen itt is
javasolt metszés után az MD
2008 használata.
A kupacoljuk fel a töveket oly
módon, hogy a gyökérnyak,
vagyis oltási helytől 15-20 cm
magasan legyen, de a kupac át-

mérője felül is legyen legalább
15-20 cm. A felhúzott földet
kissé tömörítsük meg. Ha a kupacra kevés rostált komposztot
is teszünk, még tökéletesebb
lesz a szigetelés.
A magas törzsű rózsákat fagymentes időben nagyon óvatosan hajtsuk le és takarjuk
földdel, szalmával, rőzsével,
de semmiképp sem műanyaggal. Az idősebb, kevésbé hajlékony töveket fagyapottal vagy
szalmával feltöltjük és rőzsébe
csomagoljuk.
A szeptemberben ültetett
lomblevelű örökzöldeket is takarjuk falombbal, szalmával.
A beköltöztetett növényeket
locsoljuk gyéren és lehetőleg ne kapjanak sok napfényt,
nagy meleget.
A zöldségeskertben a hónap
elején vethetünk spenótot és
áttelelő salátát, dughatunk
fokhagymát és téli sarjadékhagymát. A fagyok beállta
előtt alkalmazzuk az úgynevezett tél alá vetést. Arra kell
törekedni, hogy a magvak őszszel ne csírázzanak ki. Ezzel a
módszerrel jó eredmény érhető el a sárgarépa, petrezselyem
paszternák termesztésben is.
Igyekezzünk befejezni a talajmunkákat és lehetőség szerint
négyzetméterenként 7-10 kg
istállótrágyát három évente
forgassunk a földbe. Igen, tudjuk, hogy a marhatrágyával
sok gyommagot is kijuttatunk,
ezért inkább a trágya-granulátumok alkalmazását javasoljuk.
–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
Hatalmas vihar kerekedik, özönvíz lesz a skót
tengeren. A vízen kis csónakban próbál fent
maradni a nagymama és a kisunokája.
Egy hatalmas cet előbukkan a mélyből és
hamm bekapja a kisunokát. Nagymama az
öklét kezdi rázni az ég felé...
– Hát milyen Isten vagy te, hogy engeded elveszítenem az unokámat?
Isten felhozza a felszínre a cetet, kinyitja a
száját és visszateszi a csónakba az unokát a
nagyi mellé. Nagymama újra rázni kezdi az
öklét az ég felé: – Sapka is volt ám rajta!
A japán felmegy a hegyre, hogy megkérdezze
a zen bölcset:
– Akira mester! Miért mondják azt a külföldiek, hogy minden japán egyforma?
– Nem tudom. De nem én vagyok Akira mester...
Idős házaspár beszélget :
– Te, apjuk! Miért nem foglalsz engem is az
imáidba?
– Hát már hogyne foglalnálak, Julis? Épp
az előbb imádkoztam, hogy szabadíts meg a
gonosztól!...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Sok időt tölt most álmodozással, ami alapvetően nem jellemző önre. Ez annak a jele,
hogy elhanyagolta kissé érzelmi életét és túlságosan hangsúlyosak voltak az utóbbi időben az anyagiakkal vagy a munkájával kapcsolatos kérdések.
HALAK (február 21. – március 20.) Egész hónapját átlengi a romantika és a gyengédség. Vagy önben támad erős vágy ezekre és
ezt keresi minden kapcsolatában, vagy ezt kapja párjától, illetve
valakitől a közvetlen környezetében. Jólesik a meghitt környezet, a családi együttlétek, a baráti beszélgetések.
KOS (március 21. – április 20.) Ezen a héten úgy érzik a Kos
szülöttek, hogy kifogyhatatlanok az ötletekből. Nem egyszerűen
megoldják a feladatokat, hanem olyan új utakat és válaszokat
találnak, amelyek eredeti gondolkodásmódra és fejlett intuícióra utalnak. Gondolja át ötleteinek megvalósítását és ne féljen új
dolgokba belevágni.
BIKA (április 21. – május 20.) Most mintha gyakrabban érezné
úgy, hogy kedvese nem szentel elegendő figyelmet önnek. Annak ellenére, hogy így érzi, előfordulhat, hogy nincs reális alapja
panaszainak. Egyszerűen több törődésre és gondoskodásra lenne
most szüksége, mert önbizalma és az életbe vetett bizalma kissé
megingott.

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

Tel.: 0907 789 807

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

Két ismerős találkozik a körúton.
– Hallotta? Nagyobb mennyiségű kengurut importálnak Ausztráliából.
– Kengurut? Mi a csodának?
– Hogy megtanítsanak bennünket, hogyan lehet
üres zsebbel ugrálni.

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.) Nem érti, hogy partnere miért
lett egyszerre ilyen féltékeny. Azok az ártatlan flörtök, amelyek
eddig nem zavarták, most végtelen vitákhoz vezetnek, és úgy
érzi, folyamatosan ellenőrzés alatt van. Ne törje a fejét az okokon, legyen megértő és mindig legyen kész humorral elvenni
az ilyen helyzetek élét.
RÁK (június 22. – július 22.) Pozitív hét vár önre minden tekintetben. Nagy örömét leli most a társasági életben, és nem csak
barátai közelségét élvezheti, hanem alkalma nyílik eljárni otthonról és szórakozni. A párkereső Rákok könnyen kötnek most
új ismeretségeket, ha kimozdulnak a négy fal közül.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Fontos „vizsgákat”
tartogat ez a hét az Oroszlánok számára, melyek eredményei
meghatározóak a jövőre nézve. Ezért érdemes folyamatosan
legjobb formáját hoznia. Ne álljon le akkor sem, ha korábbi jó
teljesítménye alapján meg is tehetné.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ez a hét a lehetőségekről és a döntésekről szól a Szűz jegy szülötteinek. Olyan,
mintha az élet tálcán kínálna bizonyos lehetőségeket, amelyek kecsegtetőek ugyan, de nem illeszkednek az ön terveibe. Más jegyek számára talán nem jelentene gondot egy ilyen
helyzet, de a Szüzek nem szívesen változtatnak úticélt, ha
már kitalálták, merre tartanak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Izgalmas lehet ez a
hét személyes fejlődésének és önmaga felfedezésének területén.
Olyan új hatások érik, amelyek arra késztetik, gondolja végig
eddigi világképét, az emberekhez való viszonyát és az eddig fontosnak tartott értékeket. Mindezt hozhatja egy új kapcsolat is.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A Skorpió jegyben
születettek valószínűleg megérzik ebben a hónapban a Szaturnusz aktivitását. A bolygó azon hatása, hogy elmélyíti és összpontosítja a figyelmet és koncentráltságot, most nagyon hasznos
lesz számukra.
NYILAS (november 23. – december 21.) Az elkövetkező hét
nyugodtnak ígérkezik a Nyilas szülöttek számára, talán csak a
hét végén számíthatnak egy kis változásra a Mars hatására. Ez
óriási energialökést adhat és motiválttá teheti őket. Hatalmas teremtő energiák szabadulhatnak fel és szinte a semmiből, egyik
pillanatról a másikra létrehozhatnak nagyszabású dolgokat.
BAK (december 22. – január 20.) A hónap bolygóállásai minden
lehetséges módon támogatják az önkifejezést. Akiknek mostanában egy téma körül járnak a gondolatai, azoknál ez talán látványosabb lesz, hiszen az adott területen minden tekintetben kiválóan tudnak érvényesülni. Másoknál előfordulhat, hogy annyira
élvezik a spontán alkotás örömét, hogy mindenbe belekezdenek
és így kissé szétforgácsolódnak.
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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.

Eladó Gúta-Nagyszigeten
régebbi családi ház,
nagy kerttel.
Tel.: 035/777 3084.

Eladó Gútán ötrekeszes
mélyhűtő. Érdeklődni
lehet a 0918 816 317-es
telefonszámon

Eladó
2019 szeptemberéig
jótállásos

Kenwood
KHH323 konyhai
robotgép
150 euróért.
Érdeklődni
a 0905691345
mobilszámon lehet.

Lakás, ház, berendezés biztosítása
a legjobb áron.
Tel.: 0905 928 195

Rekom & Ev yTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570

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

Bérbe adó garázs
az Ifjúság utcában
(Mládeže).

Tel.: 0903 226 061.
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M Ű S O R A J Á N L A T
november 3-tól 9-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 . 50 C s a l á d i t i t ko k , 13. 55 Na g y
durranásás
(a m e r.),
15. 50 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 rC h ef J u n io r, 21.15 x X x
(a m e r.), 2 3. 55 A v i l á g
n e m el é g (a n gol - a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.20
Autog ra m, 13.50 A Gy űr ű k Ura: A k i rály vissztér (a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz Plusz , 20.0 0
X-Fa k tor, 22.35 Com i ng
out (mag ya r), 0.40 A fe nevad (a ngol-ka nad ai)

RTL II

9.00
Ausztrál
expressz
(ausztrál), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.00
A hang ereje (amer.-angol),
15.00 A gyanú árnyékában,
20.00 Kapcsolat (amer.),
23.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 0.00 Ne szólj
száj! (amer.), 2.20 A hang
ereje (amer.-angol)

M2

12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.20 Hát milyenek az állatok..., 14.10
A k is sárkány kalandjai,
16.40 Dr. Plüssi, 18.15
K hu mba
(dél-af r i kai),
20.15 Violet t a (argentin),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
Jazz A k usz ti k, 23.55 A kvár iu m St age Pass, 0.55 A
k ülváros mélyén (f rancia)

Duna tv

9. 50 Ná l a t o k l a k n a k á l l a t o k ?, 13.10 R e x Ró m á b a n (n é m e t), 14.0 5 K é m köl yö k (a m e r.), 15.45
Eg r i c s i l l a go k (m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 .0 0 H í r a d ó, 18 . 35 Sz e rencseszombat,
19. 35
Sz el l e m í r t ó k
(a m e r.),
21. 2 5 Si l k wo o d (a m e r.),
2 3.4 0 O n t h e S p o t , 0.4 0
Ö n ö k ké r t é k

Duna World

10.35 Ö t kont i nen s, 11.20
Dísz mag ya r
(mag ya r),
13.20 Meste rek és t a n ítvá nyok , 14.15 Csalá dba r át , 16.20 Új idők új
d alai, 16.55 Sz í ne -java ,
18.50 Té rké p, 19.25 Í zőrzők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.0 0 H í r a dók , 21.35 L ö vészek , 22.40 Tót h Já nos
(mag ya r), 23.45 O pe r a
Café

Pozsony 1

11.50 Szlovákia, szeretlek!, 14.25 Miss Marple
nyomoz (angol), 16.00
Üvöltő szelek (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 Tegnap éjjel
(amer.), 23.50 Miss Marple nyomoz (angol)

Pozsony 2

13.35 Farmereknek, 14.00
Horgászmagazin,
15.45
Labdarúgás, 19.10 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Őrangyalok, 20.35 A csillag (csehszlovák), 22.05
Azonos ég alatt (német),
23.40 Dokumentumfilm

Markíza tv

9.20 Shrek (amer.), 9.50
Hotel Transylvánia (amer.),
11.40
Rendőrakadémia
(amer.), 13.20 Valahol már
láttalak, 16.15 Szeretném,
ha szeretnél (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Halálos iramban 5. (amer.), 23.05 A vihar mag ja (amer.), 1.00 Az
üldözött (amer.)

JOJ TV

10.05 Evelin világa, 10.40
Csillag sz ületi k, 12.15 A
legszebb ajándék (amer.),
14.45 Lány a sepr ű nyélen (cseh), 16.30 A mi kor
a költők csodára vár nak
(cseh), 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
test vér (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

9.05 Mása és a medve
(orosz), 10.40 Több, mint
testőr (amer.), 12.50 Telenovella (amer.), 13.55
Dr. Dolit tle 2. (amer.),
15.50 Walker, a texasi
kopó (amer.), 16.55 Hegyi
doktor (német), 18.00 Tények, 18.55 Sztárban sztár,
22.15 A ranyélet (mag yar),
23.35 Eg yszemélyes hábo r ú (amer.)

RTL Klub

6.40
Kölyökklub,
11.20
High Life, 12.55 Lila füge,
14.00 Profi a konyhámban,
15.35 Miről álmodik a lány?
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
X-Faktor, 21.40 Öngyilkos
osztag (amer.), 0.55 Nindzsa
2. (amer.)

RTL II

10.10 A lekoptathatatlan
(amer.), 12.00 Segítség,
bajban vagyok!, 17.00 ValóVilág, 19.00 Showder
Klub, 20.00 Szerelem sokadik látásra (amer.), 22.30
Szabadság,
szerelem!
(amer.), 0.40 Szerelem sokadik látásra (amer.)

M2

12.55 Di nó Da n , 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
Pi nok k ió (ola sz-német),
20.15 Violet t a (a rgent i n),
21.10 Sr á c a bici k l ivel
(f r a ncia-belga),
23.45
Velvet Divat há z (spa nyol)

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

6.20 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
Ninja Warrior Hungary,
22.35 Elrabolva (amer.),
23.50 xXx (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Dr. Csont (amer.),
1.30 Graceland (amer.)

RTL II

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

M2

11.35 Tintin kalandjai,
12.10 Mézga család különös
kalandjai,
15.10
Sammy és barátai, 17.25
Mickey egér játszótere,
19.00 Sammy és barátai,
20.15 Violetta (argentin),
21.05 Baby Daddy (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.45 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.15 Pa r t it ú ra ,
15.35 Eg r i csillagok (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 Eg y olasz d iplomat a
a mag ya r vi ha rba n, 19.45
Trezor (mag ya r), 21.10
Megér zés (a mer.), 22.55
Köszönöm, jól! (szlová kmag ya r)

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.20 Vad
vidékek, 14.15 A múlt árnyékában (szlovák), 15.05
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,
21.20 A legendák hivat ala (amer.), 22.25 NCIS
(amer.), 23.15 Alpesi nyo mozók (osz t rák)

Duna World

Duna World

Duna tv

11.50 Fölszállot t a páva ,
13.50 Íg y lát t a k ők , 15.55
Mesélő cég t áblá k , 16.55
Sz í ne -java , 18.55 Ö t kont i nen s, 19.25 Ha zajá ró,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35 Nég y nap, 22.40
Hog y volt?

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e kb e n , 13.0 0 A z aj t ó m ö g ö t t , 13.45 B u d Bi n d i ,
14. 2 0 A r á b i a i L aw r e n c e
(a n g ol), 17.45 Me nj ü n k
a ke r t b e!, 19.0 0 H í ra d ó, 2 0.15 B a r a c k l ig e t
(a m e r.), 2 2 .0 0 A vo n a l
(c s e h), 2 3. 50 A r á b i a i
L aw r e n c e (a n g ol)

Pozsony 2

13.10
Sz í nészlegend á k ,
14.25 Ö röm a z élet , 15.45
Jég korong, 18.45 Est i
mese, 19.50 H í r a dó, 20.10
Self r idge
úr
(a ngol),
21.0 0 Pi n k Floyd: T he
Wall, 22.30 A pi r a m is
alat t – konce r t

Markíza tv
6.05 Madagaszkár pingvinjei
(amer.),
6.50
Scooby-Doo
(amer.),
9.10 Rendőrakadémia 7.
(amer.), 10.50 Szerentém, ha szeretnél (amer.),
13.30 A púpos (francia),
16.40 Felvég, alvég (szlovák), 18.05 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Hí radó,
20.30 Valahol már láttalak, 23.10 Szeretném, ha
szeretnél (amer.), 1.30 A
púpos (francia)

JOJ TV
9.40 A nya vag yok , 10.40
A m i kor a költők a cso d á ra vá r na k (cseh), 13.10
Mielőt t
megismer telek
(a mer.), 15.45 Új ker tek ,
16.50 A nya raló, 17.50
Új la kások , 19.0 0 K r im i, 19.30 Hí radó, 20.25
Spor t, 20.35 Kényszerle szállás (a mer.), 23.55 Sivat ag i lavi na (a mer.), 3.05
Istenek hábor úja (a mer.)

11.40 Dunaparti randevú
(magyar), 13.00 Híradó,
13.20 Roma magazin, 14.25
Család-barát, 15.55 Életkor, 16.25 Ízőrzők, 17.00
Öt kontinens, 17.30 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal,
20.00 Hogy volt?, 19.00 Virágzó Magyarország, 21.35
Ridikül, 22.35 Elfeledve:
Freskók Gömörből, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Candice Renoir
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Heidi (német), 22.15
Riporterek, 22.55 A különleges ügyosztály (szlovák)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.30
Kerékpározás, 13.50 Generációk, 14.30 Park, 16.00
Mutasd meg, hol laksz!,
16.30 Autószalon, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 19.10 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 21.30 Dokumentumfilm, 22.25 Nyugaton a
helyzet változatlan (amer.)

KEDD

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
A legbátrabb páros, 22.00
Bogaras szülők (amer.),
22.40 NCIS (amer.), 0.25
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.15 Házon kívül, 22.45
XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 ValóVilág, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

12.50 Laura csillaga, 13.55
Kemy, a felfedező, 15.25
Dóra és barátai, 17.25 Mickey egér játszótere, 19.00
Sammy és barátai, 19.30
Maja, a méhecske, 20.15
Violetta (argentin), 21.05
Baby Daddy (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.30 Velvet Divatház
(spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.00 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Önök kérték, 21.25 A
Mediciek hatalma (angolfrancia), 22.30 Rejtélyek aszszonya (amer.), 0.00 Uram,
segíts! (olasz)

Duna World
11.40 Holnap kupaszerda
(magyar), 13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.25 Család-barát, 16.30 Szerelmes
földrajz, 17.00 Térkép, 17.35
Ízőrzők, 18.10 Gasztroangyal, 20.00 Beugró, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Recept az élethez
(lengyel), 16.25 A világ
madártávlatból, 16.55 Candice Renoir (francia), 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Aranykezű iparosok, 21.30
Foster doktornő (angol),
22.30 Foster doktornő (angol), 23.20 Cain kapitány
(amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.25
Kerékpározás, 14.25 Tudományos magazin, 15.30 Ruszin
magazin, 16.30 Horgászoknak, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Talk show,
23.35 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.50 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
13.40 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A farm,
22.30 Családi történetek,
23.30 Cobra 11 (német)

9.40 Apukák, 10.40 Családi történetek, 11.40 Cobra
11 (német), 13.45 A farm,
15.00 Rendőrségi esetek,
16.00 Családi történetek,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Nővérkék, 21.40
A farm, 22.55 Családi történtek, 23.55 Cobra 11 (német), 22.55 Családi történetek

JOJ TV

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 K rimi, 19.30 Híradó, 20.35
In kognitó, 23.00 Minden,
amit Ander szeret, 1.20
Csillag születik

10.40 Inkognitó, 12.50 Topsztár, 13.30 Csillag szüeltik,
15.00 Zoo (szlovák), 16.30
Hírek, 16.50 Főzd le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.00 Miniszterek (szlovák),
22.55 Maffia történetek,
23.25 Evelin világa

Markíza

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, 22.25 Zoo – Állati
ösztön (amer.), 0.00 Rocky
2. (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Szulejmán (török),
1.35 A belső ellenség
(amer.)

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 17.20 Segítség,
bajban vagyok!, 19.20 Showder Klub, 22.00 ValóVilág,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.50 Laura csillaga, 14.10 A
bűvös körhinta, 14.55 Samy,
és barátai, 15.45 Moncsicsik,
17.25 Mickey egér játszótere,
18.15 Szófia hercegnő, 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, 0.30
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), 22.30 On the
spot, 23.30 A varsói csata
(lengyel)

Duna World

11.45 Francia tanya (magyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 13.50 Ecranul
nostr u, 14.25 Család-barát, 16.00 Magyar gazda,
17.00 Novum, 17.30 Ízőrzők, 19.10 Virágzó Magyarország, 19.40 A bíboros, 21.00 Híradó, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.25 M5 híradó, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.30 Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Candice Renoir
(francia), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Mission: Impossible (amer.), 22.15 Gyilkosságok (amer.), 23.55 Ray
Donovan (amer.)

Pozsony 2

12.10 Élő panoráma, 12.35
Kerékpározás, 14.30 A diagnózis, 15.35 Magyar magazin, 16.30 Tesztmagazin,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.10
Dokumentumfilm,
22.25 Mozi, 22.50 Művészeetek, 23.30 Bársonyos
terroristák

Markíza tv

9.55 Apukák, 11.50 Cobra
11 (német), 13.45 A far m,
16.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Char t Show, 22.30 A far m,
23.30 Családi tör ténetek,
0.30 Cobra 11 (német),
2.20 A far m

JOJ TV

9.35 Tárgyalóterem, 12.50
Topsztár, 13.30 Csillag
születik, 15.00 Zoo (szlovák), 16.50 Főzd le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.25 Sport, 20.35 Anya
vagyok (szlovák), 21.30
Nálunk otthon (szlovák),
22.00 Inkognitó, 23.35
Senki sem tökéletes, 2.00
Csillag születik

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,
22.25 A milliárdos körzet
(amer.), 1.05 NCIS: Los Angeles. (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Dr. Mur phy (amer.),
2.00 A belső ellenség
(amer.)

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 17.20 Segítség,
bajban vagyok!, 18.20 A
gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

12.50 Laura csillaga, 14.10
A bűvös körhinta, 15.25
Dóra és barátai, 15.45 Moncsicsik, 17.25 Mickey egér
játszótere, 19.00 Sammy
és barátai, 20.10 Violetta
(argentin), 21.05 KiberMa,
21.35 Tranzitidő (magyar),
22.45 Odaát (amer.), 0.30
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.00 Híradó, 12.50 Főzzün k megint egyszer űen,
13.20 Honfoglaló, 14.05
A múlt ár nyékában (szlovák), 15.00 Alpesi őrjárat
(olasz), 15.55 A hegyi doktor (német), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Fábr y, 21.45 Tóth János (magyar)

Duna World

11.15 Öt férfi komoly szándékkal (magyar), 13.50
Kvartett, 14.20 Családbarát, 16.00 Kék bolygó,
16.25 Opera Café, 16.55
Magyar krónika, 17.30
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.00 Virágzó Magyarország, 19.25 Pannónia 3 keréken, 20.00 Szenes
Iván írta Andreával, 21.00
Híradó, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s há zat , ü ltess fát!,
14.25 Rece pt a z élet hez
(leng yel), 16.25 A v ilág
ma d á r t ávlatból,
16.50
Ca nd ice Renoi r (f r a ncia),
17.50 A pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 A sze relem nem
isme r i a hábor út (ola sz),
23.30 Ö röm a z élet

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35
Élet a levegőben, 13.25
Az első operatőr a fronton, 14.30 Művészetek,
15.15 Jégkorong, 18.30 Esti
mese, 19.50 Híradó, 20.40
Labdar úgás, 23.05 Rendőrség

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
(magyar)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Showder Klub, 1.35
A belső ellenség (amer.)

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 18.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.00 Kérem a következőt!,
14.10 A bűvös körhinta,
15.10 Samy és barátai, 17.25
Mickey egér játszótere,
20.05 Holnap tali (magyar),
21.05 Papás-babás (amer.),
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 0.30 Velvet
Divatház (spanyol)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 13.15 Fölszállott a
páva 2018, 14.10 A múlt árnyékában (szlovák), 15.05
Alpesi őrjárat (olasz), 16.10
A hegyi doktor (német),
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Fölszállott
a páva, 21.55 Berlin felett
az ég (német-francia), 1.10
Tóth János (magyar)

Duna World
11.35 Ászja (magyar), 13.50
Öt kontinens, 14.25 Család-barát, 16.25 Rúzs és
selyem, 16.55 Kincskereső,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Virágzó
Magyarország,
19.30 Pannónia 3 keréken,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.30 Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Candice Renoir
(francia), 19.00 Híradó,
20.30 Szlovákia, szeretlek!,
22.00 Fargo (amer.-angol),
23.30 Aranyidők

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 15.30
Szemtől szemben, 16.50
Nemzetiségi hírek, 17.45
Szia, Szlovákia!, 19.50 Híradó, 20.10 A család, 20.35
Erzsébet udvara (szlovák),
22.00 A szerelem következményei (olasz)

Markíza tv

Markíza tv

10.45 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német), 13.50
A farm, 14.50 Rendőrségi
történetek, 15.55 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 A farm,
22.55 Nővérkék (szlovák),
0.00 Cobra 11 (német)

10.50 Családi tör ténetek,
11.50 Cobra 11 (német),
13.50 A far m, 15.00 Rendőrségi tör ténetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apu kák,
19.00 Hí radó, 20.30 A
far m, 22.40 A megállíthat atlanok (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.50 Topsztár, 13.30
Csillag születik, 15.00
Zoo (szlovák), 16.50
Főzd le anyámat!, 17.50
Tárgyalóterem,
19.00
K r i m i , 19. 3 0 H í r a d ó ,
2 0 . 35 I n k o g n i t ó , 2 1 . 4 0
Miniszterek
(szlovák),
22.30 Heti hetes

12.50 Topsztár, 13.20
Hihetetlenül
tehetségesek, 15.00 Zoo (szlovák),
16.50 Főzd le anyámat!,
19.0 0 K r i m i, 19.30 H í ra dó,
20.35
Minyonok
(amer.), 22.30 Együttérzés nélkül (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november
3-án Győző
november
4-én Károly
november
5-én Imre
november
6-án Lénárd
november
7-én Rezső
november
8-án Zsombor
november
9-én Tivadar
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Rácz Ferenc és Kašková Mária,
Gútán: a gútai Kéri Sándor és Téglás Andrea.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a naszvadi Kováč Mathias,
a komáromi Bachorecz Jozef, Lami Damián, Jurčinová Lea és Szabó Natália, a párkányi Eslem Agusoglu, a nemesgombai Fazekas Bence, a garamkövesdi Stugel Ádám,
a csallóközaranyosi Rafael Zlatko és Zaťko Jázmin, az
újgyallai Pompoš Adam és Banda Nikolas, az izsai Szilva
Luca, a nagyharcsási Lakatos Ronaldó, a szentpéteri Nagy
Rebeka, a galántai Bogáč Simon Ruben, a bényi Maricsek
Viktória és a bélai Balázs Marek,
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Luka Szabolcs (77 éves), Chrénová Helena
(94 éves), Fülöppová Margita (70 éves), a gútai Vajda
Imre (88 éves), a tornaljai (volt nemesócsai) Bedécs
Zuzsanna (szül. Hercz, 47 éves), a szilosi Zmečková
Anastázia (82 éves), a hetényi Fornes Štefan mérnök
(67 éves), a marcelházai Mészárošová Helena (72
éves) és Andrušková Etela (91 éves), valamint a komáromfüssi Borsická Júlia (84 éves).

A Dunatáj receptkönyvéből

Almás krémes

Tepsis csülök basa módra
Hozzávalók:
1 kg füstölt sertéscsülök
8 db közepes burgonya
(személyenként 2 db)
1 közepes vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
2 db babérlevél
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (szemes)
fűszerpaprika ízlés szerint
2 dl víz
Elkészítése:
A jól megmosott csülköt előfőzzük, annyi vizet öntünk a csülökre, hogy épp ellepje. A főzővízhez 4-5 gerezd fokhagymát,
szemes borsot, 2-3 babérlevelet, 1 kisebb fej hagymát teszünk,
addig főzzük, amíg a csont könnyen elválik a hústól.
Amíg a csülök fő, megtisztítjuk és feldaraboljuk a krumplit, tepsibe terítjük, sózzuk, kevés olajat öntünk rá, és összeforgatjuk. A
hagymát megtisztítjuk, majd 8 cikkre vágva a krumpli közé teszszük. A megfőtt csülköt kicsontozzuk, darabokra vágjuk, majd
megszórjuk a bors és fűszerpaprika keverékével, és a krumplira
fektetjük.
Előmelegített sütőben saját levével néha locsolgatva ropogósra
sütjük, savanyúsággal, párolt káposztával tálalhatjuk.
sütési hőfok: 200°C
sütési mód: alul-felül sütés

Hozzávalók:
Tészta
50 dkg finomliszt
15 dkg margarin
15 dkg porcukor
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
1 késhegynyi só
1 dl tej
Almapüré
1,5 kg alma
7 dkg margarin
3 evőkanál porcukor (ízlés szerint)
fahéj ízlés szerint
Krém
1 tasak vaníliás pudingpor

3 dl tej
15 dkg margarin
20 dkg porcukor

Elkészítése:
Tészta
lereszeljük, majd egy kissé
A hozzávalókból tésztát gyú- kinyomjuk a levét. 7-8 dkg
runk, majd egy nagy tepsi há- margarinon megpárolunk, ha
tán, három lapot sütünk. Amíg kihűlt porcukorral és fahéjjel
a lapok hűlnek, elkészítjük a ízesítjük ízlés szerint.
töltelékeket.
Krém
Almapüré
1 tasak vaníliás pudingport 3
1,5 kg almát megpucolunk, dl tejjel megfőzünk, majd 15
dkg margarint 20 dkg porcukorral habosra keverünk, beletesszük a kihűlt pudingot,
és simára keverjük.
Az alsó lapot megkenjük a
vaníliás krémmel, erre kerül
a második lap, arra az almapüré, és a tetejére a harmadik
lap. Pár óra hűtőben pihenés
után szeletelhetjük. A tetejét
meghinthetjük porcukorral.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 35X28 cm

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

Eladók hízók

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

„Akiket igazán szeretünk, azok haláluk után sem hagynak
magunkra minket. Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek
életünk nehéz pillanataiban.”
(J. K. Rowling)

Eladó Észak- Komáromban

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

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:

Holecz Irénre

halálának első évfordulóján.

003630 363 3119

Emléked, mosolyod örökre szívünkben marad.
Szerető fiad Attila és Timi.

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. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907 163 386.
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

Komáromi szemészetünkre
szakképzett
nővéreket keresünk!

Tel.: 0905 528 798

További sportsikerek a Selye János Gimnáziumban
Az elmúlt hetekben sem állt meg az élet a sportversenyek
terén a komáromi Selye János Gimnáziumban. Október 25én került sor a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos
Bajnokságára (SZMGOB), melynek házigazdája az ipolysági
Szondy György Gimnázium volt.
* A röplabda bajnokságon 4 fiúés 3 lánycsapat
mérkőzött meg
egymással, a komáromi Selye János Gimnázium
(fiúk, lányok), a
komáromi MARIANUM Egyházi Iskolaközpont (fiúk), az
ipolysági Szondy
György Gimnázium (fiúk, lányok) és a galántai Kodály Zoltán
Gimnázium (fiúk, lányok). rácsonyi Chiara, Csík Csilla.
A versenyen rendkívül izgal- * Október 22-én zajlott a tolmas meccsek zajlottak, végül laslabda-bajnokság járási fora fiúk és a lányok versenyét a dulója, melyen iskolánk csaSelye János Gimnázium csapa- pata már többedszer vett részt,
ta nyerte. A komáromi gimná- és idén először sikerült az első
zium csapatainak résztvevői: helyet megszerezniük. A nyer(Fiúk:) Sánta János, Hriňa Atti- tes csapat tagjai: Bencsik Eszla, Vermes Ákos, Králik Máté, ter (II. A) és Fonód Lilla (III.
Gyurkovics Bence, Halász B).
Viktor, Pati Nagy Simon, Mé- Valamennyi nyertes csapaszáros Csaba, Gyurenka Ádám. tunknak és felkészítő taná(Lányok:) Vidovenec Claudia, raiknak gratulálunk a győzeSzakáll Lili, Mézes Júlia, Ba- lemhez, és további sok sikert
log Bernadett, Pálmay Anikó, kívánunk!
Andruskó Imre
Diósi Fanni, Uzsák Dóra, Ka-

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

Ismét két találkozó egy hét alatt

II. liga * 15. forduló * Harmadik helyen áll a KFC a táblázatban
Tőketerebes – Komáromi KFC 0:1 (0:0)

Nem volt egy unalmas találkozó a keleti végeken, hiszen közismert, hogy a tőketerebesiek, annak ellenére, hogy most még a
bajnoki táblázat sereghajtói között vannak, hazai pályán sokszor okoztak kellemetlen meglepetést vendégeiknek Úgy tűnt,
hogy vasárnap délután a komáromiakat is kemény játék várja.
Ezúttal viszont a papírforma elvárásai iga- ták a játék menetét, ám a terebesi védelem félidőben is hasonló volt a játék, s végül az
zolódtak be. Igaz, a hazai csapat mindent néha csodákat produkált. Sajnos, a vendé- 51. percben Nurkovič kihasználta az őt kömegtett annak érdekében, hogy pontot ra- gek csapatából most „szabadságol” három vető védő figyelmetlenségét és megszerezboljon a Duna-parti legénységtől. Az első fontos irányítójuk, ám leszámítva a hazai te Komárom számára a három pontos gólt.
játékrészben ennek ellenére a komáromiak csapat egyetlen gólhelyzetét, lényegében * A bajnoki táblázatban 3. helyen áll a
voltak aktívabbak, lényegében irányítot- az ő térfelükön zajlott a játék. A második KFC 30 ponttal.
Szentpéter – Párkány 0:0 A
bajnokság sereghajtóivá vált
két csapat ádáz küzdelmet folytatott a pályán, viszont egyiküknek sem sikerült az ellenfél
hálójába találni. Egyértelműen
a szentpéteriek irányították a
játék menetét, de csatáraik nem
álltak a helyzet magaslatán *
Marcelháza – Gúta 2:0 (0:0)
Elsősorban a marcelháziak dolgoztak ki jobb technikát, mint a

IV. liga * 13. forduló
vendégeik. A gútai csapat ugyan
folyamatosan támadta a hazaiak kapuját, ám a marcelháziak
remekül védekeztek. A találkozó 58. percében változott a
helyzet, Kosťukevičnek sikerült
feltörni a gútaiak védelmét és
megszerezte a hazaiak számára
a vezetést. Ezek után a gútaiak
többször is látványos támadást
indítottak a marcelházi kapu
ellen, de nem tudták a védelmet

Bánluzsány – Perbete 1:1 (0:1) Hatalmas
irammal kezdett a vendégcsapat, amely a
27. percben Rigó révén már vezetéshez is
jutott. A hazaiak nem tétlenkedtek, erősí-

Izgalmas pillanat a Naszvad-Szalka találkozóról – Nemes Kitty felvétele
Ifjúságfalva – Csallóközaranyos 3:1 (0:0) Az ellenfél is
kemény, dinamikus játékkal
kezdett az első félidőben, így
mindkét csapatnak voltak gólhelyzetei. A második játékrészben Tóth juttatta vezetéshez a
hazai csapatot, amire Olajos
még válaszolt, ám a későbbiek
folyamán Bombicz és Kocsis is
az ifjúságfalvai szurkolók örömét fokozta * Vágfüzes/Kava
– Bajcs 3:1 (1:1) A találkozó
elején Tapolcsányi gólja lepte meg a hazai védelmet, de a
félidő végére Bak egyenlíteni
tudott. A második játékrészben tovább folyt a küzdelem,
amelynek a találkozó 70. és 74.
percében lőtt góljaival Čerešník eldöntötte a végeredményt
* Örsújfalu – Szilos 0:4 (0:0)
Tovább kíséri az örsújfalusi
csapatot a sikertelenség. A hétvégén egy sikeres, gólnélküli
első félidő után Babiš A. (2x),

feltörni. A 82. percben a szemfüles Gumbér betalált a vendégek
hálójába. A marcelháziak megérdemelten szereztek értékes
pontokat * Illésháza – Ímely
1:0 (1:0) A bajnoki táblázat középmezőnyében tartózkodó két
csapat ádáz küzdelmet folytatott
a pályán és a vendégek három
komoly helyzetet is kidolgoztak, de nem sikerült gólt rúgniuk. A hazaiak szemfülesebbek

V. liga * 13. forduló
tették védelmüket, viszont csatáraik nem
jeleskedtek. A második játékrészben sokáig úgy tűnt, hogy értékes pontot sikerül a
perbeteieknek szerezniük, de végül a hazai
csapat egyenlíteni tudott * Ekel – Ógyalla 0:1 (0:0) Az első félidőben „lefutotta”
magát az ekeli csapat, amely 45 percen
át folyamatosan harcolt, de nem tudta áttörni az ógyallaiak védelmét. A második
félidőre elmúlt a lelkesedés, kifáradt hazai
csapat érkezett pályára, s ezt kihasználva
a gyallaiak lettek aktívabbak. Egy kapu
előtti kavarodásban a hazaiak vétettek és
a megérdemelt büntetőt Gelle értékesítette
* Léva – Hetény 2:2 (1:1) Mindkét csapat dolgozott ki veszélyes helyzeteket az
első félidőben, de csak az első játékrész
lefújása előtt születtek gólok. A 43. percben Blaho lövése a hetényieknek szerzett

örömöt, amit a 45. percben a lévaiak viszont megbosszultak. A második félidő
12. percében Sebők lövése egyben értékes
pontot is jelentett a vendégek számára. *
Naszvad – Szalka 3:1 (1:1) Kezdetben a
naszvadiak vették át a mérkőzés irányítását, ám fokozatosan feljöttek a szalkaiak
is. Ők viszont egyre idegesebben játszottak, ami megbosszulta magát, mert Magyar megérdemelt büntetőt értékesíthetett.
Röviddel ezután hatalmasat vétett a naszvadi védelem, és a félidei szünetben döntetlenről vitatkozhattak az öltözőben. A
második játékrészben javított a hazai csapat és Molnár két góljával megérdemelten
győztek. * A bajnoki táblázatban 4. Ekel
(24 p), 5. Naszvad (23 p), 6. Ógyalla (21
p), 8. Hetény (19 p), 13. Perbete (14 p),
14. Nagykeszi (10 p).

VI. liga * 13. forduló

Babiš M. és Sýkora góljaival
megérdemelt győzelmet aratta
a vendégek * Izsa – Dunamocs
5:2 (1:0) A hazai csapat jutott
előnyhöz az egyébként intenzív
és dinamikus összhatást mutató
találkozó első félidején, Varrónak még sikerült egyenlítenie,
de Pásztor, Procházka (3x) és
Zachar lövései ellen nem volt
védelem * Dunaradvány/
Marcelháza B – Újgyalla 3:2
(2:1) Gyengén kezdett a hazai
csapat, amit Habara meg is
bosszult, ezután viszont Szórád
és Vörös gólja szerezte vissza
a vegyescsapat önbizalmát. A
második játékrészben Habara lövésével kiegyenlített, ám
Cong érvényesített egy jogosan
megítélt büntetőt * Csicsó –
Pat 1:1 (1:0) Lényegében kiegyesúlyozott, szép játékot láthattak a szurkolók. Az első gól
a csicsóiak részéről született
meg, Balázs jóvoltából, majd a

második részben Jóba volt eredményes * Bátorkeszi – Búcs
2:2 (1:0) Jól vizsgázott a bátorkeszi keret, ugyanis a múlt hét
végén több játékosukat is nélkülözniük kellett, mégis irányították a találkozó menetét. Száraz
lövése után sokáig a vendégek
nem is tudtak válaszolni, ráadásul a találkozó 53. percében
Oláhnak köszönhetően már
2:0-ra vezetett a hazai csapat A
búcsi válasz csak a találkozó végén érkezett, Sánta csökkentett
a lemaradáson, Halász pedig a
90. percben lőtt góljával igazolta, hogy egy találkozónak akkor van vége, amikor lefújják *
Nemesócsa – Keszegfalva 3:0
(2:0) A hazai csapat mindvégig
jó irammal irányította a találkozót, amelyen Ódor, Csizmadia
és Horváth lőtt gólt * A bajnoki
táblázatban: 1. Izsa (30 p), 2.
Szilos (30 p), 3. Dunaradvány/
Marcelháza B (27), 4. Csal-

Női II. liga * 10. forduló
FK Pozsonyhidegkút – KFC Komárom 3:0 (1:0)
A Boros Dominika, Nagy Laura, Czibor Kinga, Balázsová
Aranka, Beke Réka – Pajor
Kármen – Kurczová Anna,
Csicsó Andrea, Németh Vivien, Gaál Csenge – Pauer
Tünde (Cserék: Angyal Enikő, Mezei Virág, Nagyová
Chiara) összeállítású csapat
múlt héten szombaton Pozsonyhidegkúton a helyi FC
Dúbravka csapata ellen játszotta le soron következő
bajnoki találkozóját. A pozsonyhidegkúti csapat eddig
pontveszteség nélkül vezet

voltak és már a 9. percben vezetéshez jutottak. Lényegében
a találkozó arculata a második
játékrészben sem változott az
ímelyiek lelkesen harcoltak legalább a döntetlenért, ám nem
sikerült az illésházi tizenhatost
megközelíteniük* A bajnoki
táblázatban 2. Marcelháza 27
ponttal, 5. Gúta 22 ponttal, 6.
Ímely 20 ponttal, 13. Szentpéter 12 ponttal.

a táblázaton. A komáromi lányoknak eleve nem lehettek
komoly reményeik, de – mint
már annyiszor – szombaton is
bizonyították, hogy abszolút
újonc létükre sem mennek feltartott kézzel a pályára. Az ellenfél erejével tisztában voltak,
viszont a játékvezető siralmas
ténykedése elszomorítóan hatott rájuk. A három gólból az
első egy nevetséges 11-esből,
a második lesből és az utolsó a
változatosság kedvéért kézzel
született. Érthetetlen a játékvezető „sporttárstól”, hogy egy

amúgy jó képességű és hazai
pályán játszó csapatnak miért
kell ekkora előnyt biztosítania.
Reméljük, hogy a nem kellő
felkészültségről tanúbizonyítékot adó játékvezető lelkiismeretével rendezni tudja a
sportszerűség határait feszegető ténykedését. A lányokra így
is büszkék lehetünk, amiért a
mérkőzés folyamán végig csak
a játékkal foglalkoztak. Ez a
lelki nagyság lesz az, ami majd
reguláris körülmények között a
győzelmekhez segíti őket!
Tarcsi Imre, KFCA

lóközaranyos (25 p), 5. Bátorkeszi (24 p), 6. Újgyalla
(22 pont), 7. Dunamocs (20
pont), 8. Búcs (20 p), 9. Nemesócsa (20 p), 10. Vágfüzes/
Kava (20 p), 11. Ifjúságfalva
(16 p), 12. Bajcs (15 p), 13.
Keszegfalva (15 p), 14. Pat
(6 pont), 15. Csicsó (6), 16.
Örsújfalu (2 pont).

MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
86:76 (22:20, 31:17, 14:25, 19:14)

A sorozatban elszenvedett három vereség után az akkor még
listavezetőt kellett fogadnia a komáromi csapatnak a sportcsarnokban. A Privigye akkor még jogosan állt a tabella élén,
hiszen minden találkozóján nyerni tudott.
Az első negyedben fej-fej mel- javult a komáromiak játéka és
lett folyt a küzdelem, ám foko- végül tízpontos különbséggel
zatosan pályafölényt harcoltak nyerték a játékot.
ki a komáromiak. A második Komárom legjobbjai: Goodnegyedben már vérszemet kap- man (21 pont, 7 lepattanó, 3
tak és a korábbi kétpontos gólpassz), Delič (14 pont, 7
fölényt ezúttal 14 pontossal lepattanó, 2 gólpassz), Jannövelték. Ami a harmadik ne- kovič (13 pont, 2 lepattanó),
gyedben történt, az maga volt Hunter (9 pont, 10 lepattaa kínszenvedés, hiszen a pri- nó, 1 gólpassz), Stojanov (9
vigyeiek zárni tudták védel- pont, 1 lepattanó, 2 gólpassz),
müket, ráadásul támadásaik is O´Reilly (8 pont, 2 lepattanó, 3
megtervezettek voltak. Sze- gólpassz), Hlivák (6 pont, 1 lerencsére következett az utolsó pattanó, 7 gólpassz), Bolek (6
negyed, ahol lépésről-lépésre pont, 1 lepattanó).

BC Igló – MBK Rieker COM-therm Komárom
91:85 (72:72, 34:39 * 23:15, 11:24, 23:18, 19:13)

Balszerencsések voltak a komáromiak, hiszen Miloševič nélkül kellett a Tátra aljára utazniuk, ráadásul Hlivák is hamarosan lesérült, így az irányítói poszton érezni lehetett a hiányt.
Ennek ellenére jól játszott a rájátszásra is sor került, ekkor
Duna-parti legénység, amit az azonban már érezni lehetett a
is jelez, hogy döntetlennel ért komáromiak fáradságát, jogovéget az első félidő. A második san győztek az iglóiak.
játékrészben már egy kissé si- Komárom legjobbjai: Delič (22
keresebb volt a komáromi csa- pont), Goodman (21 pont),
pat, ám az utolsó pillanatokban O´Reilly (21 pont), Jankovič
az iglóiak hárompontosaikkal (9), Bolek (7), Stojanov (5),
kiharcolták a döntetlent, így Hunter (3), Hlivák (2).

ÚSZÁS
Az elmúlt két hétvége a komáromi ifjú
úszónak, Dikácz Bencének próbatételt
jelentett, hiszen megkezdődött egy komoly versenysorozata.
Október 13-14-én a Pozsonyban megrendezett kerületi bajnokság keretén belül az
évad első felmérő versenyére is sor került
(M-BAO). Bence erről a versenyről 2
arany (400 m vegyes, 200 m mell), és egy
bronzéremmel (200 m gyors) és egyéni
csúccsal tért haza.
Október 21-én Kecskeméten ugrott a medencébe Bence, ahol két versenyszámban
indult. A vegyesen a 400 m-t megúszva nemcsak aranyérmet szerzett, hanem
4:52,32-es idővel egy új szlovák országos
csúcsot is döntött. Indult 200 m háton is,
itt egyéni csúccsal ezüstérmet szerzett.

BILIÁRD
Annak ellenére, hogy a komáromi képviselő-testület számára jobb egy rendezetlen,
az etnikumhoz tartozó nyári
„szabadidőpark” az állomás
alatt, mint egy új látványosság, amely újabb hírnevet
szerezhetne a városnak, Köles
Balázsék tovább folytatják sikeres szereplésüket. Szombaton Rózsahegyen vettek részt
a szlovák bajnokság újabb fordulóján, ahol Polách Jaroslav
az egyéni verseny ezüstérmese
lett, harmadik helyen pedig
Balázs végzett. Mindketten az
első helyezettől kaptak ki.

KAJAK – KENU

Tekintettel arra, hogy a szlovák nyíltvízi evezős szövetség ifjúsági tagozatának legsikeresebbje lett a komáromi csapat, egyfajta elismerésképpen a szövetség Komáromban rendezte meg
október végén kétnapos terhelési tesztjét, amelyen huszonnyolc 10 és 13 év közötti sportoló és
öt edző vett részt.
A találkozó elsődleges célja az volt, hogy a fiatal beszélgetett a lelkes gyerekekkel, s ellátta őket saélsportolók között felmérést végezzenek fizikai ját tapasztalataival. – Mindenképpen köszönetet
felkészültségükről. Sajnos, a Vág alacsony vízál- kell mondani a találkozó szervezőinek és kiemellása miatt elmaradt a 3x2 km-es hosszútávú fel- ném a komáromi kajakosok klubvezetését, amely
mérés, így valamennyit a kajak-kenu klub belső folyamatosan biztosítani tudtak az egyes felméréedzőpályáin, illetve az épületkomplexum környé- sek elvégzését és a magas színvonalú szervezést
kén bonyolították le. A versenyző fiatalok „lelki” – mondta Mrva Vladimír a Szlovák Kajak-Kenu
feltöltődését segítette Vlček Erik, aki hosszasan Szövetség ifjúsági tagozatának vezetője.
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