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Komáromban járt Kövér László, a magyar parlament elnöke
Szeptember 20-án, a nyárasdi ünnepségre igyekezve villámlátogatás tett Komáromban Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke. A városházán dr.
Marek Anton polgármester fogadta, majd közösen koszorúzták meg Esterházy János emlékművét. A Duna Menti Múzeumban dr. Csütörtöki József
igazgató mutatta be az intézményt, majd a vendégek megtekintették Szent
István lovasszobrát. Az MKP irodájában Berényi József országos elnök,

Egy volt
közülünk...

Bejött a szerkesztőségbe, letette
az asztalra a kéziratot és kérdőn ránk nézett: – Le meritek
közölni?
Kemény döntés volt, nem a megszokott formában. Arról szólt,
hogy ő, dr. Bajnok István pszichiáter a helyhatósági választások után befejezi politikusi
munkásságát, mert nem járul
hozzá az újonnan hatalomra
került városvezetés tevékenységéhez. Mert ez az ipolysági
születésű magyar ember igaz
komáromivá vált, a kisebbségi
iskolák élharcosa lett, az anyanyelvi oktatás fontosságát és
pótolhatatlanságát nyíltan hangoztató politikus volt. Ott volt a
komáromi nagygyűlés szervezői
között, a Concordia énekkar
alapítói között írják a nevét a
krónikák.
Korábban is mindig vállalta magyarságát, Prágában az
egyetemi évei alatt egyike volt
az Ady Endre Diákkör alapítóinak, dolgozott a Fáklya irodalmi színpadban, Komáromban
megalakította a Klapka György
Klubot, az Együttélés Politikai
Mozgalom színeiben a prágai
nemzetgyűlésben volt képviselő.
Mindezek mellett volt a városi
és járási Csemadok szervezet elnöke, a Csehszlovákiai Magyar
Tudományos Társaság tagja,
számos kitüntetés viselője.
Komárom olyan közismert
egyénisége volt, aki derűjét,
éleslátását több könyvben is
megörökítette, az utolsó két évvel ezelőtt, a hetvenedik születésnapján jelent meg. Egyfajta
búcsúzás volt a könyv, humoros
és kevésbé vidám történetekkel
felidézve az elmúlt évtizedeket.
Időről-időre felhívtuk egymást
telefonon. Nagyokat nevettünk
azon, hogy az öreg emberek témája, vagyis egészségünk romlása soha sem maradhatott ki.
De nem panaszkodott. Csendesen, békésen viselte problémáit, s azt, hogy végül csendes kis
lakásának falai közé szorulva
kellett élnie.
Megjelenésétől fogva a Dunatáj
rendszeres olvasója volt, és észrevételeit mindenképpen érdemes volt meghallgatni. Nagyon
fogsz hiányozni, de emléked,
baritonod, mosolyod továbbra
is ott él a szívünkben.
Morovič Lajos
főszerkesztő

Horváth Árpád , az MKP megyei elnöke, Gúta polgármestere, Farkas Iván
gazdasági alelnök, Stubendek László, az MKP járási alelnöke, a Csemadok
városi elnöke, Őry Péter, a párt önkormányzati alelnöke és Bárdos Gyula,
az országos elnökség tagja, a Csemadok országos elnöke jelenlétében a legaktuálisabb pártközi programokkal foglalkoztak, külön kiemelve a határon
átnyúló gazdasági együttműködés lehetőségeit.
(Jakab István felvételei)

Mezőgazdasági termények
és tésztacsodák
seregszemléje Izsán

A Csemadok Izsai Alapszervezete és a község önkormányzata szeptember 15-én annak a kiállításnak a megnyitójára
invitálta a falu lakosságát, melyet a község termelőinek és
hobbikertészeinek legszebb és legérdekesebb terményeiből
állítottak össze.
A tárlat részeként közkívá- Domin István polgármester,
natra újra kiállította szárított Márton Éva termelő és Kurucz
tésztából készült makettjeit András mérnök a következőa karvai Török Erzsébet, aki képpen osztották el a község
tésztacsodáival először az és a támogatók díjait: zöldséizsai falunapon mutatkozott gek kategóriában Meszlényi
be, s akivel már a Dunatáj ol- Etel és Moravcsík Péter mérvasói is megismerkedhettek. nök, gyümölcsök kategóriában
A szemet gyönyörködtető ki- MVDr. Keller László vitte el a
állításon külön kategóriában pálmát. Virágok kategóriában
értékelték a zöldségeket, a két alcsoportot értékelt a zsűgyümölcsöket és a virágokat. ri, cserepes virág kategóriában
A háromtagú zsűri, név szerint Anda Ilona, vágott virág ka-

Csütörtökön újabb esélyt kap a képviselőtestület,
rajta múlik, hogy

Megnyílik, vagy az enyészet
sorsára jut a komáromi fedett uszoda?
Szomorú, hogy ilyen kérdést kell feltennünk 2013 szeptemberében. Mindeddig az volt
a gyakorlat, hogy miután az idő hidegre fordult, véget ért a strandidő, a szabadtéri
termálfürdőből az úszók, vízilabdázók és a vizet szerető komáromiak a fedett uszodába
költöztek át. Az üzemeltető a karbantartási munkálatokat éveken át időre elvégezte a
nyár folyamán, és az épületkomplexumot felkészítette a téli üzemmódra.
Vajon mi változott az idén?
Kiderült, hogy az utóbbi
években nem csupán a termálfürdő üzemeltetése volt
veszélyben, hanem a hanyag
hozzáállásnak köszönhetően
a legalapvetőbb munkálatokat sem végezték el a fedett
uszodán. Ennek következtében idén tavasszal az illetékes hivatal balesetveszélyessé
nyilvánította és a hibák eltávolításáig bezáratta. A városi
testület, ahelyett, hogy felmérette volna a valós károkat,
esetleg cselekvési és pénzügyi tervet dolgozott volna
ki, s ezek alapján a hibákat

mielőbb eltávolította volna,
a legegyszerűbb megoldásként – finoman szólva is – az
ügyet hanyagolta. Ennek a
magatartásnak köszönhetően
az ügy a körmükre égett, s ha
a képviselők a fedett uszoda
megmentése mellett döntenek, biztos, hogy a létesítmény csak később teljesítheti
küldetését. Olyan elképzelés
is volt, hogy az egyik termálfürdői medencét sátorral borítják. Mint utólag kiderült,
ez a megoldás a fedett uszoda
felújításának a többszörösébe
kerülne és az üzemeltetési
költségei jóval meghaladnák

a jelenlegit. Köztudott az is,
hogy a testület talált 23 ezer
eurót arra, hogy felújítsa a
szlovák gimnázium előtti járdát, amelyet az iskola igazgatója, Ondrej Gajdáč városi
képviselő a városi televízióban meg is köszönt.
Ondrej Gajdáč, akit köztudottan szoros szálak fűznek
a pólószakosztályhoz, remélhetőleg a csütörtöki testületi
ülésen lobbizik az uszoda
érdekében, és a szavazáskor a
többi képviselővel együtt a fedett uszoda megmentése mellett dönt. Hacsak addig nem
nyújtja be lemondását.

Komárom lett a kábítószeresek Mekkája?
Zakar Vince felvételei

Hárman vannak
előzetes letartóztatásban

A múlt hét folyamán három, egymástól ugyan független
bűncselekményt leplezett le a komáromi rendőrség kábítószerellenes csoportja, ám mindhárom eset közös nevezője a
drogterjesztés volt.
A hét elején vették őrizetbe a 36
éves Zsoltot, akinél 55 ezer euró
értékű szárított marihuánát találtak. A férfi védekezésként azt
állította, hogy onkológiai problémákkal kezelt édesapja fájdaltegóriában Papp Ilona mellett
tették le voksukat. Különdíjat
kapott Martinsky József „Őszi
kicsi kocsi” elnevezésű kompozíciója, valamint Varga Judit
mérnök aratási koszorúja. A
Csemadok ajándékkal köszönte meg Török Erzsébet munkáit. A megnyitó hangulatáról a
Gyöngyösbokréta éneklőcsoport és Gál Réka furulyajátéka
gondoskodott, s a kiállítást az

alapszervezet elnöke, Izsák
Elvíra méltatta. Az éneklőcsoport tagjai a kulturális élmény
mellé finom, házi készítésű
süteményekkel kínálták a közönséget. A mezőgazdasági
termények őszi kiállítása immár hagyománnyá vált Izsán,
ahol lassan már a jövő évi kiállításra készülnek, az októberi
fokhagyma elültetésével.
-tkm-

mainak csillapítása érdekében
szerezte be a több ezer adag
előállítására alkalmas kábítószermennyiséget.
Ugyancsak előzetes letartóztatást rendelt el a Komáromi Járás-

Van megoldás!
A Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Elnöksége szeretettel hívja Önt és kedves családját a szeptember 27-én, pénteken 17 órától a komáromi vár lőporraktárában rendezendő, Jakab Istvánnal, a Magyar
Országgyűlés alelnökével tartott beszélgetésre.
A beszélgetés témája a mezőgazdaság helyzete és jövője, illetve annak megválaszolása, miképpen juttathatók be a hazai termékek az áruházláncokba.

bíróság annak a 37 éves férfinak
az esetében, aki komáromi bérelt
lakásában tárolta és árusította a
drogot. Még a szomszédoknak
sem tűnt fel, hogy a lakótömbben
illegális „kereskedelem” folyik a
pervitinnel, ugyanis a gyakorta
megjelenő fiatal látogatókról azt
hitték, hogy a kábítószerterjesztő
családtagjának széptevői.
Már visszaesőnek minősül a 36
éves Róbert, akinél egy korábbi
rendőrségi ellenőrzés során is
kábítószert találtak. Legutóbb
egy rutinellenőrzés során figyeltek fel a rend őrei arra, hogy a
férfi zsebei furcsán dudorodnak. Miután felszólították kiürítésükre, kristályos anyaggal
megtöltött orvosi fecskendők
kerültek elő. Már a gyorsteszt
megállapította, hogy a fecskendők pervitint tartalmaztak. Ő is
vizsgálati fogságban várja a bírósági ítéletet.
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rádiókon kívül sokuk
vásárlásból, cseréből,
vagy különböző hazai
és külföldi börzéken
történt beszerzésekből
származik.
– A győri piactól kezdve
a budapesti és a modrai
börzéig barátaimmal
sok helyszínt bejártam,
s mindig rábukkantam
valami érdekességre.
Ezzel már tulajdonképpen utaltam is arra,
hogy az azonos technikatörténeti készülékeket gyűjtők megtalálják
az egymáshoz vezető
utat, így sok ismeretség
és barátság szövődik.
Az interneten majdnem napi kapcsolatban
állunk egymással, de
A beépített tágas tetőtéri helyiségbe lépve ritka látvány fogadja az ha lehetőség nyílik rá,
érkezőt. A masszív, emeletes polcokról a rádiótechnika története néz ápoljuk személyes bale ránk, a legkülönbözőbb alakú, formájú, márkájú és korú rádióké- rátságunkat is. Jó barászülékek garmadája, többségükben külsőleg és belsőleg egyaránt fel- tom él például a közeli
és az ugyancsak
újítva, tehát működőképesen. Az ember önkéntelenül is meghatódva Süttőn
Komárom-Esztergom
és tisztelettel pásztázza végig tekintetével ezeket a háború előtti „ve- megyében levő Tardoteránokat”, amelyek – bár olykor fütyülve, sípolva – ma már törté- son is. Ez utóbbinak
nelemnek számító napi eseményekről számoltak be hallgatóiknak.
magán rádiómúzeuma
van.
– Sok év gyűjtőmunkája, tete- gyárak legkülönbözőbb márkái – Eddig csak a rádiókról beszélmes anyagi és munkaráfordítás képviselik, a Philipstől kezdve a tünk, de látni itt szép számban
árán jött létre ez az állandóan magyar, cseh, osztrák és német magnetofonokat is... – Mivel a
tovább gyarapodó gyűjtemény termékeken kívül a tengerentúl- rádiókészülékek további beszer– mondja Németh Tamás, a ról, így az Amerikai Egyesült zése anyagi és egyéb okok miatt
házi rádiómúzeum értő gaz- Államokból idekerült gyártmá- már meglehetősen behatárolt,
dája, majd így folytatja: – Más nyokig. A legrégebbi készülé- így – más egyebek mellett – szaegyebeken kívül mintegy száz- kem 1925-ben készült, ebben az lagos, csöves erősítőjű magnenyolcvan rádiókészülék sorako- évben indult meg Magyarorszá- tofonokat is gyűjtök. Bizonyára
zik a polcokon, a kristálydetek- gon a rendszeres rádióadás.
kevesen tudják, hogy a „Magtorosoktól kezdve az ún. 2+1-es Beszélgetésünk során többek nethophone” (így, ezen a mára
egyenesvevőkön át a „világve- között megtudom, hogy a po- már elterjedt néven jegyeztette
vő” szuperheterodin készüléke- ros pincékből és padlásterekből be egykor az AEG német cég az
kig. Mindezt a korabeli rádió- előkerült, adományozott roncs- általa gyártott, mágneses elven

Egy ország megítélése a fejétől
büdösödik a hal elve alapján
nagy mértékben múlik a vezetőinek fellépésén, intelligenciáján.
Nos, a szlovák parlament tagjai,
dicső honatyáink ismét adtak
egy pofont az országimázsnak,
melynek mutatója erősen negatív irányba lengett ki az elmúlt
napokban. Volt ugyan már korábban is néhány jócskán alkoholos befolyásoltság alatt álló,
pontosabban szólva dülöngélő
honatya, köztük többszörösen
visszaesők is, akik ráadásul nem
átallottak ilyen állapotban autót
vezetni. Most a gázművek ügyében a miniszterelnökkel szem-

beni bizalmatlansági indítvány
megvitatása kapcsán egyszerre
volt lökdösődés, verekedés és
mindezt a feszültséget oldandó
kollektív részegeskedés is. Miután a tanácskozáson a smeres
képviselőket lényegében Fico
papírból készült makettje képviselte, az egyik kormánypárti
képviselő megragadva azt, ki
akarta vinni az ülésteremből. Az
ellenzék ezt meg kívánta akadályozni, amiből lökdösődés, verekedés alakult ki, melyhez vélhetően hozzásegített az a nagy
mennyiségű alkohol is, melyről
a smeresek irodáiból kihurcolt
üres üvegek és a honatyák tö-

mény lehelete árulkodott. Lehet,
hogy ez a parlamenti népszokás
adta az ötletet pénzügyminiszterünknek arra, hogy azt a nemrégiben elhangzott felszólítását,
miszerint vásároljon a lakosság
többet, hogy növekedjen a GDP,
most megfejelje azzal, hogy feltételezése szerint jövőre az eddiginél több alkoholt fog fogyasztani kicsiny hazánk lakossága,
aminek következtében jobban
telik majd az államkassza. Hogy
ezt a jóslatát mire alapozza, vajon a honatyák szokásai szolgáltak számára ötletadóként, vagy
ezek a történések már tulajdonképpen kedvcsinálóként hivatot-

működő hangrögzítő készüléket),
legalább is működési elvét tekintve, nem fiatalabb a rádiókészüléknél, sőt... Működési elve a dán
Waldemar Poulsen mérnök nevéhez fűződik, mégpedig 1898-ból.
Itt látható például a Siemens cég
lágy drótra rögzítő, ma is kiválóan működő készüléke. Mellette
található az első magyar gyártmányú, s ugyancsak működőképes szalagos magnó, a „Vörös

tak hatni a lakosságra is, nem
tudni. Mindenesetre szomorúak
és pénzügyminiszterhez méltatlanok az ilyen megnyilvánulások, s ha ennél hatékonyabb
javaslatai nincsenek a gazdaság
fellendítésére és az államkas�sza feltöltésére, miközben ráadásul egy ennyire botrányos,
minősíthetetlen parlament dönt
az ország ügyeiről, bizony lassan nem is marad más hátra a
lakosság számára, mint hogy
alkoholmámorba meneküljön a
rideg valóság elől. Feltéve, ha
lesz miből…
-nkzs-

A betegség lefolyásában,
kialakulásában a következő
tényezők játszanak szerepet:
a fertőzési források a talajban
levő gyümölcsmúmiák – ún.
AZ ALMA MONÍLIÁJA
álszkleróciumok.
Ezeken
Az alma szedésénél növényegészségügyi szempontokat az előző évi áttelelt exogén sztómák tavasszal új,
is figyelembe kell venni. A leszedett gyümölcsöt, láncszerűen lefűződő konídiumokat hoznak létre. A
már szüret közben vagy közvetlen utána válogassuk tavasszal létrejövő konídiumok napfényben és 80 %
át gondosan. Tárolóhelyre, még rövid tárolás céljára fölötti relatív páratartalomnál fejlődnek. Ezek később
is csak teljesen egészséges gyümölcsöt vigyünk. légmozgással, vagy víz segítségével a gyümölcsre
Az alma-, körte- és a birstermésen rovarrágás vagy kerülnek, ott csíráznak és csíratömlőjük seben
egyéb sérülés körül gyakran találunk rothadó foltokat, keresztül jut a gyümölcsbe. A gyümölcs szövetébe
amelyek az almatermésűek moníliájának fertőzésére a micélium – gombafonálzat – gyorsan szétterjed,
utalnak. Monília fructigena a fejlett, érő gyümölcsökön és a gyümölcs felületén körkörösen exogén sztómák
jelentkezik és mindig az egész gyümölcs rothadását jönnek létre. Ha a gyümölcsök összeérnek, akkor a
micélium seb nélkül, a kutikula feloldásával vagy a
okozza.
A gyümölcsök rothadását okozó monília csaknem paraszemölcsön keresztül jut át a beteg almából az
valamennyi gyümölcsfánkon előforduló, súlyos egészségesbe.
károkat okozó gombabetegség, csak akkor tudunk A gomba tehát a gombafonálzatának – micéliumának
ellene hatékonyan védekezni, ha ismerjük a kórokozó – segítségével telel át az összeszáradt fákon vagy
a talajban hagyott múmiákon. Tavasszal azután az
fejlődésmenetét.
Tüneteivel szabadföldön már a gyümölcsösökben ezeken fejlődő szaporítóképletek indítják el a fertőzést.
találkozunk, ahol a seb körül a gyümölcsön egyre Korai virágfertőzés esetén a konídiumok a nyíló
nagyobbodó rothadó folt látható, amely végül az virágba kerülnek és így fertőznek. A gyümölcsfertőzés
egész gyümölcsre kiterjed. A rothadó folton később leggyakrabban akkor jön létre, ha a konídiumok
körkörösen okkersárga, 2–3 mm átmérőjű exogén a sérülés, rovarrágás helyén be tudnak hatolni a
sztómák alakulnak ki. A gyümölcskocsány elbarnul, gyümölcsbe. Vegetációs időben a rovarkártevők
a gyümölcsök legtöbbször lehullnak, ritkán a fán is elleni védekezés a monília elleni védekezésnek az
maradnak. A lehullott gyümölcs talajjal érintkező alapja. A rovarkártevők közül elsősorban a sodró– és
része elfeketedik. Az alma, körte később barna, a gyümölcsmolyok rágása teremt fertőzési kaput. Az
szürkésfekete múmiává – álszkleróciummá – aszalódik egészséges gyümölcsöt tehát nem tudja megfertőzni.
össze. A tárolóban, raktárakban a betegség tipikus A kórokozók elleni védekezés érdekében fontos
tünete a fekete alma. Ilyenkor a gyümölcs sötétbarna, szüret közben és szüret után a gyümölcsmúmiák
majd fekete színű, állománya rugalmas, gumiszerű, megsemmisítése. Szükség esetén hosszan elnyúló
héja sima, bőrszerű és fényes. Az ilyen gyümölcs virágzáskor, vagy a csapadékos idő miatt a
páraszegény levegőben összeaszalódik, behorpad, de gombaölő szerrel való permetezés sem maradhat el.
akkor is rugalmas, szilárd marad. Felületén esetenként A vegetációban és főleg a szüret előtt a varasodás
elszórtan sárgásszürke exogén sztómák képződnek. elleni permetezések a monília ellen is védelmet
nyújtanak. Az utolsó permetezésre azokat a
Konídiumos alakja a Monília fructigena.

Szikra”, amely az ötvenes évek
első felében készült. De megtalálható gyűjteményemben az
első sorozatban gyártott csehszlovák magnetofon, s amerikai
gyártmányú „társával” is rendelkezem.
A munkaasztalon egy elektroncsöves készülék vonja magára
a figyelmemet, amely láthatóan
nem rádió…
– Ez egy ún. „A” kategóriájú (a

sítők gyártásában világmárkának számító tengerentúli cég
soha nem tért rá a félvezetős
berendezések gyártására. De ez
már tulajdonképpen egy másik
téma, amelyről ugyancsak sokat
lehetne beszélni.
– Ha e cikk olvastán valaki
szeretne felajánlani régi rádiót, vagy egyéb híradástechnikai készüléket? – Apróhirdetésem évek óta megtalálható
a Dunatáj hirdetési rovatában,
abban elérhetőségem is szerepel.
– Végezetül: Ez a magángyűjtemény már önmagában is egy
rádiómúzeum. Nem gondoltgondoltak-e arra, hogy a nyilvánosságnak is érdemes lenne
bemutatni?
– Egy állandó jellegű híradástechnikai múzeum létesítése,
de akár egy időszaki kiállítás
megszervezése is messze meghaladják anyagi és egyéb lehetőségeimet. Ám ha megfelelő
szponzorok jelentkeznének...
Semmi sincs kizárva, maradjunk tehát abban, hogy ez még
a jövő zenéje.
(németh)
(A szerző felvételei)

HiFi-nél magasabb minőségi
besorolású) elektroncsöves erősítő – hangzik a magyarázat. –
A valóban szép zenei hangzás
kedvelői bizonyára tudják, hogy
teljesítményközpontú világunkban nem a félvezetős erősítők
viszik el a hangminőségben a
pálmát, hanem a hagyományos
„csövesek”. Talán elég annyit
megjegyeznem, hogy az erő-

A felvételeken (balról jobbra): Az első amerikai szalagos magnetofonok egyike,
a sorozatban gyártott első
csehszlovák szalagos magnó,
a Siemens drótos magnetofont még 78-as fordulatú lemezjátszóval kombinálták, a
láda nagyságú „Vörös Szikra”, az első magyarországi
magnetofon.

Amit szabad Jupiternek, nem
szabad az ökörnek! – idézte
a latin mondást Pavol Paška házelnök, amikor a sajtó
munkatársai a véleményét
kérték arról, miért alkoholi-

zálhatnak büntetlenül a parlamentben a képviselők, amikor a
dolgozóknak a munkahelyükön
ugyanezért ajtót mutatnak. Nos,
amint azt a Markíza tévéhíradójának egyik múlt heti tényfeltáró riportja is bizonyítja, ebben
a kis országban sokan vannak
Jupiterek és valóban korlátlanul
bármit megengedhetnek maguknak.
A riporter a kormánygép egyik
útját firtatta, amely öt smeres képviselőnővel a fedélzetén kiruccant Szentpétervárra.
Amikor utazásuk célja felől
érdeklődött, a csoport vezetője
szemmel láthatóan rögtönzött
válaszában azt állította, hivatalos kiküldetésben jártak, az
ottani vállalkozónőkkel találkoztak. Érdekes ugyanakkor,
hogy a szentpétervári szlovák
főkonzulátuson a szlovák képviselőnők érkezéséről és ott-tartózkodásukról mit sem tudtak,
pedig ilyenkor a diplomáciai
külképviselet munkatársainak
akad némi dolguk, feladatuk. A
riporter a kormányhivatal illetékeseinél – tudvalevően nekik
van alárendelve a kormánygép
– érdeklődött, hogy vajon azon
az ominózus napon tulajdonképpen hol volt, merre is járt a
kormánygép. Erre azt a választ
kapta, hogy a kormány szolgálatában álló gép útjai nem tartoznak a nyilvánosságra. Nos, mint
oly sok esetben, ez alkalommal
sem kapott sem a riporter, sem
pedig az ország nyilvánossága kielégítő választ arra, hogy
öt kormánypárti képviselővel
miért kellett a kormánygépnek
erősen megkérdőjelezhető célból Szentpétervárra repülnie…
(németh)

Növényvédelem

permetszereket használjuk, melyeknek jó hatásuk
van nemcsak a varasodás, de a monília ellen is.
Eredményesen alkalmazható gombaölő szerek – az
élelmezésegészségügyi várakozási idő betartásával – a
következők Folpan 80 WDG 0,2 % (10 nap várakozási
idő), Merpan 80 WDG 0,2 % (35), Polyram WG 0,2
% (21), Signum 0,075 % (15). Ezek a gombaölő szerek
jégverés után azonnal kipermetezve megvédik a sérült
gyümölcsöt a moníliás fertőzéstől.
Csekes Zoltán mérnök
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Valahányszor elmegyek a hajdani komáromi vármegyeháza hulló vakolatú, lassan omladozó épülete
előtt, a nemzetéért aggódó magyar poéta, néhai jó Vörösmarty Mihály búsongó, kesergő verssora jut
eszembe: „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” Vajon satnyuló komáromi utódainak jut
még egyáltalán valami az eszükbe, ha azt mondom, Komárom vármegye? Bizonyára nem sok, pedig
csakis a múlt alapos ismerete viheti előbbre a jelent...

A szebb időket is megélt Komárom
hosszú évszázadokon át a Szent István királyunk által alapított negyvennyolc történelmi vármegye egyikének székvárosa volt. A „Comitatus
Comaromiensis”, hasonlóképpen,
mint a többi vármegye, a várispánságból alakult át hosszú folyamat
eredményeként nemesi vármegyévé,
amelyek mindenkor a legnagyobb
közigazgatási egységet képezték.

Az 1910-es népszámláláskor 179 513
lakosa volt, ebből 138 758 magyar,
11 205 német és 8 617 szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. 1754-től
a vármegye négy járásra oszlott. A
Csallóközi székhelye Nemesócsa, a
Gesztesié Nagyigmánd, az Udvardié
Ógyalla és a Tatai járásé pedig Tata
volt. Trianon után csak a Tatai és a
Gesztesi járás maradt Magyarországon, a többit az impériumváltáskor

C s e h s z lov á k i ához csatolták.
Ezzel a történelmi Komárom vármegye megszűnt
létezni, s egykori székvárosának a
hatalom új urai meglehetősen sanyarú sorsot szántak, mert a gyakorlatilag mezővárossá degradált
Komárom volt nemzeti kultúránk
és magyarságtudatunk ápolásának
egyik legfontosabb felvidéki köz-

pontja. A történelem folyamán a
néhai Komárom vármegyéről három
nagy monográfia is született: a legkorábbi a nagyhírű tudós, Bél Mátyás tollából, a tizenkilencedik század első felében jelent meg az első
magyar statisztikus, Fényes Elek
Komárom vármegye leírása című remek munkája, míg a századfordulón

A múlt héten több napon át ugyancsak nagy
sokadalom volt az Öregvár egyébként csendes, csak a turisták által látogatott tágas
udvarán. Nem először és remélhetőleg nem
utoljára népes filmes stáb vette birtokába
a területet, hogy megörökítse egy szlovák
és cseh koprodukcióban készülő játékfilm
több jelenetét. A készülő produkcióban,
amelynek rendezője Zdenek Jiráský, s amely
a „Agata Schindler naplója” címmel kerül
majd a mozikba, kétszáznegyven ismerős
komáromi arc is felvillan majd epizódszere-

dr. Borovszky Samu Magyarország
vármegyéit bemutató sorozatának
köteteként a Komárom vármegye
monográfiája. Némi utánjárással
mindhárom forrásmunka ma is hozzáférhető az érdeklődők számára.
(németh)
(a szerző felvétele)

pekben, illetve statisztaként. A film, amely
zenei aláfestéssel csak az öt főszereplő,
javarészt a végzetébe induló zsidó értelmiségi képi emlékeinek megjelenítéséből, szavak, mondatok elhangzása nélkül áll össze,
több helyszínen készül. A forgatást tovább
folytatják például Pozsonyban, több szlovákiai városban, majd Prágában is. Kíváncsian várjuk az eredményt, remélve, hogy mire
elkészül, a szebb időket is megélt komáromi
Tatra mozi ismét kinyit…
(németh)

MIÉRT
IS EZ A KÖZÖNY?
Egyre érezhetőbb a kulturális apátia
Az égbolton rohanó sötét felhők bizonyára sokakat elriasztottak szombaton attól, hogy
ellátogassanak a Duna-part festői környezetében elterülő Monostori Erődbe. Ám akik
nem féltek kitenni magukat egy-egy esetleges futó zápor veszélyének, kellemesen szórakozhattak ezen a szeptember végi napon. A megannyi ágyúlőrésével a folyó békés víztükrére meredő felújított monumentális Dunai Bástya és az alatta létesített kikötőhely
átadási ünnepsége folyt ezen a napon, mintegy pótolva az eredetileg júniusra tervezett
ünnepélyt, amelyet „elmosott” a dunai árvíz.
Délelőttől estig nem hiányzott
itt úgyszólván semmi, hiszen
a Monostori Erődöt működtető
társaság felsorakoztatta ezen a
napon fennállása tizenhárom
esztendejének úgyszólván valamennyi eredményét, s így minden korosztály megtalálhatta a
maga érdeklődésének megfelelő
programot, szórakozást. Megtekinthették például a „Duna, hajók, mesterségek” című új állandó killítást, amelynek a felújított
bástya ad otthont, óránként csoportos kazamata-túra indult, a
kisebbeket bábelőadás, fizikai
showműsor és íjászat várta, de
kacaghattak többek között a vá-

sári mutatványos hagyományok
elemeit felújító produkciónak
is „Nyilvános akasztás, avagy
Sobri Jóska színre lép – vidám
vásári vérfürdő” címmel. És
akkor még sok minden egyébről, mint a hagyományőrző
egyesület fegyveres bemutatója, papírhajó-hajtogatás és nem
utolsósorban Ferenczi György
és a Racka Jam koncertje, nem
is szóltam.
A Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség igazgatójának avatóbeszédéből megtudhattuk többek között, hogy
a bástya felújítása, amelynek
révén további 1200 négyzet-

méternyi kiállítási területtel
gyarapodott az erőd, valamint
a kikötőhely létesítése megközelítőleg 440 millió forintba
került, s ebből 366 millióval
támogatta az ügyet az Európai
Unió, míg a magyar állam 72
millióval járult hozzá a fejlesztéshez. A Monostori Erőd, amelyet évente tízezrek keresnek
fel, vonzó turisztikai látványosság, s egyre gyakrabban nyújt
otthont nemzetközi rendezvényeknek, összejöveteleknek és
bemutatóknak is.
(németh)
(A szerző felvételei)

Tanítókórusok fellépése
templomainkban

A Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei fesztivál keretében a múlt hét végén
a Szent András-templomban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Vass
Lajos Énekkara lépett fel az esti szentmisén. Szeptember 29-én, délelőtt fél 10-kor
az őrsújfalusi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomban a Hajdúböszörményi
Városi és Pedagóguskórus, a Szent András-plébániatemplomban pedig 11 órakor
a az újfehértói Körkép Vegyeskórus lép fel.

Komárom a múltban híres volt a kultúra szeretetéről, ápolásáról.
Éppen ezért is a 19. században szívesen fordultak meg városunkban a vándorszínészek, a 20. század második felében a Jókai Napok rendezvényeire pedig nemcsak hazánk kultúrakedvelő polgárai, de külföldről is szívesen látogattak el. Pezsgett az élet!
Bizony jó pár éve – annak ellenére, hogy emléktábla –, szoboravatások, tárlatnyitások, Komáromi
Napok … vannak – nem mondhatjuk, hogy itt pezseg az élet.
Ebből a tespedtségből próbálta
a Lehár Ferenc Polgári Társulás
vezetősége Klemen Teréz vezetésével felrázni városunk lakosait. Nyári szabadtéri koncertsorozatot szervezett.
Végre valami megmozdult Komáromban is! – gondolta az
ember. Lelkesen siettünk augusztus 4-én a Szentháromság
szoborhoz, hogy Boráros Imre
színész és Hanzsér Árpád zenész koncertjén tapsolhassunk.
Kellemes volt nézni a Klapka
vendéglő teraszáról azt, hogy
az egybegyűlteken kívül az arra
haladók is szívesen meg-megálltak, vagy hozzánk csatlakoztak.
A Dunatáj hasábjain is hirdették
e koncertsorozatot. S így már a
következő hét vasárnapján, 11én még többen voltunk „Cseku”,
Jozef čerňasky koncertjén. A
közönség hatalmas tapsviharral
jutalmozta városunk szülöttét.
Kellemes idő volt 18-án is, amikor Benes Ildikó és Pőthe István
színészek előadóestje volt. A
kitűnő koncert után esős napok
álltak be, s így 25-én elmaradt a

Memória Társulat fellépése.
A Dunatáj 36. számában örömmel olvastam, hogy erre az elmaradt rendezvényre szeptember
22-én 17 órai kerül sor a Jókai
moziban, ahová kisvonat viszi az
Erzsébet-hídon át az érdeklődőket
Dél-Komáromba.
Szégyen, hogy alig 20 ember
hallgatta meg az 5 kitűnő zenészt: Zsákovics Lászlót, a Társulat vezetőjét és szólógitárost,
dr. Novák Béla Tamás ritmusgitárost, Sipos Jenő basszusgitárost, Alföldi Károly dobost
és dr. Zács Richárd billentyűst.
Ismét egy lélekfelemelő koncert

élményével lettek szegényebbek
azok, akik kihagyták ez a lehetőséget.
Külföldi nyaralásainkról hazatérve bizony sajnálattal állapítjuk meg, hogy városunk kihalt,
unalmas. Elgondolkodtunk már
azon, hogy hol és kiben van a
hiba?…
Dr. Egriné dr. T. Szonja

Cukorbetegek
figyelmébe

A cukorbetegek DIAKOM
komáromi szervezete
szeptember 26-án,
14 órai kezdettel tartja
taggyűlését a Kossuth téri
nyugdíjasklub
nagytermében.
Szeretettel várnak
minden cukorbeteget.

Felpattanhatunk a bringára,
mehetünk nyomort nézni!
Szinte minden hazai sajtótermék boldog lelkesedéssel
számolt be arról, hogy szűkebb régiónk hamarosan
egy újabb kerékpárúttal
gazdagodik. Az EU-s kas�sza kinyílt, s amit mi korábban beleadtunk, abból most
morzsákat hintve, bennünket
hülyének nézve elénk szórják
a lehetőséget: Kerékpárút.

Pedig nekünk nem éppen
az lenne a legfontosabb beruházás, nem kifejezetten ez
kellene, hanem fejlesztések,
ipar, munkalehetőségek.
Ezért nem tudok örülni a kerékpárútnak még akkor sem,
ha egyesek sikersztoriként
szeretnék tálalni a sikertelenségüket...
-yam-
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MŰSOR AJÁNLAT
SZEPTEMBER 28 -tól október 4 -ig

M1

SZOMBAT

7.00 Híradó, 9.05 Itthon
vagy!, 10.00 Noé barátai,
10.30 Pecatúra, 12.05 Másfél
millió lépés Magyarországon,
13.00 Itthon vagy!, 13.30
Zöld tea, 14.00 Itthon vagy!,
15.00 Vad Magyarország,
17.30 Gasztroangyal, 18.30
Szerencseszombat, 19.10 Itthon vagy!, 21.05 Poligamy
(magyar), 21.55 Itthon vagy!,
22.25 Szimfonik Live

TV2

6.00 Az idő örvényében, 6.25
TV2-matiné, 12.00 Babavilág, 13.00 Kalandjárat extra,
14.00 Xena (amer.), 15.00 A
férjem védelmében (amer.),
16.00 Luxusdoki (amer.),
17.00 IHM, 18.00 Tények,
19.30 Ilyen a formám (magyar), 21.45 Bűntény a támaszponton (amer.), 23.50
Karantén (amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.25 Házon kívül, 12.00 A la CAR,
12.30 4 ütem, 13.05 Cobra
11 (német), 14.05 Eastwicki boszorkák (amer.), 15.05
A hős legendája (amer.),
16.05 Dolgozó lány (amer.),
18.30 Híradó, 18.55 Fókusz plusz, 20.00 X-Faktor, 21.20 Eredet (amer.),
0.20 Szerelemért szerelem
(amer.)

RTL II

9.00 Minden lében négy kanál, 9.55 Ezel (török), 13.00
Az őrangyal (amer.), 14.00
Nyomtalanul (amer.), 15.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 17.00 Egy este, 18.00
Sokkoló valóság, 19.00 Forró
nyomon, 20.00 A szerelem
hullámhosszán (amer.), 23.00
Ezel (török)

M2

9.35 Mesék, 13.00 H 2O,
13.50 Varázslók a Waverly
helyből, 14.15 Táncakadémia, 14.40 A békakirályfi,
16.05 Mesék, 17.35 Vakáción a Mézga család,
18.35 Állatkert a hátizsákban, 20.00 Híradó, 20.45
Top Gear, 21.35 Mr. Balhé
(amer.), 23.10 4 összeesküvő és 1 temetés, 0.00 Eric
Clapton-koncert

Duna tv

7.30 Élő egyház, 9.00 Itthon vagy!, 10.35 Székely
kapu, 11.10 Déltenger kincse (ausztrál-francia), 12.50
Zöld jelzések, 13.25 Hagyaték, 13.55 Labdarúgás,
15.55 A világörökség kincsei, 16.20 Rokonok (magyar), 18.00 Híradó, 18.30
Itthon vagy!, 19.25 Hogy
volt?, 20.25 Futótűz, 21.10
Csoda a farkasokkal (francia-olasz), 23.00 Dunasport

Pozsony 1

12.55 Postád érkezett, 13.55
Lányaim, 15.35 Üdvözöljük
Edelweissben (amer.), 17.15
Építs házat, ültess fát!, 18.25
Főzzünk!, 19.00 Hírek, 20.20
Postád érkezett, 21.25 Igaz
történetek, 22.00 Rekordgyűjtő, 23.25 Margó királynő
(francia-olasz)

Pozsony 2

13.55 Bajnokok Ligája, 14.25
Hogyan szundított el Grétike,
15.05 Kapura, 15.50 Farmereknek, 16.10 Tesztmagazin,
16.25 Idősek klubja, 17.00
Színészlegendák, 18.00 Úton,
18.40 Esti mese, 20.00 Oswiecziym két arca, 21.00 Átrium, 21.55 Fesztviálpercek,
22.00 Soul Boy

Markíza tv

10.45 Két és fél férfi, 11.40
A kerítésen túl, 13.25 Szoknyás ügynök (amer.), 15.30
Hogyan lopjuk el a menyasszonyt (amer.), 17.35
Hurrikán, 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
A farm, 22.15 Az első 50
randi (amer.), 0.20 Hellboy
(amer.)

JOJ TV

9.55 Dee nyomozó (amer.),
12.50 A kiválasztottak, 13.55
X-Faktor, 19.00 Híradó, 20.20
Alíz a csodák országában
(amer.), 23.00 A kiválasztottak, 0.30 Haldokolva (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Esély, 6.30 Magyar
gazda, 9.00 Egyházi műsorok, 12.05 Itthon vagy!,
12.55 Négyesfogathajtó-Eb,
15.30 Itthon vagy!, 17.00
Indul a bakterház (magyar),
19.30 Híradó, 20.15 Magyarország, szeretlek!, 22.00
Borvacsora, 23.00 Solti 100
(amer.-angol)

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 11.00 Egészségmánia, 13.00 A kiválasztott (amer.), 14.00 Békétlen békítő (amer.), 15.00
Sue Thomas (amer.), 15.55
Ilyen a formám (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Napló,
20.00 Dick és Jane trükkjei
(amer.), 21.50 Charlie Wilson háborúja (amer.), 23.50
A hercegnő (angol-francia)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.30
Gasztrotúra, 12.00 Mi, muzsikus lelkek, 12.40 Női bajnoki kézilabda-mérkőzés,
14.25 Futótűz (amer.), 16.30
Mindent bele, fiúk (olasz),
18.30 Híradó, 18.55 A szállító (amer.), 20.00 X-Faktor,
21.50 A sziget (amer.), 1.10 A
szállító (amer.)

RTL II

9.00 Jégvárak (amer.-kanadai), 10.45 Tru Calling
(amer.), 11.40 Nyomtalanul
(amer.), 12.35 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 13.00
Szombat esti láz, 17.30 Segítség, bajban vagyok!,
22.00 Heti hetes, 23.00 Sötét
zsaruk (amer.), 0.00 A szerencse foglyai (amer.-német)

M2

9.50 Mesék, 11.05 A békakirályf i, 12.10 Táncakadémia, 12.30 Csajok
az űrből, 13.00 Rocky és
Bakacsin kalandjai, 15.00
H 2 O, 16.00 Mesék, 18.35
Állatkert a hátizsákban,
19.30 Napfényfarm, 19.45
Mesék, 20.00 Híradó, 20.35
Mad Men (amer.), 21.25
Poligamy (magyar), 22.50
Magic

Duna tv

9.00 Itthon vagy!, 10.55
Római katolikus szentmise, 12.15 A múmia közbeszól (magyar), 13.45 Hazajáró, 14.45 Egy pikoló
világos (magyar), 16.20
Labdar úgás, 19.05 Híradó,
19.35 Önök kér ték, 20.30
Ida
regénye
(magyar),
21.40 Eldorádó (magyar),
23.20 NégyesfogathatjóEb

Pozsony 1

11.30 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.40
Agatha Christie (angol),
15.15 Filmmúzeum, 16.35
Senki sem tökéletes, 17.45
Menjünk a kertbe!, 18.15 A
konyhám titkai, 19.00 Híradó, 20.20 A nő, aki vis�szatért (olasz), 23.35 Maigret felügyelő (francia), 1.00
Agatha Christie: A harmadik lány (angol)

Pozsony 2

10.35 Szóval, 10.40 On Air,
11.05 Fatima és Omar esete,
12.20 Oswieczym két arca,
13.30
Kerékpárverseny,
17.00 Sport, 18.40 Esti
mese, 19.00 Híradó, 20.00
Színházi közvetítés, 22.10
Fesztiválpercek, 22.15 Lefújva, 22.45 Röplabda-vb,
0.30 Szóval

Markíza tv

6.00 Hur rikán, 7.50 Scooby Doo, 8.35 Tom és Jerr y, 10.40 Hogyan lopjuk
el a menyasszony t (amer.),
12.45 Az 50 első randi
(amer.), 14.45 Jack Hunter
(amer.), 16.55 Flynn Carsen (amer.), 19.00 Hírek,
20.30 Captain Amerika
(amer.), 23.00 A különlegesek

JOJ TV

10.40 Geissenék, 11.40
Castle (amer.), 12.50 K
(amer.), 15.00 Kidobósdi
(amer.), 17.15 Új otthon,
18.00 Mennyibe kerül?,
19.00 Híradó, 20.20 Csillag születik, 23.00 A veterán (amer.), 1.05 A sziget
(amer.)

M1

HÉTFŐ

5.55 Ma reggel, 9.00 A királyi
ház titkai (dél-koreai), 10.10
Jó tudni!, 10.40 Család-barát, 12.55 Nemzetiségi műsorok, 14.50 Család csak egy
van, 15.35 A múlt fogságában
(brazil), 16.45 A szenvedélyek
lángjai, 17.40 Ridikül, 18.30
A következő!, 19.30 Híradó,
20.20 Hacktion (magyar), 21.20
Kékfény, 22.15 Az este, 22.50
Aranyfeszt, 23.45 Híradó

TV2

6.55 Mokka, 12.00 Amit a szív
diktál (mexikói), 13.00 Monk
(amer.), 14.00 Tények délután,
14.50 Csapdába csalva, 15.50
Családi titkok, 17.00 Hal a tortán, 18.00 Tények, 19.15 Édes
élet, 20.15 Aktív, 21.00 Jóban
Rosszban, 21.35 NCIS (amer.),
22.40 NCIS: Los Angeles
(amer.), 23.45 Összeesküvés
(amer.)

RTL Klub

6.05 Jó reggelt, skacok!, 12.50
Reflektor, 13.40 Éjjel-nappal
Budapest, 14.50 Fókusz, 15.25
A végső akarat (török), 16.25
A bosszú angyala (mexikói),
18.30 Híradó, 19.45 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.35 Dr. Csont (amer.),
22.35 A helyszínelők (amer.),
23.35 A főnök (amer.)

RTL II

9.00 CSI: Miami (amer.), 10.00
Szeress most!, 12.00 Segítség,
bajban vagyok!, 13.00 A gyanú
árnyékában, 14.30 Az örökség
(amer.), 16.30 Az alvilág úrnője (kolumbiai), 18.30 Szeress
most! (magyar), 19.30 A gyanú
árnyékában, 20.30 A gyanú
árnyékában, 21.30 Segítség,
bajban vagyok!, 22.30 Barátok
közt

M2

6.50 Mesék, 11.20 Fixi,
Foxi és barátaik, 12.10
Willy Fog újabb kalandjai,
12.35 A komisz aranyhal,
13.00 Sandokan, 13.55 Varázslók a Waverly helyből,
14.40 A komisz aranyhal,
15.35 Fixi, Foxi és barátaik, 15.55 Gógyi felügyelő,
18.10 Magyar népmesék,
20.45 Sophie szerint a világ, 21.10 Ménes élet (osztrák), 22.00 A következő!,
0.35 Magyar rock

Duna tv

10.00 Élő egyház, 11.00
Klubszoba, 12.50 Parlamenti közvetítés, 16.30 Térkép,
17.05 Everwood (amer.),
18.00 Híradó, 18.30 Kisváros (magyar), 19.10 Angyali
érintés (amer.), 19.55 Őrjárat
az égen (magyar), 21.15 Taxival a tengeren (mexikóispanyol), 22.45 A nemzet tehetségeiért díj átadása, 23.15
Közbeszéd

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Taxi,
14.20 Építs házat, ültess fát!,
15.10 Asija választása, 16.20
Srí Lanka, 17.10 Csalók akcióban, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szenvedély és érzelem (francia),
22.15 A király kalóza (francia), 0.05 Profik

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 13.20
Bajnokok Ligája, 13.45 Lefújva, 16.20 Prof ik, 16.45
Fókusz, 17.30 Regionáis
hírek, 18.00 Az önök szemével, 18.30 Kassa – Európa kulturális fővárosa,
19.00 Hírek, 20.00 Zsukov
marsall élete, 20.45 Tudományos magazin, 22.10 Európai mozi, 0.30 Átrium

Markíza tv

M1

KEDD

SZERDA

5.55 Ma reggel, 9.00 A királyi ház titkai (dél-koreai),
10.10 Jó tudni!, 10.40 Család-barát, 12.25 Nemzetiségi magazinok, 14.50 Család
csak egy van, 15.40 A múlt
fogságában (brazil), 16.45 A
szenvedélyek lángjai, 17.40
Ridikül, 18.30 A következő!,
19.30 Híradó, 20.20 Párizsi
helyszínelők (francia), 21.10
King (kanadai), 22.00 Az este,
22.30 Gyilkosság (amer.), 0.25
Család csak egy van (ausztrál)

9.00 A királyi ház titkai (délkoreai), 10.10 Jó tudni!, 10.40
Család-barát, 12.25 Nemzetiségi műsorok, 13.25 Útravaló, 14.50 Család csak egy
van (ausztrál), 15.40 A múlt
fogságában (brazil), 16.50 A
szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 17.40 Ridikül, 18.30
A következő!, 19.30 Híradó,
20.20 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.05 On the Spot,
22.05 Az este, 22.40 Summa,
23.10 Angi jelenti

6.55 Mokka, 12.00 Amit a szív
diktál (mexikói), 13.00 Monk
(amer.), 14.50 Csapdába csalva, 15.50 Családi titkok, 17.00
Hal a tortán, 18.00 Tények,
19.15 Édes élet, 20.15 Aktív,
21.00 Jóban Rosszban, 21.35
Első vasárnap (amer.), 23.45
Zsaruvér (amer.), 2.25 A fény
ösvényei (magyar)

6.55 Mokka, 12.00 Amit
a szív diktál, 13.00 Monk
(amer), 14.00 Tények délután, 14.50 Csapdába csalva,
17.00 Hal a tortán, 18.00 Tények, 19.15 Édes élet, 20.15
Aktív, 21.00 Jóban Rosszban,
21.35 A búra alatt (amer.),
23.55 Ringer (amer.), 0.55
Tények este

TV2

RTL Klub

6.05 Jó reggelt, skacok!, 13.05
Brandmánia, 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 Fókusz,
15.25 A végső akarat (török),
16.25 A bosszú angyala (mexikói), 18.30 Híradó, 19.20
Fókusz, 19.45 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.35 A mentalista (amer.),
22.35 Döglött akták (amer.),
0.30 Hazudj, ha tudsz! (amer.)

RTL II

9.00 CSI: Miami
(amer.),
11.00 Vacsoracsata, 12.00 Segítség, bajban vagyok!, 13.00
A gyanú árnyékában, 14.30
Az örökség (amer.), 15.30 A
sors hullámain (amer.), 16.30
Az alvilág úrnője (kolumbiai), 17.30 Gazdálkodj okosan!,
18.30 Szeress most!, 19.30 Vacsoracsata, 20.30 A gyanú árnyékában, 21.30 Segítség, bajban vagyok!, 23.30 Heti Hetes

M2

6.40 Mesék, 10.25 Gógyi felügyelő, 11.00 Mesék, 12.40
Sandokan, 13.05 Balekok,
14.40 A komisz aranyhal,
15.30 Fixi, Foxi és barátaik,
17.00 Mesék, 18.25 Állatkert
a hátizsákban, 19.20 Napfény
farm, 20.45 Gyógyító természet, 21.10 Ménes élet (osztrák), 22.00 A következő!,
23.40 Pasta (dél-koreai)

Duna tv

9.00 Parlamenti közvetítés,
16.30 Térkép, 17.05 Everwood
(amer.), 18.00 Híradó, 18.30
Kisváros (magyar), 19.10 Angyali érintés (amer.), 20.00
Bözsi és a többiek, 21.20
Dunasport, 21.30 Tükreim
(olasz), 23.20 Közbeszéd, 0.10
Koncertek az A38 hajón

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.10
Menjünk a kertbe!, 14.40 A
világ képekben, 15.10 Asija választása (török), 16.20
Dél-India, 17.10 Csalók akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 20.20 Selejtek,
21.35 A mentőautó (cseh),
22.35 Szlovákia legnagyobb
bűnügyi esetei, 23.30 Profik

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.50
Gyermekek éve, 13.20 Ölelj
meg!, 15.00 A család, 15.25
Orientációk, 15.55 Ukrán magazin, 17.30 Hírek, 18.00 A világ lovas nemzetei, 19.00 Híradó, 20.00 Dokumentumfilm,
20.45 A rendelő, 21.55 Fesztiválpercek, 22.10 Kennedyék

Markíza tv

9.35 A férfiak nem sírnak,
10.50 Cobra 11 (német),
11.50 A mentalista (amer.),
12.50 A farm, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Sóhivatal,
17.50 A férfiak nem sírnak
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.40 A
farm, 23.00 NCIS (amer.),
3.55 Kobra 11 (német)

10.45 Kobra 11, 11.45 A
mentalista (amer.), 12.45
Dr. House (amer.), 13.40
Lépésről lépésre, 14.10 A
farm, 15.30 Két és fél férfi,
16.00 NCIS (amer.), 17.25
Ref lex, 17.50 A férfiak nem
sírnak (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.40
A farm, 23.00 NCIS (amer.),
1.40 Dr. House (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.00 Álomház, 12.30 Dr.
Csont (amer.), 14.30 Castle
(amer.), 15.40 Vásárlási láz,
15.55 Kapcsoltam, 17.00
Híradó, 17.50 A tárgyalóterem, 19.00 Híradó, 20.20 A
panelház, 21.40 A kiválasztottak, 23.00 Geissenék,
0.00 X-Faktor

M1

11.00 Álomházak, 12.30 Dr.
Csont (amer.), 14.30 Castle
(amer.), 15.40 Vásárlási láz,
15.55 Kapcso1tam, 17.00 Híradó, 17.50 A tárgyalóterem,
19.00 Hírek, 20.20 Panelház
(szlovák), 21.40 A kiválasztottak, 23.00 Reality-show, 0.00
Csillag születik

TV2

RTL Klub

6.05 Jó reggelt, skacok!, 12.50
Reflektor, 13.05 Mi, muzsikus lelkek, 13.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.25 A végső akarat (török),
16.25 A bosszú angyala (mexikói), 18.30 Híradó, 19.20 Fókusz, 19.45 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.35
Szulejmán (török), 22.45 Házon
kívül, 23.35 Bakkermann (magyar)

RTL II

9.00 CSI: Miami (amer.), 12.00
Segítség, bajban vagyok!,
14.30 Az örökség (amer.), 15.30
A sors hullámain, 16.30 Az alvilág úrnője (kolumbiai.), 17.30
Az első millióm története,
18.30 Szeress most! (magyar),
19.30 Vacsoracsata, 20.30 A
gyanú árnyékában, 21.30 Segítség, bajban vagyok!, 22.30
Barátok közt, 23.30 Forró nyomon

M2

6.25 Mesék, 11.00 Fixi, Foxi
és barátaik, 11.25 Mi micsoda?, 12.15 A komisz aranyhal, 12.40 Sandokan, 13.30
Varázslók, 14.40 A komisz
aranyhal, 15.30 Fixi, Foxi és
barátaik, 16.25 Lóti és Futi,
19.20 Napfényfarm, 20.45
Kapa, kasza, fakanál, 21.10
Ménes élet (osztrák), 22.00 A
következő!

Duna tv

9.50 Angyali érintés, 10.40
Bözsi és a többiek, 13.00
Pannóniától a csillagokig,
13.30 Liszt Ferenc (magyar), 14.30 Kívánságkosár,
16.30 Térkép, 17.05 Everwood (amer.), 18.30 Kisváros (magyar), 19.10 Angyali
érintés (amer.), 20.00 Linda
(magyar), 21.00 Hírek, 21.15
Barátom a nyakamon (francia), 23.45 Koncertek az A38
hajón

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát, 14.30
Kati igaz történetei (szlovák), 15.10 Asija választása (török), 16.20 Himalája,
17.10 Csalók akcióban, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Bajnokok Ligája, 0.10 Profik

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.55
Ölelj meg!, 16.45 Fókusz,
18.00 A szépség jelképei,
18.40 Esti mese, 19.00 Híradó, 20.00 Fiatalok fiatalokról, 20.25 A fiatal szülőkről,
21.55 Fesztiválpercek, 22.10
Szigorúan ellenőrzött vonatok (cseh)

Markíza tv

10.45 Cobra 11 (német),
11.45 A mentalista (amer.),
12.40 Doktor House (amer.),
13.40 Lépésről lépésre, 14.10
A farm, 15.30 Két és fél férfi, 16.00 NCIS (amer.), 17.00
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.50
A férfiak nem sírnak (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30
Kívánságműsor, 22.30 NCIS
(amer.), 23.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV

11.00 Álomházak, 12.30 Dr.
Csont (amer.), 14.30 Castle
(amer.), 15.40 Vásárlási láz,
15.55 Kapcsoltam, 17.00 Hírek, 17.50 A tárgyalóterem,
19.00 Híradó, 20.20 Panelház
(szlovák), 21.40 CSI Miami
(amer.), 23.00 Castle (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A királyi ház titka (délkoreai), 10.10 Jó tudni!, 12.25
Nemzetiségi műsorok, 13.50
A zseni származása, 14.45
Család csak egy van (ausztrál), 15.30 A múlt fogságában
(brazil), 16.35 A szenvedélyek
lángjai (kolumbiai), 17.40 Ridikül, 18.30 A következő!,
19.30 Híradó, 20.20 Szálka,
21.50 Az este, 22.25 Nemzeti
nagyvizit, 23.40 Elhallgatott
gyalázat

TV2

6.00 Segíts magadon, 6.55
Mokka, 12.00 Amit a szív
diktál (mexikói), 13.00 Monk
(amer.), 14.00 Tények délután,
14.50 Csapdába csalva, 15.50
Családi titkok, 17.00 Hal a tortán, 18.00 Tények, 19.15 Édes
élet, 20.15 Aktív, 21.00 Jóban
Rosszban, 21.35 Mr. és Mrs.,
23.35 Vágy és vezeklés (angol)

RTL Klub

8.00 Reggeli, 10.00 Top
shop, 13.05 Egészségkalauz,
13.40 Éjjel-nappal Budapest,
14.50 Fókusz, 15.25 A végső
akarat (török), 16.25 A bos�szú angyala (mexikói), 18.30
Híradó, 19.20 Fókusz, 19.45
Éjjel-nappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.35 Bankcsapda (amer.), 23.20 Brandmánia,

RTL II

9.00 CSI: Miami (amer.), 10.00
Szeress most! (magyar), 11.00
Vacsoracsata, 12.00 Segítség,
bajban vagyok!, 13.00 A gyanú árnyékában, 15.30 A sors
hullámain (venezuelai), 16.30
Az alvilág úrnője (kolumbiai),
17.30 Forró nyomon, 18.30
Szeress most!, 19.30 Vacsoracsata, 22.30 Barátok közt,
23.30 Gazdálkodj okosan!

M2

7.15 Mesék, 10.25 Gógyi felügyelő, 11.20 Mi micsoda?,
12.10 A komisz aranyhal,
14.15 Rocky és Bakacsin kalandjai, 17.00 Mesék, 17.30
Blinky Bill, 18.55 Esti mese,
19.35 Segítség kacsaszárnyakon, 20.00 Híradó, 20.45 Az
emberi csoda, 21.10 Ménes
élet (osztrák), 22.00 A következő, 22.55 Ridikül

Duna tv

10.15 Angyali érintés (amer.),
11.05 Linda (magyar), 13.30
Liszt Ferenc (magyar), 14.30
Kívánságkosár, 16.30 Térkép,
17.05 Everwood (amer.), 18.00
Híradó, 18.30 Kisváros (magyar), 19.10 Angyali érintés
(amer.), 20.00 Angyalbőrben
(magyar), 20.55 Hírek, 21.15
Vörös föld (magyar), 23.40
Müpart Classic

Pozsony 1

6.35 Csalók akcióban 12.00
Hírek, 12.20 Nők klubja,
13.55 Építs házat, ültess fát,
14.20 Konyhánk titkai, 15.10
Asija választása, 16.00 Hírek,
16.20 Rio de Janeiro, 17.10
Csalók akcióban, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Luther, 22.10 Óvárosi rendőrség, 23.05 Riporterek, 23.35
Profik, 0.55 Szlovákia legnagyobb bűnügyei

Pozsony 2

7.00 Hírek, 10.55 Fogyasztók
magazinja, 12.10 Élő panoráma, 13.35 Éjszaka a levéltárban, 15.05 Idősek klubja,
17.30 Regionális hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 20.45 Európai Liga, 23.10 Az igaz szerelemről (cseh)

Markíza tv

8.30 Csillagokat az égről,
10.30 A férfiak nem sírnak,
11.40 Cobra 11 (német), 12.40
Mentalista (amer.), 13.35 Dr.
House, 15.30 Két és fél férfi, 16.00 NCIS, 17.00 Hírek,
17.50 A férfiak nem sírnak,
19.00 Híradó, 20.30 Forr a
bor, 21.40 A farm, 23.00 NCIS
(amer.), 0.00 Cobra 11., 0.55
Mentalista, 1.40 Dr. House
(amer.)

JOJ TV

7.00 Tárgyalóterem, 8.30 A
tárgyalóterem, 11.00 Álomházak, 12.30 Dr. Csont
(amer.), 14.30 Castle (amer.),
15.40 Vásárlási láz, 15.55
Kapcsoltam, 17.00 Hírek,
17.50 Tárgyalóterem, 19.00
Híradó,
20.20
Panelház
(szlovák), 21.40 A kiválasztottak, 23.00 Dzsigolók, 0.15
Dr. Csont (amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A királyi ház titkai (dél-koreai), 10.10 Jó tudni!, 10.40 Család-barát 12.55 Esély, 13.25 A
hangyák mindent tudnak, 14.45
Család csak egy van (ausztrál), 15.35 A múlt fogságában
(brazil), 16.45 A szenvedélyek
lángjai, 17.40 Ridikül, 18.30 A
következő, 19.30 Híradó, 20.20
Legenda, 22.25 Az este, 23.15
Forma-1

TV2

6.55 Mokka, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Amit a szív diktál
(mexikói), 13.00 Knight Rider
(amer.), 14.50 Csapdába csalva, 17.00 Hal a tortán, 18.00
Tények, 19.15 Édes élet, 20.15
Aktív, 21.00 Jóban Rosszban,
21.35 A hihetetlen Hulk
(amer.), 23.55 Brilliáns elmék
(amer.)

RTL Klub

7.35 Híradó Reggel 8.05 Minden reggel, 10.00 Thop shop,
11.40 Asztro-show, 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra, 13.40
Éjjel-nappal Budapest, 14.50
Fókusz, 15.25 A végső akarat
(török), 16.25 A bosszú angyala
(mexikói), 18.30 Híradó, 19.20
Fókusz, 19.45 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.35 CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 22.35 Gyilkos elmék
(amer.), 23.40 Kemény motorosok (amer.)

RTL II

8.00 Szeress most! (magyar),
9.00 CSI: Miami (amer.), 11.00
Vacsoracsata, 12.00 Segítség,
bajban vagyok!, 13.00 A gyanú árnyékában, 13.55 Barátok
közt, 14.30 Az örökség (amer.),
15.30 A sors hullámain, 16.30
Az alvilág úrnője (kolumbiai), 17.30 Péntektől péntekig,
18.30 Szeress most!, 19.30
Vacsoracsata, 20.30 A gyanú
árnyékában, 21.30 Segítség,
bajban vagyok!, 22.30 Barátok
közt, 23.30 Péntektől péntekig

M2

6.00 Mesék, 10.15 Hetedhét gyerekhíradó 10.25 Gógyi felügyelő
10.55 Fixi, Foxi és barátaik, 11.20
Mi micsoda?, 12.15 A komisz
aranyhal, 12.35 Sandokan, 13.05
Balekok, 13.50 Varázslók a Waverly helyből, 14.15 Rocky és
Bakacsin kalandjai, 14.40 A komisz aranyhal, 15.30 Fixi, Foxi és
barátaik, 16.25 Lóti és Futi, 19.20
Napfényfarm, 20.00 Híradó, 20.45
Jamie 30 perces kajái, 21.10 Ménes
élet (osztrák), 22.00 A következő!,
22.55 Ridikül

Duna tv

9.35 Voyager, 10.10 Angyali
érintés (amer.), 11.00 Angyalbőrben (magyar), 12.00 Híradó,
12.30 Közlekedés, 13.30 Liszt
Ferenc (magyar), 14.30 Kívánságműsor, 15.30 NB2-es labdarúgómérkőzés, 17.30 Térkép,
18.00 Híradó, 18.30 Kisváros
(magyar), 19.10 Angyali érintés (amer.), 20.00 Monte Cristo
grófja, 21.15 Hat nő és a gyilkos
(olasz-francia), 22.55 Gyerekek
vörös tájban, 23.55 Szent Lőrinc
éjszakája (olasz)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 Építs
házat, ültess fát!, 15.05 Asija
választása, 17.10 Csalók akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szeretem Szlovákiát!
21.40 Poplegendák, 23.45
Profik

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.10
A remény, 15.15 Labdarúgás, 15.55 Szemtől szemben, 18.45 Esti mese, 19.05
Az én családom, 20.00 A
kis és nagy panda, 20.50 A
család, 21.25 Jazz, 22.00 A
fehér varjú

Markíza tv

11.45 A mentalista (amer.),
12.40 Dr. House (amer.),
13.40 Lépésről lépésre, 14.10
A farm, 15.30 Két és fél férfi, 16.00 NCIS (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.40
A farm, 23.00 Ma meghalsz!
(amer.), 0.45 NCIS (amer.)

JOJ TV

11.00 Álomházak, 12.30 Dr.
Csont (amer.), 14.30 Castle
(amer.), 15.55 Kapcsoltam,
19.00 Híradó, 20.20 Panelház (szlovák), 21.40 Mi az
ára?, 23.00 Halálos zuhanás
(amer.), 3.05 Leszámolás
(amer.)
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Šáli Iván emlékest

A barátok kezdeményezésére
szeptember 28-án rendezik meg Gúta
városának önkormányzata, valamint
az Alsó-csallóközi
Természetvédelmi
Szövetség gútai Vízimalom társulásának szervezésében
a gútai szabadidőpark megálmodója,
a fiatalon elhunyt
Šáli Iván emlékére a
Folk-Blues-Country

estet. Délután ötkor
kerül sor Šáli Iván
emléktáblájának felavatására, majd fellép
a komáromi Bazár, a

budapesti Boll Weivil
Blues Gang, a brünni
Sakrapes és a Pozdní
sbĕr együttes. A belépés díjtalan.

Accounting DK

A Dunatáj receptkönyvéből

hirdessen Ön is a dunatáj -ban!

a legolvasottabb regionális hetilapban

Sörben sült csülök

Hozzávalók:
2 db csülök (közepes méretű)
1 db Knorr marhahúsleves-kocka
70 dkg savanyú káposzta
1 db vöröshagyma (közepes)
2 dl sör
2 evőkanál zsír
1 db babérlevél
1 evőkanál majoránna
3 db fokhagymagerezd (közepes)
1 evőkanál zsiradék a sütéshez
5 db szegfűbors
5 db bors

Elkészítés:
A csülköket alaposan tisztítsuk
és mossuk meg. Egy lábosban
melegítsünk vizet, tegyük bele
a csülköket, adjuk hozzá a fűszereket, borsot, szegfűborsot,
babérlevelet és a leveskockát.
Lassú tűzön főzzük 40 percet,
majd vegyük ki a vízből a csülköket. Egy tűzálló tálat kenjünk
ki zsírral és helyezzük bele a
megfőtt csülköket. 180 fokos
sütőben kb. másfél órát süssük,
közben időnként locsolgassuk

Ponúkame komplexné
Egyéni és társas
spracovanie jednoduchej
vállalkozások
a podvojnej účtovnej
teljes körű könyvelését,
agendy, spracovanie
bérszámfejtését,
mzdovej agendy, vypracoadóbevallások
vanie dane z prímov
elkészítését vállaljuk.
FO, PO, spoľahlivosť,
Megbízhatóság, diszkréció,
dlhoročná prax.
sokéves tapasztalat.

Kolárovo
Gúta
Tel.: 0917 516 369.

Szeptember 21-én elveszett Komáromban a
Klapka utcán egy Bendegúz névre hallgató
vörös, perzsacica.
Aki befogadta, vagy tud róla, jelentkezzen
a 0905 511 920-as vagy
0907 987 256-os telefonszámon.
meg a sörrel. Ezalatt egy serpenyőben pirítsuk meg a fél szeletekre vágott hagymát és a reszelt
fokhagymát. Adjuk hozzá a feldarabolt savanyú káposztát és
öntsük le azzal a lével, amiben
a csülök főtt és ízesítsük majoránnával. Főzzük kb. 45 percig,
míg meg nem puhul. A megsült
csülköket tegyük félre néhány
percre, hogy kihűljenek. Ezután
a húst szedjük le a csontról és
vágjuk kisebb darabokra. Tegyük a káposztához és öntsük le
azzal a szósszal, ami a sütésnél
keletkezett. Főzzük még együtt
10 percig.

humorcsokor
A szőke nő a konyhában főz, mikor megérkezik
a barátnője.
– Szió! Mizujs veled?
– Semmi, semmi. Épp az ebédet készítem.
– Pasiddal mizu?
– Bent van a szobában. Menj, köszönj be neki!
A barátnő bemegy, majd futva jön vissza.
– Te, a pasid az ágyban van!
– Igen, tudom.
– De egy másik nővel!
– Jesszusom! Akkor nem lesz elég a krumpli!
Rövid üldözés után megállítja a rendőr a gyorshajtót. Az elkezd magyarázkodni:
– Tudja biztos úr, egy nagy mentségem van a gyorshajtásra.
– Na, halljam! Remélem, valami hihetőt tud kitalálni.
– A múlt héten elhagyott a feleségem egy rendőr
kedvéért. Aztán most, amikor megláttam a vis�szapillantóban a rendőrautót, azt hittem őt hozzák
vissza nekem.

Szilvás-fahéjas
tekercs
Hozzávalók:
25 dkg Rama margarin
60 dkg liszt
3 db tojássárgája kenéshez
1 evőkanál tejföl
1 csipet só

– Mi az, semmit se lőttél? – kérdezi a feleség a
vadászatról hazajövő férjét.
– De, de...
– Akkor miért nem hoztad haza?
– Ugyan már, nem vagyunk mi kannibálok...

Töltelékhez
10 dkg porcukor
3 evőkanál rum
40 dkg vörösborban
áztatott aszalt szilva
4 evőkanál darált keksz
félédes vörösbor
1-2 csipet fahéj
Elkészítés
A lisztet és a margarint elmorzsoljuk, majd a porcukrot,
2 db tojássárgáját, a tejfölt és
a sót hozzáadjuk, és jól ös�szegyúrjuk. A tésztából bucit
formázunk és egy órára a hűtőszekrénybe tesszük pihenni.
A töltelék alapanyagait keve-

Az orvos alaposan megvizsgálja a beteget, ellenőrzi
a leleteit, de meg sem szólal, csak hümmög a papírok felett. A beteg türelmetlenül kérdezi:
– Doktor úr, mi bajom van?
– Azt majd a boncolás mutatja meg...

rőedényben összedolgozzuk. A
tésztacipót félbevágjuk, majd
félujjnyi vastagságúra nyújtjuk. A tölteléket is elfelezzük és
egyenletesen elterítjük a tésztán.
Lazán feltekerjük, tojássárgájával kétszer átkenjük és 180 °Cos sütőben 45-50 percig sütjük.
Hagyjuk kihűlni, szeleteljük.

A megfejtéseket október 6-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Az ilyen mozgalmas időszakokban, amikor családja, ismerősei belefáradnak a hajtásba, sok megértésre és együttműködésre lesz szükség. Ilyenkor bizonyul igazán nagy
értéknek az Ön szívélyes természete, együttérzése. A stressz feldolgozásában nagyon sokat segítenek a szociális kapcsolatok.
HALAK (február 21. – március 20.) Társasági élet terén kedvező hét
következik, bár kizárólag Önön múlik, hogyan alakulnak a dolgai.
Most arra is teremthet lehetőséget, hogy több időt töltsön egyedül és
olyasmiben mélyedjen el, amire régóta nem volt ideje, de ha ahhoz van
kedve, nagyobb közösségekhez is csatlakozhat.
KOS (március 21. – április 20.) A munka terén ezen a héten felbukkanhatnak olyan kiváló lehetőségek, amelyekben alkalma nyílhat
tapasztalatai kiaknázására. Cselekedjen és sikerrel jár majd. Kézben
tartja most a sorsát és akármelyik utat választja, komoly eredményeket könyvelhet el.
BIKA (április 21. – május 20.) Vegye a bátorságot és beszéljen az
ötleteiről. Bár szereti titokban tartani és magában finomítgatni elképzeléseit, ezúttal mégis érdemes megvitatni környezetével. Ezzel
nem csupán hasznos tanácsokra és nagyobb támogatásra tehet szert,
de félreértéseket is elkerülhet.

Tűz volt a kórházban. Miután eloltották a tüzet,
a tűzoltók főnöke jelenti a főorvosnak:
– A tüzet eloltottuk. Az alagsorban találtunk hét
áldozatot. Mesterséges légzést alkalmaztunk.
Egyiküket sikeresen visszahoztuk az életbe, de a
többi hatnál sajnos nem jártunk sikerrel.
A főorvos elájul, majd mikor magához tér, kérdik mi történt, mitől lett rosszul?
– Attól, hogy az alagsorban nincs semmi más,
csak a hullaház!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Bár anyagilag megerőltető lesz ez
a hét, társasági élete kedvezően alakul. Nem csak baráti találkozókban leli örömét, de előfordulhat, hogy egy hobbija révén kerül
kapcsolatba új emberekkel és így a kikapcsolódás mellett szellemi
inspirációt is kaphat új ismerőseitől.
RÁK (június 22. – július 22.) Szánjon időt elképzelései és tervei megvalósítására! A túlzott sietség most kockázatos lehet és tévedéseket
szülhet. Ezen a héten rendelkezésére áll a terveihez szükséges mozgástér és energia. Különösen a munka terén biztatóak a kilátásai. Tapasztalata és hírneve révén új feladatokra szemelik ki.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Bár a kívánt cél elérése
állhatatosságot igényel, egy szinte véletlenül felfedezett lehetőség
nem csupán ideálisnak bizonyul, de sokkal jobb eredményeket is
hoz, mint ahogy eleinte remélte, Ön pedig élvezheti az Oroszlánok egyik kedvenc elfoglaltságát, az elégedett pihenést.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ez a hét nem alkalmas
kockázatvállalásra és ha kétségei támadnának valamilyen pénzügyi kérdés kapcsán, ellenőrizzen mindent kétszer, sőt egy szakértőtől is érdemes lenne tanácsot kérnie. Minél nagyobb figyelmet
fordít most pénzügyeire, annál nagyobb lesz a mozgástere.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kedvező ez a hét kedvtelései szempontjából. Ezekre az egyéb területekről érkező nyomás
ellenére is igyekezzen rendszeresen időt szakítani. Az alkotó jellegű
és gyakorlati tevékenységekben nagy élvezetet talál, ahogy azokban
is, amelyek révén kijut a szabad levegőre vagy testmozgást végez.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Mozgalmas és izgalmas
lesz ez a hét. Azok a Skorpiók, akik ismeretségi körük bővítésére
vágynak, nagyot lendíthetnek társasági életükön azzal, hogy eljárnak otthonról és belekezdenek vagy csatlakoznak különböző tevékenységekhez, mert ezek fontos, új barátságokat hoznak.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha van olyan téma vagy
szaktudás, amelyről szeretne többet megtudni, járjon utána. Kedvtelései és ismeretei bővítésére kiváló ez a hét. Sok örömet nyújtanak most a családtagjaival vagy barátaival közösen végzett szellemi vagy gyakorlati tevékenységek.
BAK (december 22. – január 20.) Megvan most Önben az a harmónia és megértés, amire régóta vágyott. Így most bátran vág neki új tervei megvalósításának. Egyetlen dologra kell csupán ügyelnie, hogy ne
váljon türelmetlenné vagy ingerültté, ha növekszik az Önre nehezedő
nyomás, mert akkor az apró nézeteltérések is hatalmasra duzzadhatnak.
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A P R Ó H I R D E T É S E K
Regisztrációs kasszagépek
Ingyen elszállítjuk
MRP programok
Kedves vásárlók!
eladása és szervizelése!
A
k
ö
z
k
e
d
v
e
l
t
veszélyes
M
O
L
E
T
eladása és karbantartása,
Cégünk új profilja
Digitális mérlegek, szkennerek

akár fiskális nyomtatókkal
közös rendszerekben is.
Apliko+ Komárom
Munka utca 8.
tel.: 7704 310
www.aplicoplus.sk

* Eladó egy fadobozos, német
gyártmányú, Torpedo típusú,
üzemképes írógép. Csak gyűjtőknek! Tel.: 0918 556 208.

WALDEK s.r.o.
Bejárati ajtók
már 77,41 eurótól
(2 332 Sk)
Beltéri ajtók
már 39,83 eurótól
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www.waldek.sk

a kiskereskedés.

Minőségi külföldi új és használt
árut kínálunk jó áron,
engedményekkel.
Hetente pótoljuk készletünket
az Önök hozzászólásai alapján.
Ezért látogassanak el

NOMAR
ruhakereskedésünkbe,

ahol mindenki megtalálja
a magára szánt öltözéket.
Címünk:
Budovateľská 3278
Komárno.
Ezenkívül vállalunk ingatlanközvetítést, adminisztratív munkát, szerződések írását 24 órán belül vagy
megvárásra is.

és egyéb kiegészítők.

A p l i c o+

Munka utca 8. * Komárom

Tel.: 7704 310

* Eladó škoda Fabia Combi, 1.2,
(44 kW, gyártási év 2008, kék színű,
167 ezer km, szervizkönyv, központi zár, kiváló műszaki állapot) 3950
euróért. T.sz.: 0905 502049
* Kiadó háromszobás, felújított,
földszinti lakás (új konyha) a 7-es
lakótelepen. Tel.: 0918 872 275

női divatszalon

újra a vásárlók rendelkezésére áll.
Megtalál bennünket Komáromban a Kossuth tér 12. szám
alatt (a vásárcsarnokkal szembeni udvarban). Tel.: 0905 667 909
Kínálatunkból:
* nagyméretű szoknyák
* nadrágok és fehérneműk
* blúzok
* táskák és divatos sálak
* felsők
Különleges kéréseiket
* kosztümök
megrendelésre teljesítjük!
* rövid kabátok

Minden régi és új vásárlónkat szeptembertől
új, őszi kollekcióval szeretettel várunk!

Pre zachovanie tradície
hľadáme remeselníkov ľudových remesiel z Komárna
a blízkeho okolia.
Kontakt: osveta.komarno@gmail.com.

Tel.: 0918 940 649 * 0907 116 680.

* Eladó őrölt, édes fűszerpaprika.
Garantált minőség! Érdeklődni lehet a 0905 163 575-ös telefonszámon.
* Német nyelv oktatása gyermekeknek! Tel.: 0915 608 271.
* Eladó S-Felíca 1.3, 130 ezer kilométerrel. Ára 550 euró. Tel.: 0905 388 820.

Meštianska 3019 * Komárno
035/7726 466
* Doboktatást vállalok.Tel.: 0902
467 724.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök.Tel.: 0915 094 045.

Tel: 0915 220 561.

* Vennék nyers fűszerpaprikát.
Tel.: 0908 481 493.
* Új tv-szerviz (öreg tévék szerelése
is). Tel.: 035/7720 290.
* Eladó fóĺiasátor alatt alkalmazható fa- és széntüzelésű légfúvásos
kazán, valamint egyenáramú hegesztőgép és cirokra fésű. Tel.: 0905
679 260.

Eladók
bakelitlemezek
a 60-as évekből.
Tel.: 0915 702 596.
* Magyar nyelvű szöveggondozást,
nyomdai előkészítést, szlovák szöveg magyarra történő fordítását
vállalom.Tel.: 0907 685 348.

Lefolyók, kanalizációk tisztítása
magasnyomással + lehetőség
kamerával való átvizsgálásra.

Tel.: 0907 184 409

GALERIA

* Eladó Gútán 10x10-es családi ház
nagy kerttel, melléképületekkel. Tel.:
0908 952 930.
* Eladó istállótrágya. Tel.: 0908 089
360. Fuvart biztosítunk!
* Eladó azonnal beköltözhető családi
ház Őrsújfalun, a Krausz Mór utca
10. szám alatt.
* Eladó heremag és fűmag. Tel.:
0907 578 200.
* Eladó szőlődaráló, gázkazán és
gázkályha. Tel.: 0918 860 869.
* Otthon végezhető manuális (nem
fizikai) munkát vállalnék, pl. ragasztás. Tel.: 0918 230 801.
Eladók hízók, 120-200 kg-ig,
élve és hasítva
Te l . : 0 9 0 8 1 3 3 3 1 5 .

számítástechnikai
hulladékát!
Várjuk magánszemélyek,
cégek, hivatalok
és iskolák jelentkezését.

FOTOSZALON

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

Komárom
Ferences barátok utcája 14.,
tel./fax: 035/7713 242.

* Predám prosperujúce a zadlžené
spoločnosti!Tel.: 0903 797 180.

C-SERVICE k.f.t.
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET Komáromban
és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!
www.canonservice.sk * Tel.: 035/77 31 731

AUTOSERVIS

UNIVERSAL CENTRUM
Gúta * Reviczky telep 38
Szolgáltatásaink:

* általános autójavítások
* klimatizáció feltöltése, javítása és fertőtlenítése
* geometria beállítása
* gumiszerviz személyautókra
* járműdiagnosztika
* műszaki vizsgákra való
teljes körű ellenőrzés és felkészítés
* vontatóhorog szerelése
* új alkatrészek minden autótípusra
* használt alkatrészek Peugeot, Citroën
és Renault autókra.

Előjegyzés az alábbi telefonszámokon:
0917 505 570 * 0905 657 586 * 0905 445 038
Eladó Gútán 1979-ben gyártott Zetor traktor (műszaki
vizsga 2015-ig, pótkocsi és hozzávaló gazdasági szerszámok).
Ár megegyezés szerint. Tel.: 035/7771 731.

Notebookok, LCD-monitorok,
nyomtatók és számítógépek
javítása.
Adatmentés merevlemezről
és memóriakártyákról:

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com
Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.) is felvisszük!

Munka utca 8., tel.: 7704 310.

* Kiadó Gútán 2-szobás lakás.
Tel.: 0905 587 413.

Aplico+, Komárom,

Használt és öreg autók
LIKVIDÁLÁSA

Biztosítjuk:

a gépkocsik forgalomból való kivonásához
szükséges igazolásokat
n a gépkocsik ingyenes elszállítását
n a KN-es rendszámú gépkocsik rendőrségi
nyilvántartásából való kivételét.
A gépkocsikért a helyszínen készpénzzel fizetünk!
Telefon: 0908 188 115
n

Nefelejcs temetkezés

Kucsera Éva v Tel.: 0907 786 889 v NON STOP
Teljes körű temetkezési szolgáltatás már 420 eurótól!

(az ár tartalmazza a koporsót, és kiegészítőket, a hivatalos
okmányok és a szociális támogatás ügyintézését, a temetés
szervezését, a szállítást és a sír kiásását.

Az oldal tartalmának színesebbé tételét
a komáromi COM-therm Rt.
támogatta.

Megérkezett új kínálatunk!
v rózsafűzérek, katolikus fali és kártyanaptár a 2014-es évre,
v kereszteléshez kising, sokféle gyertya, cseppfogó
v imakönyvek, imafüzetek és egyéb kiegészítők széles választéka.
GÚTA - KOLÁROVO v Hosszú utca – ul. Dlhá 2717
(az adóhivatal mellett)

Komáromban 10 000 lakásnak szolgáltatunk távfűtést, meleg vizet és napi 24 MWó villamos energiát is legyártunk.
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 28-án Vencel
szeptember 29-én Mihály
szeptember 30-án Jeromos
október 1-jén Malvin
október 2-án Petra
október 3-án Helga
október 4-én Ferenc

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

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Kajaba Vivien, Skala Roman, Petrušová Mia,
György Nimród, Cirok Tímea és Szuri
László, a perbetei Veszprémi Péter, a bajcsi
Bobek Andrea, az ógyallai Lábsky Sebastian, Jančárová
Rebeka, a gútai Szelid Jenifer, a párkányi Kováč Nóra, a
lándori Biskupič Márió, a kamocsai Pivoda Áron, a kisújfalusi Lukáčová Lilána, a nagykeszi Balogh Adela és a bálványi Tóth Sebestyén Marcell.
Érsekújvárban született: az ógyallai Orvos Rajmund.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Komáromban: a komáromi Hegedüš Peter és az újgyallai Anežka Habarová, a komáromi Šátek Ondrej és Mazánová Erika, a komáromi Szolik László és Michelbergerová Monika
Gútán: a nemesócsai Szűcs Tamás és a gútai Sárközi
Gabriella
Ógyallán: a brünni Martin Blaženiak és az ógyallai Katarína Kollárová.
Nemesócsán: a nemesócsai Visnyei Géza és Eiselt Ingrid.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, a jó barátoknak, a
volt kollégáknak, iskolatársaknak,
munkatársaknak és mindazoknak,
akik szeptember 24-én
elkísérték utolsó útjára,
a komáromi római katolikus
temetőbe
a szeretett férjet, édesapát, apóst,
nagyapát és dédnagyapát,

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Kurdy Attila (56 éves), dr. Bajnok István
(72 éves), Krajmer Imrich (84 éves), Bacskorová Lenka
(90-éves) és Czibulka József (67 éves), a gútai Szabó
Terézia (94 éves) és Forró Rozália (68 éves), az ógyallai
Annus Rozália (80-éves) és Szakálasová Valéria (köbölkúti születésű, 79 éves), az újgyallai Kollár Jozef (86 éves),
a dunaradványi Máté Szerén (74 éves), az ifjúságfalvai
Kis Lajos (65 éves), az ímelyi Gogola Sándor (67 éves), a
naszvadi Parma Attila (49 éves), a bajcsi Viliam Lalák (73
éves), a tanyi Császár László (69 éves), a kavai Moravčík
Ján (58 éves), valamint a csicsói Kúr Irén (71 éves).
Emléküket megőrizzük!

dr. Bajnok István
pszichiátert,

Eladó Búcson egy 14 áras telken épült, régebbi,
2-szoba+ konyhás családi ház. Telefon: 0907 652 562.

Komáromi autótesztelő:

Honda Civic 1.6 i-DTEC:

MEGEMLÉKEZÉS

Nagyon kellett ez a motor!
Honda Civic már kétszer
is járt nálunk tesztelésen,
két különböző motorral.
Hogy harmadszor is elhoztuk, az – természetesen – egy újabb motornak
köszönhető. Mégpedig
olyannak, amely már nagyon, de nagyon hiányzott a márka kínálatából.
A vadonatúj 1,6-os dízelről van szó, amelyet
SPORT
szereltségben
próbálhattunk ki.

Alaktan
Bár a külsővel korábban
foglalkoztunk, a leglényegesebb
dolgokat
harmadszor is muszáj elmondanunk. Például azt,
hogy a legújabb Civic az
űrhajó-előddel szemben
„csupán” egy repülőgép.
És ez távolról sem csupán holmi túlfűtött költői
hasonlat, mert az autó
formáját bevallottan egy
repülőgép ihlette. Jelesül
a Silent Aircraft, amelynek törzse és szárnyai
egyetlen, harmonikusan
összeolvadó, rendkívül
áramvonalas formát alkotnak. Nos, ilyen lett az
új Civic is. Tény, hogy
ehhez az alapformákon
nem sokat kellett változtatni, de mégis másként
hat az egész autó. Például
azért is, hogy elődjénél
20 mm-rel alacsonyabb
és 10 mm-rel szélesebb.
Ami pedig a részleteket
illeti: jóval dinamikusabb
fazonú a maszk, és még
a korábbinál is izgalmasabb a hátsó rész. Az
„üvegspoiler” ugyan kes-

kenyebb (jelentősen javítva a kilátást hátrafelé), a
karosszériából messze kiugró lámpák viszont bőven ellenpontozzák ezt a
visszafogottságot. A háromszögek korábbi játéka
(ködlámpák, kipufogó)
sem hiányzik különösebben, éppen az íveltebb vonalak dominanciája miatt.

Belvilág
Az autó műszerfalát kapásból futurisztikusnak
lehetne nevezni – ha
nem tudnánk, milyen
volt az elődé. De tudjuk,
és ezért kénytelenek vagyunk konstatálni, hogy
ez bizony visszalépés.
Mármint a futurizmus
terén. A hatalmas fekete
felületen csupán a sebességmérő adata világít –
bekeretezve a gazdaságos
vagy gazdaságtalan vezetés zöldről halvány-, majd
sötétkékre váltó „legyezőivel” –, illetve jobbra
tőle a rádió és a fedélzeti
számítógép adatainak kék
téglalapja. Sehol semmi
térbeliség, háromdimenziós skálákkal… A mélyen csőbe húzott, krómkeretes „órák” viszont
szépek, és ez kétségtelenül autósabb megoldás,
mint a síkokkal történő
játszadozás.
A belteret érintő másik jelentős változás az üzemanyagtartály középre költöztetéséből ered. Ezáltal
ugyanis érezhetően megnőtt a hátsó élettér, és bővítés után is sík marad a
csomagtér padlója. Maga

a bővítés egyébként
rendkívül egyszerű:
a retesz egyujjas
kioldása után egyszerre süllyednek
mélyebb szintre az
ülőlapok, és simulnak rájuk a támlák.
Ami pedig a szereltséget illeti, tesztautónk a középső
SPORT szintet képviselte,
teljes körű elektronikus
me net sz abá lyoz á s s a l,
parkolókamerával, kétzónás légkondival, kétfunkciós tempomattal és
6 hangszórós, digitális
bemenetű, Bluetooth-os
rádióval.

Az országúton
Egy kisebb köbtartalmú
dízelmotor hiánya már
kezdett a piaci pozíciók
rovására menni a japán
márkánál. Ugyanis már
csaknem mindenki évek
óta kínál ilyet, sőt túlzás
nélkül megszületett az
1,6-os dízelkategória. A
Honda későn, de még időben szállt be: új fejlesztésű, kissé fellengzősen
EarthDream-nek elnevezett motorja erősebb, mint
a VW konszerné (105
LE), a Fordé (115), a PSA
csoporté (115), a Volvóé
(115) a Mazdáé (116) vagy
akár a BMW-é (116). Erősebbet csak a Hyundai/
Kia és a Renault/Nissan
kínál (128, illetve 130
LE). Magyarán: ez egy
potens 1,6-os, ami a dinamikai mutatókon is meglátszik. Amellett valami
hihetetlenül takarékos:

aki türelemmel viselt hosszú betegség után,
életének 73. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
Külön mondunk köszönetet a komáromi kórház
intenzív osztálya orvosainak és ápolónőinek
az odaadó ápolásért.
A gyászoló család

Ha szeretetre vágysz,
de engem már nem találsz,
se közel, se távol,
jöjj oda, ahová temettek,
ott még a fűszál is súg ja,
örökké szerettelek titeket.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 16 -án
a szeretett édesanyára,
nagymamára és dédmamára,
a Pozsonyban teli tankkal átvett autó fedélzeti
számítógépe még Komáromhoz közeledve is 1200
kilométer feletti hatótávolságot jelzett. Közelebbről és konkrétabban:
lásd a tesztfogyasztást. A
korszerű motorkonstrukción (alumínium blokk,
alumínium
hengerfej,
közös hűtőkör, kis belső
súrlódás) kívül köszönhető volt mindez a megbízhatóan működő START/
STOP rendszernek, az
ECON rezsimnek és a
váltások időszerűségére
figyelmeztető
nyilaknak is. Az ECON gomb
megnyomása után módosul például a motor
teljesítménye és a klímaberendezés működése, a
gazdaságos rezsimet a sebességmérő körül zöldre
váltó legyezők jelzik. A
hatfokozatú kézi váltó is
jól illeszkedik a motorhoz, működése hihetetlenül precíz. Ami pedig a
többit illeti: az elektromos
szervó elegendő visszajelzést ad az útról, a futómű
hangolása
érezhetően
finomabb, mint az elődé
volt, az autó menettulajdonságai, fordulékonysága, manőverezhetősége a

legjobbak közé tartozik
a kategóriában. Egy szó
mint száz: az űrhajóból
repülőgéppé
avanzsált
Civic ezzel a motorral új
alternatívát kínál a márka
rajongóinak – vagy egyszerűen csak a könnyű,
takarékos kisdízelek kedvelőinek.

ADATLAP
Hengerűrtartalom:
1 597 cm3
Teljesítmény:
88 kW (120
LE)/4000min-1
Nyomaték:
300 Nm/2000min-1
Sebességváltó:
hatfokozatú kézi
Legnagyobb sebesség:
207 km/óra
Gyorsulás
0–100 km/óra: 10,5 s
Csomagtér: 477–1378 l
Gyári átlagfogyasztás:
3,7 l/100 km
Tesztfogyasztás:
4,6 l/100 km
CO2-kibocsátás:
98 g/km
Ár:
20 690 euró
Az alapmodell ára:
15 590 euró
Kép és szöveg:
Vass Gyula

Blaskovics Júliára

Komáromban,
halálának első évfordulóján.

* Eladó tökmag (2,5 euró/l).
Tel.: 0905 937 770.
* Eladó tiszta pehely. Tel. (16
és 19 óra között): 7731 337.
* Eladó Komáromban, az új
lakótelepen egy 51 m2-es, két-

Emlékét őrző családja

szobás, részben felújított lakás
saját fűtéssel, alacsony rezsivel,
nagy balkonnal, 3/3 emeleten.
Ára 28 000 euró. Érdeklődni
lehet 15.30 óra után a 0918 118
124-es telefonszámon.

Szeptember – iskolakezdés

Tankönyvek, nyelvkönyvek, szótárak,
foglalkoztatók, kötelező olvasmányok

Madách könyvesbolt l Jókai utca 25. l 94501 Komárom
Telefon: 35/7731904 l e-mail: madachkonyv@gmail.com
www.madachkonyv.com

LABDARÚGÁS

Nyugati régió bajnoksága
Negyed – KFC Komárom 1:2
(1:1) Az első félidő rendkívül kiegyensúlyozott (Fent) játékában
érződött, hogy a vendéglátók
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megőrizzék saját
térfelük biztonságát. Ennek érdekében még Kósát is felvágták,
aminek következtében Szórád
biztosan érvényesítette a büntetőt.
A találkozó 35. percében Kunovskýnak végül sikerült kiegyenlítenie. Hatalmas iramban kezdődött
a második félidő, hiszen a negyediek szurkolóikkal igyekeztek
elfeledtetni a tavalyi 5:0-ás vereségüket, ám a komáromi támadásoknak végül meg lett az eredménye, hiszen a 88. percben mintegy
20 méterről Nagy biztosan talált
a negyedi kapuba. A pontvesztés
miatt a negyedi csapat a táblázat
második helyére esett vissza, míg
Komárom az 5. helyen áll.
IV. liga
délkeleti csoport
DAC B – Ímely 1:0 (0:0) Néha
unalmasnak tűnt az első félidő
játéka, bár mindkét csapat többször is igyekezett előnyhöz jutni. A találkozó egyetlen gólját a
84. percben Szalko lőtte. * Gúta
– Párkány 4:0 (3:0) A táblázat
élmezőnyének alsó szélén álló
két csapat presztizsmérkőzése
egyértelműen a hazaiak fölényét
éreztette. A gútai csapat szép
taktikai sorozatokkal és eredményes támadásaival örvendeztette meg a hazai szurkolókat és
mindvégig irányította a mérkőzést. A találkozó sztárja természetesen Magyar Zsolt lett, aki

a harmadik, 45. és 49. percben
lőtt gólt a párkányiaknak, illetve
a 37. percben Cong volt sikeres.
V. keleti liga
Ógyalla – Bánkeszi 1:1 (0:1)
Nagy meglepetésre a találkozó
16. percében a vendégek jutottak
vezetéshez, amit a 61. percben
Tóthnak sikerült kiegyenlítenie.
* Garamkálna – Marcelháza
2:1 (1:0) Mindvégig jól védekezett a marcelházi csapat és a 49.
percben sikerült kiegyenlítenie,
sajnos a 90. percben büntetőből
a kálnaiak szerezték meg a győzelmet. * Ekel – Nagysalló 1:0
(0:0) A vendégcsapat az első pillanattól inkább védekezésre szorítkozott, amire szüksége is volt,
ugyanis az ekeliek mindent elkövettek annak érdekében, hogy
otthonában verjék meg a sereghajtót. Ennek ellenére a mérkőzésen csak egy gól született,
amit ráadásban Meleg szerzett. *
Szentpéter – Naszvad 4:0 (3:0)
Egyértelműen jobb formában
volt Szentpéter csapata, amely
három perc alatt három gólt lőtt.
A 12. percben Vida, a 13-ban
Lakatos, a 14-ben pedig Halász
volt a gólszerző, aki azután a 77.
percben belőtte a szentpéteriek
negyedik gólját.  
Területi bajnokság
Actív Komárno – Hetény 1:1
(0:0), góllövő: Fekete, ill. Marikovec * Búcs – Dunamocs
2:1 (0:0), góllövő: Kovács 2, ill.
Sánta * Csallóközaranyos – Nemesócsa 0:1 (0:0), góllövő: Cseh
* Lakszakállas – Újgyalla 4:1
(3:1), góllövő: Inczédi T., Inczé-

di S., Kacz, Komjáti, ill. Rigó *
Izsa – Szilos 4:0 (2:0) Az első
pillanattól érezni lehet, hogy a
hazai csapat nem kegyelmez az
ellenfelének és sok esetben csak
a szilosiak remek formában védő
kapusa tudott hárítani. A huszadik percben Konc törte meg a szilosi védelmet és kapujuk jobb felső sarkába lőtte a találkozó első
gólját. A vendégek egyetlen gólveszélyes helyzete a 25. percben
alakult ki, de Untermayer kapus
robinsonáddal kivédte a lövést. A
találkozó 35. percében Pavlík lőtt
kapufát, de egy perccel később
fejessel növelte az izsaiak előnyét. A második félidő harmadik
percében ismét Konc volt a szemfüles, s annak érdekében, hogy
meg legyen a mesterhármasa, a
70. percben is lőtt egy gólt. Góllövő: Koncz 3, Pavlík * Marcelháza B – Perbete 0:1 (0:1), góllövő:
Berkesi * Bátorkeszi – Keszegfalva 3:0 (2:0), góllövő: Kecskés,
Szigeti és Szűcs * Madar – Gúta
B 1:4 (1:3), góllövő: Gáspár, ill.
Kovács 3, Sladky, Kiss
Területi bajnokság
II. osztály
Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu 4:2
(1:4), góllövő: Lőrincz, Kósa,
Bende, Boráros, ill. Álló 2 * Dunaradvány – Martos 10:0 (4:0),
góllövő: Balogh 3, Tóth 2, Vörös
2, Kovács, Skuliba és Roháček
* Nagykeszi – Megyercs 7:2
(3:1), góllövő: Bagin 4, Szűcs 3,
ill. Vágner és Forgách * Tany –
Ifjúságfalva 6:2 (1:0), góllövő:
Cseh D. 4, Bugár, Keszegh, ill.
Bagita és Vízvári * Path – Csicsó 4:0 (2:0), góllövő: Magala
2, Pavlík és Marcinko * Bogya/
Gellér – Nagysziget 3:1 (0:0),
góllövő: Boros, Vass, Almási, ill.
Tóth
V. ifjúsági liga
Gúta – Marcelháza 3:1 (2:1),
góllövő: Tóth, Kovács, Leckési,
ill. Sánta * Nemesócsa – Garamkálna 3:3 (1:0), góllövő: Hipp 2,
Horváth * Hetény – Udvard 3:2
(1:0), góllövő: Lévai, Mészáros és
Csintalan * Szentpéter – Naszvad 3:1 (2:0), góllövő: Bálint 2,
Pšenák, ill. Pásztó
- boldi Fotó: Kecskés Ferenc

Komáromban volt az elöltöltős fegyverek
idei, nyílt országos bajnoksága

Szeptember 21-én és 22-én a komáromi IV. Bástya falai között újra dörögtek a történelmi fegyverek.
Városunk és a Royal Sportlövőklub adott otthont a szlovák elöltöltős liga idei nyílt országos bajnokságának. A versenyre három ország (Cseh-Morvaország, Magyarország, Szlovákia) 120 versenyzője
jelöltette magát. Ügyességüket és pontosságukat 6 rövidfegyveres, illetve 6 puskaszámban mérhették
össze egyéni, valamint csapatversenyben. Maguk a célpontok 25 m-re, ill., illetve 50 m –re voltak kihelyezve, melyekre a versenyzőknek a megadott 30 percen belül kellett leadniuk 13 célzott lövést, melyekből a legjobb 10 került kiértékelésre. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több versenyző kedvű hölgy is
megméretteti magát ezeken a versenyeken, s nagyon szép eredményeket elérve nemegyszer megelőzik
férfi vetélytársaikat is. Így volt ez ezen a versenyen is, melyen négyen képviselték a szebbik nemet.
Voltak versenyzők, akik majdnem minden számot kipróbáltak. Városunkat többen is
képviselték e rangos megmérettetésen, akik közül páran még a
dobogó fokaira is felléphettek.
Szombaton csapatversenyben
(ŠSK ROYAL Komárno: Zsapka Károly, Tárnok János, Szalai Lajos) sikerült a komáromi
versenyzőknek kiharcolniuk egy szép
bronzérmet, mégpedig perkussziós
puska kategóriában.
Vasárnap kanócos
puska – álló helyzet
kategóriában
a komáromi ROYAL Sportlövőklub
színeiben versenyző Zsapka Károly
új szlovák egyéni
csúccsal
kivívta
magának a szlovák
országos bajnok címet, valamint a kanócos puska
– térdelő helyzet kategóriában a
szép második helyet.

Egyéni eredmények:
perk. puska Vetterli : 1. Jurza
Vladimír, BSKDD Bratislava,
99 p. ... 4. Zsapka Károly, ROYAL Komárno 95 p., 5. Tárnok
János, ROYAL Komárno, 95 p.
6. Szalai Lajos, ROYAL Komárno, 95 p. ... 10. Elek Péter, ROYAL Komárno, 91 p. 17. Majer
Rudolf, ROYAL Komárno, 84
p. * kanócos puska
térdelő – Hizadai:
1. Maslín Jozef,
Vištuk, 95 p. – új
országos
csúc�csal,   2. Zsapka
Károly, ROYAL
Komárno, 93 p. *
kanócos puska álló
– Tanegashima :
1. Zsapka Károly,
ROYAL Komárno,
95 p. – új országos
csúccsal * perk.
pisztoly – Kuchenreuter: 1. Jurza
Vladimír, BSKDD BA, 97 p. ...
6. Elek Péter, ROYAL Komárno, 95 p. ... 15. Dubány Imre,

ROYAL Komárno, 89 p. * perk.
revolver 50 m – Donald Malson:
1. Hanulík Marcel, Zvolenská
Slatina, 81 p. ... 4. Elek Péter,
ROYAL Komárno, 77 p. * perk.
revolver 25 m – Mariette: 1.
Bublák Dušan, Zvolenská Slatina, 94 p. ... 11. Elek Péter, ROYAL Komárno, 87 p. ... 15. Dubány Imre, ROYAL Komárno, 81
p. * kovaköves pisztoly – Cominazzo: 1. Ernst Štefan, Gajary,
96 p. ... 6. Elek Péter, ROYAL
Komárno, 80 p. * perk.revolver
originál – Colt: 1. Ernst Štefan,
Gajary, 95 p. * kanócos pisztoly
– Tanzutzu: 1. Jurza Vladimír,
BSKDD BA, 89 p.
Csapatverseny:
perkussziós puska – Pforzheim:
1. ŠSK ROYAL Komárno (Zsapka K., Tárnok J., Szalai L.), 285
p. * perk. pisztoly – Forsyth : 1.
ŠSK Gajary (Ernst, Ernstová,
Miklovičová), 284 p. * perk.
revolver replika – Peterlongo:
1. Strieborník Zvolenská Slatina
(Hanulík,Zsiga,Bublák), 237 p.
Fuisz Attila

KOSÁRLABDA

BIRKÓZÁS

Semmit sem szeretnének a
véletlenre bízni a komáromi
MBK Rieker Com-Therm
kosárlabdázói és a bajnoki
idény megkezdése előtt sorozatban játszák az előkészületi találkozókat.
A múlt héten a csehországi
legfelsőbb bajnokságban játszó Prostĕjov és az Opava
otthonába látogattak el, ahol
hatalmas küzdelmet kellett
folytatniuk.
Prostĕjovban három negyeden keresztül vezetett a hazai
csapat, ám az utolsó fordulóra annyira kifáradtak, hogy
a komáromiak 13:24 arányú
győzelme az egész mérkőzés
eredményét megváltoztatta:
Prostĕjov – Komárom 71:75
Sokkal keményebb ellenfél
várta a komáromiakat Opaván, ahol a a cseh bajnokság
kilencedik helyén álló hazaiak szinte foggal-körömmel
küzdöttek. Az első negyedben
enyhe komáromi fölény volt
érezhető (19:24), ám a további
háromban már uralták a pályát
a hazaiak. Az opavaiaknak
jobb volt az átadásuk, a kosárpasszuk, ami meg is nyilvánult (19:24, 18:15, 28:25, 22:17.
Opava – Komárom 87:81
Lapzárta után, szerdán a
székesfehérvári Albacomp
csapata érkezik Komáromba, majd szombaton Székesfehérváron játszik az MBK
Rieker Com-Therm

Gútán nagyszabású nemzetközi birkózótornát rendezett a helyi
birkózószakosztály. Ezt a tornát hagyományosan szeptemberben
rendezik meg már évek óta a diák és ifjúsági versenyzők részére
kötöttfogásban Gúta Város Nagydíja néven. Az idén négy ország
legjobb 12 utánpótlásképző csapata vett részt a versenyen.
Szlovákia, Magyarország, Szerbia és Horvátország versenyzői
komoly küzdelmet vívtak a he-

25 kg-ban 2. Szamek Krisztián,
35 kg-ban 3. Tóth Sebastian, 55
kg-ban 3. Balkó Áron.

lyezésekért, de végül a csapatversenyt a hazai csapat nyerte
56 ponttal.
A csapatverseny sorrendje:
1. Gúta, 2. Madar, 3. Spartacus
Komárom, 4. Metalac Zágráb
(Horvátország), 5.FTC– Budapest, 6. Zenta (Szerbia), 7.
Dunaszerdahely, 8. Győr, 9.
Marcelháza, 10. Nagymegyer,
11. Dorog (Magyarország), 12.
Kőszeg (Magyarország)
A gútai csapat érmesei:
Fiatalabb előkészítő korosztály:

Idősebb előkészítő korosztály:
40 kg -ban 3. Mészáros Péter, 45
kg-ban 2. Molnár Márton.
Ifj. diák korosztály: 33 kg-ban 3.
Marosi Péter, 35 kg-ban 1. Kürthy Krisztián, 37 kg-ban 2. Kürthy Márió, 40 kg-ban 3. Lakatos
Luciánó, 57 kg-ban 2. Lakatos
Nikolasz.

KÉZILABDA

Az I. liga második fordulójában nem minden esetben segítette
Fortuna istenasszony a csapatainkat. Persze az sem mindegy,
hogy az ifjúsági csapattal szemben – persze ez is csak véletlen –
feláll csaknem a felnőtt csapat...
Mindezzel nem számoltak a csallóközaranyosiak, akik meglepődve vették észre, hogy a nagymihályi gárda „túlkoros”. Ennek
ellenére becsülettel végigküzdötték a találkozót, ami ebben az
esetben felért egy győzelemmel.
A 39:17 (22:8) arányú eredmény
ez esetben nem tükrözte a két csapat közötti valódi különbséget.

A naszvadiak hazai pályán fogadták a bánovcei csapatot,
amely mindent elkövetett annak érdekében, hogy pontokat
rabolhasson. A naszvadi lányok
résen voltak, sorozatban leállították a vendégcsapat támadásait és így az első félidős megingás után megérdemelten, 24:16
(8:9) arányú győzelmet arattak

A kadétok korosztályában az 54
kg-os súlycsoportban 1. Lakatos
Igor.
-gmi-

RÖPLABDA

A komáromi röplabdások
a bajnoki találkozókra készülve örömmel fogadták
el a kecskemétiek meghívását az ott megrendezett
nemzetközi tornára. A tornán a magyar bajnokság 2.
helyezettjével, illetve a román bajnokság negyedik
és ötödik helyezettjével is
összemérhették erejüket.
Az eredmények: SP KN
– Kecskemét 0:3, Sp. KN
Nagybánya 0:3, VK KN –
Bézs 0:3

Komárom
új bajnokkal
büszkélkedhet!
Szeptember 22-én, az idei gyorsulási kupasorozat Fertőszentmiklóson megtartott
utolsó futamán a Komárom színeit képviselő versenyző rendkívüli eredményt ért
el. Az utcai motorok ezer köbcenti feletti
kategóriájában Szabó István az új KAWASAKI ZZR 1400-es nyergében ismét
a dobogó legfelső fokára állhatott és ezzel
megvédte a 6 fordulóból álló kupasorozat
első helyét. Megdöntötte egyéni rekordját
is, ami ezentúl az 1/4 mérföldes (402 m) távon elért legjobb idő 9,861 sec, legnagyobb
sebessége pedig 238,41 km/ó volt!
Szerkesztőségünk szintén gratulál a kiváló eredményhez!
-japiPőstyénben rendezték meg a
Kinder Feeder Tour ifjúsági
horgászverseny utolsó fordulóját, amelyen ismét remekül
szerepelt a gútai horgászszervezet „utánpótlása”. Id. Csernava István edző vezetésével
a fiatal sporthorgászok rendszeresen tartanak edzést, s
ennek eredményeképpen a
hétvégi idényzárón az U-18as kategóriában ezüstérmet
szerzett ifj. Kloszterman
Kálmán, míg Néveri Bálint
pontszerző 5. lett. Nem kellett szomorkodnia az U-14-es
kategóriában rajtoló Varga
Benjáminnak sem, aki az
erős mezőnyben ugyancsak
pontszerző lett.
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