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Mai számunban – eleget téve
olvasóink kérésének – a Schobert Norbi nevével fémjelzett
Norbi Update konyha diétás
és könnyen emészthető receptjeit közöljük.
A speciális hozzávalókat bárki megvásárolhatja a Norbi
Update komáromi üzletében
(az Eötvös utca sarkán – az
Általános Hitelbank melletti
Trend üzletházban).

Az érintett válaszol:

A Legfelsőbb Bíróság a jogos
tulajdont részesítette előnyben
A Dunatájban megjelent „A beneši dekrétumok szellemében
hozott döntést a Legfelsőbb Bíróság?”, illetve „A pathiak jogos tulajdona idegen kezekbe kerül!” címmel megjelent írás
elolvasása után úgy döntöttünk, hogy reagálunk a szerző félrevezető állításaira.
Családunk több generációja
1920-tól él és becsületesen
dolgozik járásunkban és elődeink, nagyszüleink és szüleink mindig is a törvény tiszteletére neveltek bennünket és
arra tanítottak, hogy soha ne
vetemedjünk idegen tulajdon
megszerzésére, de egyúttal
védjük és gyarapítsuk azt a
vagyont, melyet ők becsületesen szereztek.
Családunk minden tagja a délszlovákiai
szlovák-magyar
közösség tagjának tartotta és
tartja magát. Konfliktusmentesen élünk itt, egymást kölcsönösen tisztelve, tekintet nélkül
a nemzetiségi hovatartozásra.
Nagyszüleinkhez hasonlóan
mi is becsületes munkából
élünk.
A megjelent írás címe igyekszik azt a benyomást kelteni,
hogy családunk azokkal az
eszmékkel ellentétben cselekedve, melyeknek szellemében elődeink éltek és neveltek bennünket, a község
kárára szerzett vagyont.
Ez az állítás nem felel meg
a valóságnak, ami végeredményben bizonyítást nyert a
kilenc évig tartó bírósági per
során, melyet kénytelenek
voltunk a Path község és a
Szlovák Földalap ellen kezdeményezni törvényes jogaink védelmében.
Olyan helyzetbe kerültünk,
melybe a kommunista rendszer alatt sajnos sokan mások

A serleg ismét a komáromi
Ipari Szakközépiskoláé

A középiskolák életében a szeptember nem csupán az iskolakezdés, hanem az értékelés hónapja is. A Nyitrai kerület szakközépiskolái között ugyanis ekkor dől el, hogy a 2012/2013-as
tanévben egy-egy oktatási intézmény diákjai hogyan szerepeltek a különböző tanulmányi, szaktárgyi, valamint sportversenyeken. A Nyitrai Kerületi Tanügyi Hivatal értékelése alapján
a komáromi Ipari Szakközépiskola a kerület szakközépiskolái
között a tavalyi évhez hasonlóan ismét az első helyen szerepelt,
így továbbra is a legjobb szakközépiskolának járó serleggel
büszkélkedhet. Az igyekvő és tehetséges diákokat, akárcsak
az őket becsületesen felkészítő tanárokat egyaránt köszönet és
elismerés illeti.
PaedDr. Tóth Katalin

Vasárnap, október 6-án
az aradi vértanúkra
és a komáromi vár hőseire
emlékezünk Észak-Komáromban
Köztudott, hogy az aradi vértanúk között egykori komáromi
várparancsnokok is voltak, ugyanakkor Klapka tábornok
kemény alkudozással menlevelet biztosított honvédeinek és
a város több ezer lakosának a későbbi császári megtorlások
és üldözések elől. Ez a nap ezért néhai Szénássy Zoltán tanár javaslatára és Stubendek László képviselői indítványára
Komárom város emléknapjaként szerepel, s ilyenkor fekete
szalag kerül Komárom város kitűzött zászlajára.
A megemlékezés 17 órakor koszorúzással kezdődik Klapka
tábornok szobránál, ahol Stubendek László, a Csemadok
városi szervezetének elnöke köszönti a résztvevőket, majd
Takaró Mihály művelődéstörténész idézi fel az aradi hősök
emlékét. Közreműködik Dráfi Mátyás és a Concordia Vegyes Kar. A vértanúk emlékoszlopánál 18 órakor kezdődik a
megemlékezés, ahol a résztvevőket Keszegh Margit, a Jókai
Egyesület elnöke köszönti. Közreműködik a Klapka György
Férfi Dalkör.

is, tulajdonunkat önjelölt bérlő
foglalta el, s azt a mi beleegyezésünk nélkül éveken keresztül
használta, miközben jogtalan
haszna származott belőle, mi
több, kezdte eladogatni azt, s
most, amikor a demokratikus
törvények és a bírósági döntés
értelmében tulajdonunkat vissza
kell adnia, igyekszik félrevezetni
a közvéleményt, még a nemzetiségi érzékenységet Sis bevetve.
Az érintett ingatlanokat még a
nagyszüleink szerezték a föld-

reform keretén belül, amikor az
állam az Agra Trnava társaság
tulajdonába tartozó területeket
felparcellázta és kiutalta.
A kiutalt területekért a nagyszülők rendesen kifizették a megszabott árat és így a területek
legális tulajdonosaivá váltak. Itt
gazdálkodtak egészen a kollektivizációig, amikor ezek a területek először a mezőgazdasági
szövetkezetek, majd az állami
gazdaság birtokába kerültek.
Ezeknek az időknek a történései
bizonyára sok polgár számára
ismertek, akiket hasonló módon
fosztottak meg az ötvenes években saját tulajdonuktól.

Szülők, gyermekek, úszást szeretők gyülekeztek a múlt hét csütörtökén a komáromi városháza előtt. Nem volt hangoskodás,
csak néma tüntetés a városatyák furcsa döntéshozatalát megelőzendő, mivel úgy tűnt, hogy ők inkább a drágább kivitelezésű és üzemeltetésű átmeneti megoldást – fóliasátorral beborítani a termálfürdő egyik medencéjét – választották volna, mint
azt, hogy negyven éves működése után végre felújítsák a városi
fedett uszodát. Végül, élve választópolgári jogukkal, bevonultak az ülésterembe, ahol elmondták, hogy közérdek megmenteni a sportlétesítményt. Fellépésük eredményének is tekinthető
az, hogy a városi képviselők végül megszavazták a fedett uszoda
tatarozási költségeinek fedezetét. Az üggyel lapunk első és harmadik oldalán is foglalkozunk. 		
Foto: -japi-

(Folytatás a 3. oldalon)

A komáromi szülők, gyermekek és sportolók
tüntettek a városháza előtt és a tanácsteremben

Lehet, hogy győzött a józan ész
és meghátrált a hatalom?
en jó irányban halad, még minEgyértelmű, hogy a komáromi önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselőtestület tagjai –
dig kérdéses a röplabdacsarnok
szembesülve a város polgárainak jogos felháborodásával – elsöprő többséggel pénzt szavaztak
sorsa. Meg kell említenünk,
meg a fedett uszoda tatarozására és újbóli megnyitására. Ez azért is örvendetes tény, mert úgy
hogy ez utóbbit egyszer már eltűnt, hogy a fedett uszodát a nyár elején nem csupán ideiglenesen, hanem véglegesen bezárják.
adta a város, s az épületben az
Higiéniai és biztonsági kifogások merültek fel a létesítmény működésével kapcsolatban, ameúj tulajdonos a sport egy bizolyeknek az eltávolítására a nyár folyamán kísérletet sem tettek.
nyos felnőtt kategóriás „műinMost úgy tűnik, hogy a civil sebb munkákat. Már csak az a Úgy tűnik, a városvezetés és a tézményét” működtette. Miután
fellépésnek köszönhetően a kép- kérdés, hogy mikor kezdődnek képviselőtestület belátta azt a ez az intézmény más helyre kölviselőtestület véleménye gyöke- el ezek a munkálatok, s mennyi nyilvánvaló tényt, hogy egy fe- tözött – a civil összefogásnak
dett uszodát működtetni mindig és az akkori városvezetésnek
resen megváltozott és zöld utat ideig fognak tartani?
adtak a fedett uszoda megnyi- Remélhetőleg a cég vezetése olcsóbb, mint egy kinti medence köszönhetően –, a csarnokot
tásának. Pénzt szavaztak meg, nem húzza majd az időt és nem fölé ideiglenes sátrat húzni és azt ismét felújították és a kosárlabamellyel a Comorra Servis vál- hivatkozik objektív akadályok- fűteni. Az is igaz, hogy erre a sá- dázók, ill. a röplabdázók vették
lalata elvégeztetheti a legsürgő- ra, például az ősz korai beálltára. torra több száz eurót is el lehetett birtokukba. Napjainkban ennek
volna költeni, kölcsönt lehetett a sportlétesítménynek a jövővolna felvenni, s lehet, hogy még je ismét kétséges, felújítására,
1-2 m2 járda térkövezése is bele- karbantartására nem költenek,
fért volna a megfelelő helyen…
állaga romlik. Lehet, hogy egy
Miután a fedett uszoda üzemel- újabb polgári kezdeményezésre
tetése és megnyitása feltehető- lesz szükség?
Október 7-én kezdődik a VII. Gútai Színházi és Kulturális NaA Dunatájban közölt keresztrejtvények megfejtői között rendepok rendezvénysorozata, amelynek nyitórendezvényeként az
ismert magyarországi újságíró, a Fidesz alapító tagja, a Békezett sorsoláson ezúttal GREGÓ ZSUZSANNA búcsi olvasónkmenet szervezője, Bayer Zsolt tart előadást a Kárpát-medencei
ra mosolygott rá a szerencse. Szerkesztőségünk könyvajándémagyar önrendelkezésről. Október 11-én, pénteken az érdekkát személyesen veheti át Széna tér 3. szám alatti irodánkban.
lődők Nyitrára utazhatnak, ahol az Andrej Bagar Színházban
Carlo Goldoni fergeteges vígjátékát tekinthetik meg.

Bayer Zsolt nyitja

a Gútai Színházi és Kulturális Napokat

Megtartotta 32. ülését
a komáromi képviselőtestület

Döntés született
a fedett uszoda
javításáról és megnyitásáról

Számok, amelyek rólunk szólnak
forrás – ÚPSR
dunataj.sk

Szeptember 26-án tartotta meg ülését a komáromi önkormányzat. A tanácskozás napirendjén huszonhárom napirendi pont és
öt bizottsági beszámoló szerepelt. A program jóváhagyásánál
első helyre került a Comorra Servis által üzemeltetett fedett
uszoda problémája. Mint ismeretes, a közegészségügyi hivatal
és a munkafelügyelet olyan hiányosságokra mutatott rá, amelyek eltávolítása után lehet csak megnyitni az uszodát.
A téma megtárgyalásán részt vett
több mint 50 úszó, vízilabdázó és
edző, akik jelszavakkal és táblákkal kérték a testületet a fedett
uszoda megnyitására. Az ülésen
Nagy Tamás, a Comorra Servis
megbízott igazgatója beszámolt az
uszoda helyzetéről és arról, hogy
már eltávolították a súlyos napelemeket a tetejéről, s így 70 tonnával lett könnyebb a tetőszerkezet,
amely komoly javításra szorul.

A jelenlevő sportolók és szülők
nevében a KomKo úszóegyesület elnöke, Alexander Kubiš rámutatott, hogy az elmúlt évtizedekben az uszoda felépítése óta
semmilyen nagyobb javítás, karbantartás nem valósult meg az
uszodában, így nem csoda, hogy
a jelenlegi állapotok tűrhetetlenek és nem kedveznek az úszósportok további fejlődésének.
(Folytatás a 3. oldalon)

Az elmúlt tizenhárom év augusztusi munkanélküli grafikonja
egyértelműen azt bizonyítja, hogy a Komáromi járásban országos méretekben is rendkívül magas azok száma, akik nem találnak állandó kereseti lehetőséget. Ha ilyen ütemben súlyosbodik a
munkanélküliség, hamarosan elérheti a 2000. évi arányt, amikor
a munkaképes lakosság egynegyede volt állástalan. Azokban a járásokban, ahol ipari park is van, mintegy 30 százalékkal alacsonyabb a munkanélküliek aránya. Nehéz megmagyarázni, hogy a
korábbi Fico-kormány komáromi kihelyezett ülésén jóváhagyott,
ipari park létesítésére felkínált anyagi támogatást Bastrnák Tibor
polgármester idejében miért söpörték le az asztalról?
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Miért terjedtek el
a manzárdtetős
házak
a Csallóközben?

A legnézettebb szlovák kereskedelmi csatorna fő műsoridőben a múlt hét végén közvetített híradójában színes, ha
úgy tetszik, időkitöltő hírként
azt a kérdést vetették fel, vajon miért van az, hogy Szlovákia déli vidékein annyira
kedvelik a magas háztetős,
manzárdos családi házakat,
míg északabbra az egyszerűbb, anyagtakarékos tetőket
részesítik előnyben. A felvetett kérdésre nem született érdemleges válasz, mindössze
az a feltételezés hangzott el,
hogy bizonyára a módosabb
lét deklarálására volt hivatott
ez a múltban gyakran alkalmazott építészeti megoldás.
Nos, a téma bennünket is érdekelt, s arra többek között dr.
Vadkerty Katalinnak Machnyik Andor Csallóköz című
könyvéhez írt utószavában
találtuk meg a hiteles választ,
melyből kiderül, hogy ennek az építkezési szokásnak
egyáltalán nem ízlésbeli, sokkal inkább politikai, illetve
történelmi háttere van.
Mint ismeretes, az első világháború befejezése után
megindult az Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása úgynevezett „nemzeti”
államokra. Az új országok
földreformként felosztották
a nagy földbirtokokat. Ez a
földreform a Csehszlovák
Köztársaságban hivatott volt
a vegyes lakosságú területek elszlovákosításának és
az összefüggő magyar etnikai tömbök feldarabolásának
elősegítésére. Ezt szolgálta a cseh, morva és szlovák
bérlők betelepítése, akiknek
kérelme kiemelt elbírálásban
részesült. A kiutalt földeket
az Állami Földhivatal által
megszabott áron értékesítették, ők végezték a teljes
ügyintézést, választották ki a
kiutalásra érdemesnek tartott

személyeket. A betelepítések
céljából jött létre 1925-ben az
Állami Földhivatal Telepítési
Osztálya, melynek fő feladata a déli határövezet állami
kolonizálása volt. Az Állami
Földhivatal a telepeseket mindenben támogatta. A birtokok
megvásárlására, felszerelésére és üzemelésére alacsonyabb kamatú hitelt, kedvező
részletfizetési feltételeket és
állami garanciát kaptak. Ez
az intézmény kezdte terjeszteni a gazdasági válság idején
a nehézségekkel küzdő kolonisták körében a dohánytermesztést, majd ennek sikertelensége után a fűszerpaprika
termesztését.
És itt jutottunk el a feltett kérdés megválaszolásához. A kolonizálás a gazdálkodás és a
kultúra területe mellett egy új
építészeti stílus meghonosítására is kiterjedt. Az Állami
Tervhivatal a kormány utasítására típusházakat terveztetett, melyek terveit ingyen
osztották az érdeklődőknek,
s egyben az építés ingyenes
műszaki felügyeletét is vállalták. Ezen tervek alapján
jelentek meg, s terjedtek el a
Csallóközben a helyi építési
szokásokat ellensúlyozandó a
magas sátortetős, manzárdos
lakóházak, a morva építészetre jellemző díszítésekkel,
megváltoztatva a magyar falvak hagyományos képét.
-nkzs-

Irodalmunk korábban egyik méltatlanul elfeledett, napjainkban azonban szerencsére újra felfedezett különös alakja Erdős Renée (1879-1956) író, színműíró, költő és újságíró, akinek
költészete nagy hatással volt Ady Endrére, prózája pedig Bródy Sándorra. Az irodalomtörténetben betöltött helyét elsősorban azzal vívta ki, hogy műveiben elsőként adott hangot a nők
szerelmi vágyának, s tette ezt olyan korban, amikor még csak
a tartózkodó női báj megéneklése volt általánosan elfogadott.
Másodsorban ő volt az első női írónk, aki képes volt az írásaiból
eltartani magát és családját.
A nagy tehetséggel megáldott
írónő a ma már lakatlan és
Nagykeszihez tartozó Érseklélen született 1879. május 7-én
egy nagy szegénységben élő
ortodox zsidó család hetedik
gyermekeként, akit Ehrental
Regina néven anyakönyveztek. A népes család nem sokáig tengette életét a településen,
mert hamarosan Győrszigetre
költözött, ahol a kis Regina
gyermekkorát töltötte. Iskolai
tanulmányait Győrben kezdte,
ahol Apa Benedek bencés tanár,
aki irodalomra, francia és német
nyelvre tanította, hamar felfi-

Károly is felfigyelt, aki felkarolta a fiatal tehetséget. Az ezredfordulóra tehető újságírói pályafutásának a kezdete is. Előbb az
Egyetértés, majd Az Újság című
lap munkatársa lett, s ez utóbbinak a bécsi, római és firenzei
tudósítójaként dolgozott.
Erdős Renée 1909-ben áttért a
katolikus vallásra. A Kisfaludy Irodalmi Társaság 1910-ben
tagjává fogadta. Életének ebben
a szakaszában ismerkedett meg
a pályája csúcsán álló Bródy
Sándorral, akihez hosszú időn
át meghitt érzelmi szálak fűzték. Bródyhoz, aki akkor már
családos ember volt, ám nem
vetette meg a szebbik nemet,
Erdős 1902-ben ilyen verssorokat írt: „Ha küldelek százszor/
Százszor visszavárlak/Amikor
gyűlöllek/Akkor is kivánlak.”
Szenvedélyes szerelemmel és
mélységes gyűlölettel váltakozó
viharos kapcsolatuk három évig
tartott, s végül tragikus szakítással végződött. Bródy ugyanis öngyilkosságot kísérelt meg.
Erdős „megúszta” a szakítást
egy idegösszeroppanással. Miután testileg-lelkileg rendbejött,
Olaszországba távozott, ahol
hosszabb ideig egy zárdában élt.
Olaszországban került közelebbi viszonyba Fülep Lajos művészettörténésszel, akivel később
házasságra lépett. Ám ismét a
boldogtalanság évei következtek, s 1918 tavaszán, amikor az
írónő második lánygyermekét
várta, Fülep végleg elköltözött
hazulról. A két gyermekével
magára maradt anya a szülés
után trombózist és tüdőembóliát kapott, amely majdnem az
életébe került. Három hónapig
nyomta az ágyat és egy évig alig
tudott járni. Ezt követően jelentkezett első regényeivel, amelyek
nagy vitát váltottak ki. 1925ben ismét Olaszországba utazott egy időre, majd egy évvel
később hozzáment nálánál tíz
évvel fiatalabb titkárához, Lőfler Arthurhoz. A nagy példányszámban megjelenő regényeiből
befolyt honoráriumból nemcsak

tisztességesen
megélt a család,
de megtakarított
pénzéből 1927ben Rákoshegyen
egy takaros villát
vásárolt és odaköltöztek. Hiába
tért át a katolikus
hitre, a fokozódó
zsidóüldöztetéstől
ez sem mentette
meg, s 1938-tól
nem jelenhettek
meg regényei. A
család
1944-ig
Rákoshegyen élt,
amikor el kellett
hagynia
otthonát. Hiába kérte
levélben Serédi
Jusztinián hercegprímást, hogy legalább a katolikus
hitre áttért zsidókért emelje fel
a szavát, mindez
nem segített. Férje
is elhagyta, majd Slachta Margit
bújtatta, aki albérletet szerzett
neki Budapesten. A háború után
sem jelenhettek meg regényei,
így igen szerény körülmények
között, elhagyatottan tengette
életét egészen 1956. július 9-én
bekövetkezett haláláig.
Ha Budapesten járunk, a Rákoshegyen (XVII. kerület, Báthory
utca 31. szám) ma is megtekint-

gyelt kibontakozó tehetségére.
Első verseivel A Hét költőjeként
indult, tizennyolc éves korában
a Győri Hírlapban is publikált.
A fővárosban élő bátyját követve Budapesten beiratkozott a
színművészeti akadémiára, de
irodalmi sikerei mindinkább az
írás felé irányították. 1897-től
már Erdős Renée név alatt jelentek meg versei és írásai, amelyekért Ady is lelkesedett, s egyik
róla szóló méltatásában „zseniális poétalány”-ként köszöntötte.
1899-ben jelent meg első verseskötete Leányálmok címmel,
amelyre többek között Eötvös

hetjük az 1895-ben épült villát,
amely egy kiállítóteremnek és
helytörténeti gyűjteménynek ad
otthont, s a tetőtérben az Erdős
Renée-emlékszobát. Ez utóbbiban azonban személyes tárgyait,
bútorait ne keressük, mert azok
nem maradtak fent. A rendszerváltozás óta viszont sorra
megjelennek regényei. Életében
több mint ötven kötete jelent

meg, főbb művei között tartják
számon a János tanítvány című
színművét, a Santerra bíboros,
Nagy sikoly, Brüsszeli csipke
és a Lavinia Tarsini házassága
című regényét. Réz Bálint álnéven jelent meg továbbá a Lysias
és a Sába királynője. Írógéppel
írt emlékirata kiadatlan maradt.
(németh)
Erdős Renée az ötvenes évek
első felében kedvenc kutyájával
A takaros Rákoshegyi villa ma
kiállítóterem és helytörténeti
múzeum
Az írónő sírja a budapesti Új
köztemetőben

Növényvédelem

A BURGONYA FONTOSABB ÉLETTANI BETEGSÉGEI
A burgonya fiziológiai, nem fertőző betegségeit a
termőhelyre jellemző környezeti és élettani tényezők
befolyásolják. Ezek a növények élettevékenységét
meghatározóan érintik, de nem biztos, hogy a
növények igényét kielégítik. Az utóbbi két év a
sokéves átlagnál melegebb, aszályosabb időjárásával
a termesztők, de a fogyasztók figyelmét is a
burgonyagumó elváltozásaira, élettani betegségeire
irányította. A rendellenességek közül azokat említem,
amelyek a hazai termesztési viszonyok között gyakran
előfordulnak, esetenként jelentős minőségi károkat is
okoznak.
A másodlagos növekedés – Kiváltó oka a
rendszertelen vízellátás és a magas talajhőmérséklet. A
gumónövekedés időszakában az időnkénti vízhiány és
a magas talajhőmérséklet miatt leáll, majd az öntözés,
illetve eső hatására újra megindul, s így az anyagumón
több kisebb gumó képződik. Az ilyen gumó rosszul
tárolható, nagyobb a hámozási vesztesége, a tárolás
alatt gyakran rothad és vetésre sem ajánlható.
Védekezésként a hatékony lombvédelem, a folyamatos
vízellátottság mellett kerülni kell az arra hajlamos
fajták termesztését.
Üvegesedés – Ez a gumóelváltozás részben együtt jár
a másodlagos növekedéssel. A jelenség magyarázata
az, hogy aszályos időszakban a lombozat erőteljes
lélegzése több asszimilátumot fogyaszt el, mint
amennyit termelni képes, s emiatt megindul a
gumókban a korábban tárolt keményítő lebomlása.
Ennek a helyére víz tárolódik a sejtekben és ez hozza
létre az üvegesség kórképét. Hajlamosság mutatkozik
főként a hosszúkás fajtáknál, ahol a gumóvég puhává,
áttetszővé válik, s amelyet cukorvégűségnek is

neveznek. A védekezés itt is hasonló
az előbb leírtakkal.
Üregesedés – Főként a nagyméretű
gumóknál észlelhető, a gumó
belsejében képződő csillag vagy
lencse alakban. Külső tünete nincs.
Kiváltó oka a gumónövekedés
hirtelen megindulása a száraz
időszakot követően, amikor a növény
rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet
és tápanyagot vesz fel. Az étkezési
fajtáknál rontja a használati értéket,
de a chips fajtáknál sem kivánatos
jelenség.
Védekezésként fontos a kiegyenlített
víz– és tápanyagellátás, kerülni
kell a nitrogéntúlsúlyt a tápanyag
adagolásakor. A hajlamos fajtákat
zárjuk ki a termesztésből.
Gumórepedés – Kiváltó oka az
üvegesedéssel azonos. Főként a
tápanyaggal jól ellátott talajokon
gyakori, amikor szárazság után az érés
előtt levő növény átmenet nélkül sok nedvességhez
jut, így a gumó hirtelen növekedik, s a héjban apró
repedések keletkeznek.
Vasfoltosság – Gyakorisága az évjárattól,
talajtípustól és az agrotechnikától függően változik
és külső tünetet okoz a gumó felületén. A felvágott
gumóban az edénynyalábon szabálytalan alakú
rozsdabarna foltokat találunk, melyek főzéskor
megkeményednek. A foltok jelentősen csökkentik
a burgonya étkezési és feldolgozási értékét.
Főként a kedvezőtlen talaj– és időjárási tényezők

következtében fellépő vízellátottság és légzési
zavarok okozzák. A hosszan tartó szárazság, magas
vagy ingadozó talajhőmérséklet mellett a savanyú
talajon fordulnak elő. A nálunk termesztett egyes
burgonyafajták a korai és középérésűek közül is
hajlamosak a vasfoltosságra egyes években.
Védekezésként a kiegyenlített tápanyag– és vízellátás,
hatékony lombvédelem, a savanyú kémhatású talajok
meszezése, valamint a mésztartalmú lombtrágyák
alkalmazása és az idejében elvégzett betakarítás is
fontos.
Csekes Zoltán mérnök

A Legfelsőbb Bíróság a jogos tulajdont részesítette előnyben
(Befejezés az 1. oldalról)
Sajnos, ellentétben a jelenlegi helyzettel, azokban az időkben a jogos
tulajdonosoknak nem állt
módjukban a bírósághoz
fordulni, mivel ezzel további retorzióknak tették
volna ki magukat annak
az államnak a részéről,
melytől ilyen törvénytelenségeket voltak kénytelenek eltűrni.
Az ily módon történő
törvénytelen birtokbavétel ellenére azonban
nagyszüleim az 1948-as
kiutalással tulajdonukba
került földterületeket valójában soha nem veszítették el, melyet a Legfelsőbb Bíróság 2012.
szeptember 18-i döntése
is megerősített. 1948-tól
a földterületek tulajdonosai voltak, csak éppen
tulajdonukat nem gyakorolhatták. Azt ugyanis az
állam és különböző állami intézmények használták anélkül, hogy ebbe
ők beleegyeztek volna.
Annak
köszönhetően,
hogy 1989 után egy de-

mokratikus rendszer jött
létre, családunk és sok
más hasonló helyzetben
lévő károsult végre igazságszolgáltatásért
és
tulajdonának védelméért
folyamodhatott. Sajnos,
ezt a nagyszüleink már
nem érhették meg.
1994-ben az Állami
Közjegyzőség az elhunyt nagyszülők utáni
hagyatéki
eljárásban
megerősítette, hogy azok
az ingatlanok, melyek
kiutalással a tulajdonukba jutottak, gyermekeik
tulajdonába mennek át.
Ennek ellenére a földterületeinket jogtalanul
használók ezek visszaszolgáltatását megtagadták, aminek következtében kénytelenek voltunk
igényünkkel az illetékes
bírósághoz fordulni. Sajnálatos módon a bírósági
eljárás kilenc évig húzódott, mert a község és a
Szlovák Földalap az elsőfokú bírósági döntést
ismételten megfellebbezte, aminek következtében állandóan növekedtek a perköltségek.

A Komáromi Járásbíróság első ítéletét, mel�lyel megerősítette tulajdonjogunkat, a Nyitrai
Kerületi Bíróság semmissé tette és további
bizonyítási eljárást tett
szükségessé. Amikor az
összes okirattal ismét
bizonyítottuk jogosultságunkat a földterületek
tulajdonára, a Komáromi Járásbíróság azt újfent elismerte, a község
és a Szlovák Földalap
viszont megfellebbezte
a döntést.
A Nyitrai Kerületi Bíróság másfél évvel későbbre tűzte ki a fellebbezési eljárást, ahol
a második tárgyaláson
ismét elutasította beadványunkat.
Élve törvény adta jogunkkal, s mivel a Nyitrai
Kerületi Bíróság döntését
helytelennek tartottuk, a
Legfelsőbb Bírósághoz
fordultunk annak felülvizsgálatát kérve.
A Legfelsőbb Bíróság
2012. szeptember 18-án
arra a döntésre jutott,
hogy a Nyitrai Kerü-

Döntés született
a fedett uszoda javításáról
és megnyitásáról
(Befejezés az 1. oldalról)
szósportok további fejlődésének. Arra kérte a testületet,
hogy az úszás fejlesztése érdekében (havonta több mint 3000
fiatal és gyermek tanul itt úszni, s járnak edzésre) szavazzák
meg a szükséges pénzt az uszoda felújítására. Hosszú, de végig tárgyilagos vita után a testület 50 ezer eurót hagyott jóvá
a hibák eltávolítására és 7 ezer
eurót a tetőn lévő betonelemek
javítására. A határozatot Hortai
Éva képviselő javaslatára azzal
bővítették, hogy Nagy Tamás
a következő ülésre dolgozzon
ki egy tanulmánytervezetet az
uszoda hatékonyabb energetikai
üzemeltetéséről. A termálfürdő
medencéjének (úszó– és tanmedence) esetleges befedéséről
novemberben tárgyal a testület.
A továbbiakban a testület jóváhagyta a főellenőr beszámolóját
a szolgálati utakról. Két ügyészi
figyelmeztetést nem hagyott
jóvá a testület. Ugyancsak nem
hagytak jóvá két általános érvényű rendeletet, amelyet mó-
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dosítottak és szigorították volna a sportra és kultúrára utalt
pénzügyi dotációk odaítélését,
tizenhét lakás kiutalását. Jóváhagyta, illetve tudomásul vette
a testület a városi cégek és iskolák féléves költségeit, valamint a város bevételét és kiadását, amely az első félévben 10
128,110 euró és a kiadást, amely
8 419 631 euró volt.
A vagyonjogi kérdéseknél pozitív döntés született arról, hogy a
KOMVaK készítse elő azt a tervezetet, amely minél hamarabb
megoldaná a szennyvíztisztító
állomás bővítését. Ugyancsak
fontos döntés született, miszerint az Eötvös és a Komenský
utcai iskolák teljes ablakcseréjére a testület 68-68 ezer eurót
hagyott jóvá, valamint a Béke
utcai óvoda számára, ugyanerre a célra 47 ezer eurót. Este 22
órakor olyan döntés született,
hogy még megtárgyalásra váró
nyolc napirendi pontot október
3-án tárgyalja meg a testület.
Dr. Bende István
képviselő

ergeteges hangulat programot állított össze a
legutóbb Torontóban vendégszereplő Vadkerti Imre, aki idénynyitó hangversenyére ezúttal is meghívta magyarországi és komáromi, ill.
gútai zenészbarátait. Nagy kár, hogy Jimmynek
ezúttal is a dél-komáromi Lovas Színházban kell
fellépnie, mert „idehaza” egyetlen kulturális intézmény sem ajánlott fel termet a fellépésre…

leti Bíróság döntése,
melyben elutasították a
tulajdonjog megerősítésére vonatkozó kérelmünket, helytelen volt,
azért a három bírából
álló szenátus semmissé
nyilvánította annak határozatát.
A Legfelsőbb Bíróság
véleménye
alapján,
mely megkérdőjelezte
a Nyitrai Kerületi Bíróság helytelen döntését, ezek az ingatlanok
1948 után nem kerültek
át az állam tulajdonába,
az 1955-ben keltezett
beírás érvénytelen és
törvénysértő volt. Mivel az ingatlanok nem
képezték az állam tulajdonát, azok semmiképp
sem kerülhettek községi
tulajdonba. A 138/91-es
számú törvény értelmében a község csak állami vagyont vehetett át
és semmiképpen sem
magántulajdonban levő
ingatlanokat. Mindezek
alapján a község jogtalanul íratta be családi
tulajdonunkat a saját tulajdonlapjára. A döntés-

hozatalkor a Legfelsőbb
Bíróság az Alkotmánybíróság korábbi döntéseit is idézte, miszerint
„ha az állam a tulajdont
jogi alap nélkül foglalta le, a tulajdonos nem
vesztette el a tulajdonjogát és polgárjogi perben követelheti a vis�szaszolgáltatást.” Ennek
a döntésnek az alapján
családunk tulajdonjoga végre megerősítést
nyert, mivel a Nyitrai
Kerületi Bíróság végérvényesen megerősítette
a Komáromi Járásbíróság döntését.
Amennyiben a község
elismerte volna a tulajdonjogunkat
igazoló
okmányokat és nem tartott volna igényt a tulajdonunkra, mely soha
nem volt az övé, ez a per
nem fajult volna idáig,
például a perköltségek
tekintetében, melyeket
családunk csak saját eladósodása árán tudott
viselni.
Megelégedéssel vesszük
tudomásul, hogy olyan
országban élünk, ahol

jogos igényünkkel a bírósághoz fordulhatunk,
méghozzá olyan retorziók veszélye nélkül, amelyeknek a családunk az
ötvenes években ki volt
téve.
Jogaink érvényesítésére
mindig csak törvényes
eszközökkel
törekedtünk, nem panaszkodtunk és nem medializáltuk jogaink sérelmét és
félrevezető állításokkal
nem kritizáltuk a bírósági döntéseket.
Határozottan elutasítjuk viszont a leközölt,
igazságnak nem megfelelő állításokat, melyek
összefüggésben
vannak perünkkel és a
nemzetiségi ellentétek
belekeverését egy kifejezetten vagyonjogi
vitába, melynek semmi
köze sem a nemzetiségi ellentétekhez, sem
a beneši dekrétumokhoz, csak és kizárólag
a tulajdonjog érvényesítéséhez, melyhez
nagyszüleink révén jutottunk.
Jozef Horváth

Elhunyt Mons. ThDr. Morovics István
nyugalmazott esperes-plébános,
a Szent Márton-dóm pápai káplánja

A pozsonyi érsekség nyugalmazott plébánosa szeptember
27-én, életének 85., áldozópapságának 62. évében, éjszaka
hunyt el. A gyászmisét október
2-án tartották Pozsonyban, a
Szent Márton-dómban és Bacsfa-Szentantalon. A köztiszteletben álló lelki atyát kérésére
abban a temetőben helyezték
örök nyugalomra, amely ahhoz
a kegyhelyhez tartozik, ahol
nyugalomba vonulásáig teljesített papi küldetést. A gyászmisét a fővárosi érsek-metropolita, Őex. Mons. Zvolenský
Szaniszló celebrálta. A temetési szertartást a bacsfa-szentantali kegytemplomban és
temetőben Őexc. Mons. Haľko
József, pozsony-nagyszombati
segédpüspök celebrálta több
mint száz paptestvére és a hívek részvételével.
Mons. ThDr. Morovics István
Vágkirályfán született 1928.
június 4-én. Áldozópappá
1951. június 29-én szentelték
Pozsonyban. Léván, Gútán,
Ógyallán, Galántán volt káplán, majd
Pozsonyeperjesen, Csúzon, Galántán,
Balonyban és Dunaszerdahelyen szolgált plébániai szolgálóként. 1970 óta
esperesi tisztséget töltött be. 1993-tól
ő lett Bacsfa-Szentantalon a lelkiatya,
majd később lelki segítőként a pozsonyi
Szent Márton plébánián dolgozott.
XVI. Benedek pápa 2006-ban pápai
kápláni címmel tüntette ki Morovics
István akkori bacsfa–szentantali esperes-plébánost. Mons. ThDr. Morovics
István atya, pápai káplán 2011. június 28-án mutatta be gyémántmiséjét

a pozsonyi Szent Márton-dómban
magyar nyelven, s utána felkereste
azokat a településeket, ahol korábban
szolgált, s gyémántmiséje alkalmából
mindenütt hálaadó szentmisét celebrált. Így többek között a gútai Nagyboldogasszony-plébániatemplomban
is köszönthette a rá még emlékező
híveit. Lapunkban 2011-ben mutattuk be az akkor már csaknem teljesen
megvakult lelki atyát, aki éveken át
lelkes támogatója volt a Komáromi
Imanapnak.
Nyugodjék békében!

A PRO ARTE DANUBII,
Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás
meghívja Önt és kedves barátait

Simon Anikó

Üvegfestések

c. kiállítás megnyitójára
a Limes Galériába
(Komárom, Ferencesek utcája 31.)
A kiállítást megnyitja:
Dr. Farkas Veronika, művészettörténész
A kiállítás védnöke:
Fazekas László, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház püspöke
Közreműködik: Dics – Action
A kiállítást támogatja:
Komárom Város Önkormányzata
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Ötéves
visszatekintés,
avagy:
mit okozott
a válság?

Szeptember 14-én volt öt éve, hogy
csődbe ment a Lehman Brothers befektetési bankház. Ez volt a globális
világgazdasági válság gyújtópontja.
A majdnem kerek évforduló kapcsán
sokan, sokféle véleményt fogalmaztak
meg a válságról.
A legsúlyosabb ok
A válság okait elemezve ritkán hangzik
el a legsúlyosabb ok, amely a mohóság,
az erkölcstelenség és az Egyesült Államok határtalan humanizmusa (mindenkinek jár a saját lakás) mellett a világot
a pénzügyi, majd gazdasági válságba taszította. Ez pedig a következő: 1929-ben
kirobbant a múlt század legsúlyosabb
gazdasági válsága. A válságra reagálva
1933-ban az Egyesült Államok kongres�szusa elfogadta, majd Roosevelt elnök
szentesítette a Glass-Steagall (GSA) törvényt, amely alapjaiban megreformálta a pénzügyi piacokat. Áthághatatlan
falat emelt a kereskedelmi bankok és a
befektetési bankok közé. Nem lehetett
többé idegen, egymással nem összefüggő
pénzpiaci termékekből összecsomagolt
derivátumokat piacra helyezni. E szigorú
rendelkezést szüntette meg 1999-ben a
Gramm-Leach-Bliley törvénnyel a kongresszus. Clinton elnök pedig azt aláírta.
Itt az eredője a későbbi bajoknak, újra
lehetővé vált az egymással nem összefüggő, idegen (köztük toxikus) pénzpiaci
termékek összecsomagolása. 2008-ban,
a Lehman Brothers bukásával pedig felrobbant a pénzpiaci bomba.
A pénzügyi válság
Az első fázis a pénzügyi válság volt.
Sorra dőltek be a bankok, pénzügyi
szolgáltatók, lakástakarékossági intézmények. A Szlovákiával határos országok nemzeti valutái mélyrepülésbe
kezdtek, ettől mentette meg Szlovákiát az euró 2009. január 1-i bevezetése.
Szerencsére nálunk nem voltak devizahitel-károsultak, nem adósodtak el
mértéktelenül a családok, a szomszédos országokkal összehasonlítva jóval
ritkábban árverezték el a családok feje
fölül házukat vagy a lakásukat. De az
euró a második fázisban, a gazdasági
válság idején a bajok egyik okozójává
vált. Általa megdrágult az ország, megszűnt az évekig tartó, számunkra kedvező kishatárforgalom. 2010-től a határ
mentén élő polgártársaink a határ túloldalára jártak vásárolni. Megroppant
az ipar, teljesítménye 2011-ben uniós
összehasonlításban Szlovákiában lassult le a leginkább. Hogy mentsék a
menthetőt, a kormányok állami költségvetésből segítették meg az ipart, a
bankokat és a pénzügyi intézményeket. Meg is lett az eredménye: a válság
adósságválságba torkollott. Itt tartunk
ma, az eurózóna országainak többsége
komoly adósságválsággal küzd. Első
ránézésre Szlovákia az egyik kivétel,
az államadósság a nemzeti össztermék 55 százalékára rúg. Viszonylag alacsony érték ez, ám Szlovákia
nagy szerencséje, hogy 2008-ban
alacsony szintről kezdett növekedni
az államadósság. Ha górcső alá ves�szük a növekedés ütemét, akkor az a
legmagasabbak közé tartozik az euróövezetben, ez pedig rendkívül kínos,
nyugtalanító. A kormány tétlensége és
tehetetlensége csak fokozza a jövőbe
oltott félelmeket.
Milyenek a kilátások?
Ami a jövőbe való kitekintést illeti,
sajnos semmi jóra sem számíthatunk,
korántsem látjuk még az alagút végén
a fényt. A gazdasági növekedés ideigóráig tartó kedvező tendenciáit rögvest
felváltja a dinamizmus lefékeződése.
Nagyon hullámzó, bizonytalan időszakban a tervezés, a prognózisok felállítása
sem egyszerű feladat. Ráadásul a szakma, a közgazdaság-elmélet is komoly
válságban van, a kihívásokra nem találja meg a megfelelő választ. Mintha egy
mélyebb paradigmaváltás előtt állnánk.
Mindenesetre a közgazdász szaktekintélyek egyike-másika azt állítja, semmiféle válsággal nem küzdünk, normális
gazdasági folyamatok zajlanak. Csupán
a 2004-2008 közötti időszak folyamata
volt rendkívüli, a hatalmas gazdasági
növekedés sokáig lesz egyedülálló, egyhamar nem fog megismétlődni. A jót
könnyű volt megszokni, állítják. Vissza
kell térnünk a megszokott, 2007 előtti
kerékvágásba, elvárásainkat kell visszafogni, csillapítani.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke
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MŰSOR AJÁNLAT
október 5 -től 11-ig

M1

SZOMBAT

6.45 Forma-1, 9.00 Noé barátai, 9.30 Zöld tea, 10.00 Vágtass velem!, 12.05 Forma-1,
13.55 Labdarúgás, 15.55 A
világörökség kincsei, 16.20
Szeretettel
Hollywoodból,
16.50 Az élet sava-borsa
(lengyel), 18.30 Szerencseszombat, 19.30 Híradó,
20.20 Neveletlen hercegnő
2 (amer.), 22.15 Borvacsora,
23.10 Egyetlenem (amer.)

TV2

6.00 Az idő örvényében, 6.25
TV2-matiné, 12.00 Babavilág, 13.00 Tűsarok, 14.00
Xena (amer.), 15.00 A férjem
védelmében (amer.), 16.00
Luxusdoki (amer.), 17.00
IHM, 18.00 Tények, 19.30
Hanta Boy (amer.), 21.15
Halálkanyar
(amer.-francia), 23.40 A pokol angyala
(ausztrál)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.30 Házon kívül, 12.00 A la CAR,
12.30 4 ütem, 13.10 Cobra
11 (német), 14.15 A hős
legendája (amer.), 16.15
Ágyúgolyó futam 2 (amer.),
18.30 Híradó, 18.55 Fókusz plusz, 20.00 X-Faktor,
21.45 Az éhezők viadala
(amer.), 0.30 A halál hullámhosszán (amer.)

RTL II

9.00 Minden lében négy kanál, 9.55 Ezel (török), 13.00
Az őrangyal (amer.), 14.00
Nyomtalanul (amer.), 15.00
Sokkoló valóság, 17.00 Az
első millióm története, 18.00
CSI: Miami (amer.), 19.00
Forró nyomon, 20.00 Az utolsó gyémántrablás (amer.),
23.00 Ezel (török)

M2

9.35 Mesék, 13.00 H 2O,
13.50 Varázslók a Waverly
helyből, 14.15 Táncakadémia, 14.40 Öcsi és Nővérke,
16.05 Mesék, 18.35 Állatkert a hátizsákban, 19.20
Rubert maci, 20.00 Híradó,
20.45 Top Gear, 21.30 Forma-1, 23.15 Neveletlen hercegnő (amer.)

Duna tv

8.10 Élő egyház, 9.40 Határtalanul magyar, 10.40
Székely kapu, 11.10 Déltenger kincse (ausztrálfrancia), 12.40 Amerikai
fogócska (amer.), 14.40
Hagyaték, 15.35 Önök kérték, 16.30 Kerek Ferkó (magyar), 18.00 Híradó, 18.30
Kisváros, 19.10 Hogy volt?,
20.25 Futótűz, 21.15 Kosztümök és újságok (amer.),
23.10 Dunaspor

Pozsony 1

12.35 Postád érkezett, 13.45
Lányaim, 15.25 Pokoli szerencse (cseh), 17.15 Építs
házat, ültess fát!, 18.25 Főzzünk!, 19.00 Hírek, 20.20
Postád érkezett, 21.20 Igaz
történetek, 21.50 Ismered a
szeretődet? (német), 23.20
Pokoli szerencse (cseh)

Pozsony 2

13.40 Csak vidáman, 14.25
Bajnokok Ligája, 15.05 Kapura, 15.45 Farmereknek, 16.10
Tesztmagazin, 16.25 Idősek
klubja, 17.00 Színészlegendák,
18.00 Úton, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Találmányok, amelyek megrengették
a világot, 20.50 Átrium, 21.15
Őrangyalok, 21.40 Filmklub:
A csaló (olasz-francia)

Markíza tv

10.50 A bolond sámán,
13.00 Felügyelő Hollywoodból (amer.), 15.30 Daredevil
(amer.), 17.35 Hurrikán,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.15
Dredd bíró (amer.), 0.15 Ma
meghalsz (amer.)

JOJ TV

9.30 Panelház (szlovák), 10.55
Tűz és jég (amer.), 12.55 Amerikai X-Faktor, 16.10 Csillag
születik, 18.00 A helyes ár,
19.00 Híradó, 20.20 A négyes
robot (amer.), 23.00 A kiválasztottak, 1.00 A gyilkos vadon (amer.)

M1

VASÁRNAP

7.30 Forma-1, 10.10 Katolikus krónika, 11.00 A sokszínű vallás, 11.45 Csak a
szeretet számít, 12.40 FIFA
World Cup, 13.50 A Hortobágy örökös pásztora, 14.45
Aradiakra
emlékezünk,
14.55 Lenkey tábornok (magyar), 16.20 Labdarúgás,
19.30 Híradó, 20.20 Magyarország, szeretlek!, 21.35
Csak tudnám, hogy csinálja!
(amer.), 23.05 Éhség (angolír)

TV2

6.00 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 11.05
Egészségmánia, 13.20 A kiválasztott (amer.), 14.20 Békétlen békítő (amer.), 15.20
Sue Thomas (amer.), 16.20
Hanta Boy (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Napló, 20.00
Evan, a minden6ó (amer.),
22.00 A szabadság határai (amer.), 0.20 A bombák
földjén (amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.30
Gasztrotúra, 11.55 Mi, muzsikus lelkek, 12.30 Tuti
gimi, 14.30 Pusztító lavina (német), 16.25 Ugarit
elveszett kincse (amer.),
18.30 Híradó, 19.00 A szállító (amer.), 20.00 X-Faktor,
22.05 Kíméletlen bosszú
(kanadai)

RTL II

9.00 Az utolsó gyémántrablás (amer.), 11.00 Tru Calling (amer.), 12.00 Nyomtalanul (amer.), 13.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
14.00 Szombat esti láz, 17.00
Segítség, bajban vagyok!,
22.00 Heti hetes, 23.40 Sötét
zsaruk (amer.), 0.40 Így nőttem fel (amer.)

M2

9.50 Mesék , 11.05 Öcsi
és Nővé rke, 12.10 Tá nca k a dém ia , 12.35 Csajok
a z ű rből, 13.0 0 Rock y és
Ba k a csi n k ala ndjai, 15.0 0
H 2 O, 16.0 0 Mesék , 18.40
Á l lat ke r t a hát i zsá kba n ,
19.35 Napfény fa r m , 19.45
Mesék , 20.0 0 H í r a dó,
20.45 Ma d Men (a me r.),
21.30 For ma-1, 0.15 O n
t he Spot

Duna tv

7.15 Az apostolok útján,
9.05 Római ripor tok, 9.35
Napok, évek, századok,
10.30 Magyar klasszikusok, 11.00 Élő világegyház, 11.40 Magyar történelmi
arcképcsar nok,
12.20 Föltámadott a tenger
(magyar), 14.40 Hazajáró,
15.10 Szerelmes f öldrajz,
15.40 Hogy volt?, 19.10
Önök kér ték, 20.05 Ida
regénye (magyar), 21.15
Szir mok, virágok, koszor úk

Pozsony 1

13.30 Agatha Christie (angol), 15.05 Fából épült falu
(szlovák), 16.45 Senki sem
tökéletes, 17.50 Menjünk a
kertbe!, 18.15 A konyhám
titkai, 19.00 Híradó, 20.20
Tigrisharapás (olasz), 23.45
Maigret felügyelő (francia),
1.20 Agatha Christie: Találkozás a halállal (angol)

Pozsony 2

12.45 A család, 13.25 Találmányok, 14.45 Orientációk, 15.10 Szóval, 15.35
Folklór, 16.15 Jégkorong,
19.55 Hírek, 20.00 A halhatatlanok, 21.20 Jazz, 23.40
Évekkel ezelőtt, 0.10 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

6.00 Hur rikán, 10.25 Daredevil (amer.), 12.35 Fantomas (francia-olasz), 14.50
Ehnaton elátkozott sírja
(amer.), 17.00 Visszatérés
Salamon király bányájába,
19.00 Híradó, 20.30 Parker
(amer.), 23.00 Elit bérgyilkosok (amer.),

JOJ TV

11.00 A csodálatos család,
12.00 Castle (amer.), 13.00
Halálos zuhanás (amer.),
17.15 Új otthon, 18.00
Mennyibe kerül?, 19.00
Híradó, 20.20 Csillag születik, 23.00 Utazás a Marsra (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 Knight
Rider (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.), 23.50
Összeesküvés (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
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.),
23.40 A főnök (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.), 16.30 Az alvilág úrnője (kolumbiai), 18.30 Szeress
most! (magyar), 19.30 Vacsoracsata, 20.30 A gyanú árnyékában, 21.30 Segítség, bajban
vagyok!, 22.30 Barátok közt

M2

6.50 Mesék, 11.15 Fixi,
Foxi és barátaik, 12.05 Hunyormajor, 12.30 A komisz
aranyhal, 12.55 Sandokan,
13.50 Varázslók a Waverly helyből, 14.40 A komisz
aranyhal, 15.30 Fixi, Foxi
és barátaik, 15.50 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, 12.55 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 Dokuref lex, 22.35 2013 hangja,
0.35 Koncertek az A38 hajón

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Taxi,
14.20 Építs házat, ültess fát!,
15.10 Asija választása, 16.25
Őserdők, 17.15 Csalók akcióban, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
A hercegnő (angol-olasz),
22.10 A király kalóza (francia), 0.05 Profik

Pozsony 2

12.25 Élő panoráma, 13.45
Bajnokok Ligája, 14.10 Lefújva, 16.20 Prof ik, 16.45
Fókusz, 17.30 Regionáis hírek, 18.00 Az önök szemével, 18.30 Dokumentumf ilm, 19.00 Hírek, 20.00
Kivételes asszonyok: Coco
Chanel, 20.45 Tudományos
magazin, 22.05 Európai
mozi: Tolvajok (spanyol),
23.45 Átrium

Markíza tv

9.35 A férfiak nem sírnak,
11.00 Cobra 11 (német),
12.00 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.),
0.00 Kobra 11 (német)

JOJ TV

8.00 Tárgyalóterem, 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 Az örökség
(szlovák), 23.15 A csodálatos család, 0.15 Dr. Csont
(amer.)

KEDD
M1

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

5.55 Ma reggel, 9.00 A királyi ház titkai (dél-koreai),
10.10 Jó tudni!, 10.40 Család-barát, 12.25 Nemzetiségi magazinok, 14.55 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), 21.20
King (kanadai), 22.05 Az este,
22.40 Gyilkosság (amer.), 0.10
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), 16.45 A
szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 17.40 Ridikül, 18.30
A következő!, 19.30 Híradó,
20.20 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.10 Bábel, 22.10
Az este, 22.40 Summa, 23.10
Angi jelenti

6.55 Mokka, 12.00 Amit a szív
diktál (mexikói), 13.00 Knight
Rider (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 Szemtelen
szemtanúk (amer.), 23.50
Zsaruvér (amer.), 2.30 A rózsa énekel (magyar-olasz)

6.55 Mokka, 12.00 Amit a
szív diktál, 13.00 Knight
Rider (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

6.00 Segíts magadon, 6.55
Mokka, 12.00 Amit a szív
diktál (mexikói), 13.00 Knight
Rider (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., 23.25 Halálkanyar (amer.)

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), 22.40 Házon
kívül, 23.30 Az én Amerikám
(ausztrál)

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 bosszú angyala (mexikói), 18.30 Híradó,
19.20 Fókusz, 19.45 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.35 Képlet (ausztrál),
0.00 Brandmánia,

TV2

RTL Klub

6.00 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
A vihar (mexikói), 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, 10.20 Gógyi felügyelő, 11.00 Mesék, 12.30
Sandokan, 12.55 Balekok,
14.35 A komisz aranyhal,
15.25 Fixi, Foxi és barátaik,
17.00 Mesék, 18.15 Magyar
népmesék, 19.25 Napfény
farm, 20.45 Gyógyító természet, 21.15 Camelot (amer.angol), 22.05 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, 21.30
Dunasport, 21.31 Tükreim
(olasz), 23.30 Közbeszéd, 0.15
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 Jamaika, 17.10 Csalók akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 20.20 Senki sem
tökéletes, 21.30 A mentőautó (cseh), 22.30 Szlovákia
legnagyobb bűnügyi esetei,
23.25 Profik

Pozsony 2

12.40 Énekeljünk, 13.20 Garasos komédia, 15.00 A család, 15.25 Orientációk, 15.55
Ruszin magazin, 17.30 Hírek,
17.55 A világ lovas nemzetei,
19.00 Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 A rendelő,
22.05 Kennedyék

Markíza tv

10.45 Kobra 11, 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.), 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

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, 23.15 Reality-show

TV2

RTL Klub

RTL II

9.00 CSI: Miami (amer.), 12.00
Segítség, bajban vagyok!,
14.30 Az örökség (amer.),
15.30 A sors hullámain, 16.30
A vihar (mexikói), 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, 10.55 Fixi, Foxi
és barátaik, 11.20 Mi micsoda?, 12.10 A komisz aranyhal, 12.35 Sandokan, 13.25
Varázslók, 14.40 A komisz
aranyhal, 15.30 Fixi, Foxi és
barátaik, 16.25 Lóti és Futi,
19.25 Napfényfarm, 20.45
Kapa, kasza, fakanál, 21.10
Camelot (amer.-angol), 22.00
A következő!

Duna tv

9.45 Angyali érintés, 10.30
Bözsi és a többiek, 13.00
Pannóniától a csillagokig,
13.25 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
Banapók a pácban (francia),
22.50 Varnus Xaver és Lajkó
Félix közös koncertje

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát, 14.25
Kati igaz történetei (szlovák), 15.10 Asija választása
(török), 16.25 Dél-Afrikai
Köztársaság, 17.10 Csalók
akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 A repülő tőrök (kínai),
22.15 Borsalino (franciaolasz)

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 16.45
Fókusz, 18.00 A szépség jelképei, 18.40 Esti mese, 19.00
Híradó, 20.00 A falak magasak és vastagok, 21.55 Hegyi film, 22.10 Szeszélyes
nyár (cseh)

Markíza tv

10.45 Cobra 11 (német),
11.50 A mentalista (amer.),
12.45 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.), 23.30 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.)

9.00 A királyi ház titka (délkoreai), 10.10 Jó tudni!, 12.25
Nemzetiségi műsorok, 13.50
Életművész, 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 Fábry, 21.45 Munkaügyek, 22.15 Az este, 22.50
Nemzeti nagyvizit, 23.20 Barangolás öt kontinensen

TV2

RTL Klub

RTL II

9.00 CSI: Miami (amer.),
11.00 Vacsoracsata, 12.00 Segítség, bajban vagyok!, 13.00
A gyanú árnyékában, 15.30 A
sors hullámain (venezuelai),
16.30 A vihar (mexikói), 17.30
Forró nyomon, 18.30 Legyen
Ön is milliomos!, 19.30 Vacsoracsata, 22.30 Barátok közt,
23.30 Gazdálkodj okosan!

M2

7.15 Mesék, 10.20 Gógyi felügyelő, 11.15 Mi micsoda?,
12.05 A komisz aranyhal,
14.10 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, 21.15 Camelot
(amer.-angol), 22.05 A következő, 23.00 Ridikül

Duna tv

10.20 Angyali érintés (amer.),
11.10 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), 21.00 Hírek, 21.15
A tanú (magyar), 23.20 Otello

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, 16.25 Új-Zéland, 17.10
Csalók akcióban, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Luther, 22.05 Óvárosi rendőrség, 23.05 Riporterek, 23.30
Profik, 0.25 Szlovákia legnagyobb bűnügyei

Pozsony 2

7.00 Hírek, 10.50 Fogyasztók
magazinja, 12.05 Élő panoráma, 13.05 Éjszaka a levéltárban, 14.40 Idősek klubja,
17.30 Regionális hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 22.10 Este
lámpa alatt, 0.15 Az igaz szerelemről (cseh)

Markíza tv

8.30 Csillagokat az égről,
10.30 A férfiak nem sírnak,
11.35 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

7.10 Tárgyalóterem, 8.30
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, 23.15 Dzsigolók, 0.30
Dr. Csont (amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A királyi ház titkai (délkoreai), 10.10 Jó tudni!, 10.40
Család-barát 12.55 Esély, 13.25
Virágzó Magyarország, 14.50
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, 20.15
Labdarúgás, 22.35 Az este,
23.20 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 Sztárban sztár, 0.05
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.), 23.35 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
A vihar (mexikói), 17.30 Péntektől péntekig, 18.30 Legyen
Ön is milliomos!, 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, 10.10 Hetedhét gyerekhíradó 10.20 Gógyi felügyelő
10.55 Fixi, Foxi és barátaik, 11.15
Mi micsoda?, 12.10 A komisz
aranyhal, 12.35 Sandokan, 13.00
Balekok, 13.50 Varázslók a Waverly helyből, 14.15 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.40 A komisz
aranyhal, 15.25 Fixi, Foxi és barátaik, 16.25 Lóti és Futi, 19.25 Napfényfarm, 20.00 Híradó, 20.40 Jamie 30 perces kajái, 21.05 Camelot
(amer.-angol), 22.00 A következő!,
22.55 Ridikül

Duna tv

9.35 Szerelmes földrajz, 10.10
Angyali érintés (amer.), 10.55
Angyalbőrben (magyar), 12.00
Híradó, 12.30 A Duna – Európa
ütőere, 14.30 Kívánságműsor,
16.30 Térkép, 17.05 Everwood
(amer.), 18.00 Híradó, 18.30 Kisváros (magyar), 19.10 Angyali
érintés (amer.), 20.05 Monte
Cristo grófja, 21.15 Revolver
(olasz-francia), 23.00 Közbeszéd, 23.45 Jó reggelt, Babilónia! (amer.-francia),

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 15.10 Asija
választása, 17.10 Csalók akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szeretem Szlovákiát!
21.40 Poplegendák, 23.50
Senki sem tökéletes, 1.00
Profik

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.15
Este lámpa alatt, 15.30 Pozsonyi templomok, 15.55 Szemtől
szemben, 16.45 Fókusz, 17.55
Hírek, 18.05 Telehétvége,
18.45 Esti mese, 19.05 Az én
családom, 20.00 Univerzum,
20.50 A család, 21.45 Mozi,
22.10 Homokból és ködből
épült ház (amer.), 0.15 Jazz

Markíza tv

11.50 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.), 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.40
A farm, 23.00 A gépek harca
(amer.), 1.00 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?,
(amer.), 23.00 Az elveszett
város (amer.)
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A könyv a legszebb ajándék

Tankönyvek, szépirodalom, gyermekés ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt * Jókai utca 25.
* 945 01 Komárom *
Telefon: 35/7731 9014 * e-mail: madachkonyv@gmail.com
www.madachkonyv.com

A Dunatáj receptkönyvéből
Nehezen mennek le a kilók? Belefáradt a fogyókúrákba? Elkönyvelte, hogy az egész család túlsúlyos és a genetika miatt Ön is az
marad? Önámítás! Az elhízásban csak 20-30%-nyi szerepe van a
genetikának, a többi az életmódon múlik!

Csirketokány
főtt szarvacskával
Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg csirkemell
20 dkg Update1 szarvacskatészta
10 dkg sárgarépa
10 dkg gomba
10 dkg cukkini
5 dkg vöröshagyma
3 dl tejszín
50 ml U1 kókuszzsír
petrezselyem		
Update só, bors
Szénhidráttartalom egy adagban: 25 g, GI: 30
Elkészítés:
A hagymát, csirkemellet és a
zöldséget összevágjuk kockára. A csirkemellet és a hagymát
kókuszzsíron megpirítjuk, majd
ráhalmozzuk a zöldségeket és
így főzzük tovább. Fűszerez-

Nefelejcs temetkezés

hirdessen Ön is a dunatáj -ban!

a legolvasottabb regionális hetilapban

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.

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)

humorcsokor

zük és petrezselyemmel megszórjuk, majd belekeverjük a
kifőzött szarvacskatésztát, pár
percig még a tűzön hagyjuk és
tálaljuk.

Palacsintafelfújt
vaníliaszósszal,
gyümölcsökkel
Hozzávalók 4 személyre:
4 db tojás
2,5 dl víz
25 dkg Update1 Norbi liszt
2 dkg Update1 Zeró cukor
20 ml Update1 kókuszzsír
50 g Update1 vaníliapuding
100 g gyümölcsök
1 dl tejföl
tengeri só
Elkészítés:
Palacsintákat sütünk, személyenként legalább 2 darabot, kemény
vaníliakrémet készítünk víz felhasználásával és a palacsintákba
töltjük, egy tűzálló tálat kikenünk
kókuszzsírral és beletesszük a vaníliás palacsintákat. A tejfölt a
felvert tojásokkal összekeverjük és hozzáadunk ízlés szerint Zeró
cukrot. A tojásos tejfölt a palacsintákra öntjük és 160 fokos sütőben aranysárgára sütjük. Kihűlés után, tálaláskor gyümölcsragut
teszünk mellé. Szénhidráttartalom egy adagban 30 gramm.

A megfejtéseket október 13-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Bár a legtöbb konfliktust azonnal érdemes rendezni, ha a párjával támadt gondja, most jobban teszi,
ha előbb lecsillapodik, végiggondol minden lehetséges magyarázatot
és csak azután ülnek le megbeszélni a dolgot. Kedvesét túlságosan érzékenyen érintené, ha igazságtalanul vádolná.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha egy szóban kellene összefoglalni ezt a hetet, akkor az a szó a „kapcsolatok” lenne. Minden kapcsolatát alapos vizsgálatnak veti most alá. Képes ráérezni, miről is
szólnak kapcsolatai, melyiknek milyen érzés adja az alapját és ennek
megfelelően, mit kap belőle, miért fontos Önnek.
KOS (március 21. – április 20.) Kérdések merülnek fel Önben ezen a
héten, amelyekre mindenképp választ akar találni. Türelmetlenül és
kétségbeesetten keresi a megoldást, pedig ez most a várakozás ideje!
Ne akarjon mindent kézben tartani és irányítani! Hagyatkozzon másokra olyan dolgokban is, amelyek fontosak Önnek.
BIKA (április 21. – május 20.) Olyan, mintha néha félne használni
az erejét, mintha rossz tapasztalatai lennének ezzel kapcsolatban. Ez
a félelme könnyen orvosolható. Mielőtt bármit tesz, egyszerűen kérdezze meg magától, okoz-e ezzel fájdalmat valakinek vagy inkább
segít. Pozitív célokért bármit megtehet.

– Doktor úr! Holnap elküldöm Önhöz a feleségemet a
kutyánkkal. Adjon neki valami gyorsan ölő mérget. Sajnos nagyon öreg már szegény.
– Nyugodjon meg uram – válaszol együttérzően a doktor, – megoldjuk a dolgot, de gondolja, hogy a kutya
egyedül is hazatalál?
– Jean, legyen szíves, döntse meg egy kicsit az asztalt!
– Miért, uram?
– Dőlt betűket szeretnék írni.
Mórickáék új lakásba költöztek a 30. emeleten. A családban meg volt tiltva a káromkodás. Egyszer mennek
felfelé és Móricka megszólal a 3. emeleten:
– A ku..
Az anyja gyorsan közbeszól:
– Tudod, nem szabad káromkodni!
Mennek tovább, s a 15. emeleten újra megszólal Móricka:
– A ku..
– Mondtam már, meg ne próbálj csúnyán beszélni! – szól
közbe az anyja. Amikor felérnek a 30. emeletre, Móricka
mégis megszólal:
– A kulcs lent maradt!!!
– Apu, ha adsz húsz eurót, elárulom, mit mond a postás
minden reggel az anyunak.
– Tessék, itt a pénz. Mondd meg gyorsan…!
– Jó reggelt, Retekné, itt az újságja.
Pszichiáternél:
– Volt elmebeteg a családjában?
– Igen, a húgom.
– Miben nyilvánult meg?
– Kikosarazta a milliárdos kérőt és hozzáment egy tanárhoz.
Két szőke beszélget:
– Képzeld, voltam tegnap IQ-teszten.
– Hála Isten negatív…
– Hová mész, nyuszika? – kérdi a farkas.
– A veteményesbe, vacsorát szerezni – feleli a nyuszika.
– Gyere, ülj fel a hátamra, majd én elviszlek! – mondja nyájasan a farkas.
Útközben nyuszika naivan megkérdezi:
– És nálatok mi lesz a vacsora ?
– Nyúlpaprikás – felel a farkas.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Képtelen ezen a héten határozottan cselekedni. Talán belefáradt, hogy hetek óta komoly, felelősségteljes döntéseket kell hoznia és vállalnia ezek következményeit, ezért
magánéletében legszívesebben mindent másra bízna, és csak hagyná
magát sodortatni az eseményekkel.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne másodkézből származó információkra építsen, mert így csak egymásnak ellentmondó beszámolókat fog
hallani. Mindenki másképp értelmezi és másképp éli meg ugyanazt a
helyzetet. Ön most csupán annyit tehet, hogy megpróbálja nyugodtan
kibogozni az összekuszált szálakat!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Legyen tekintettel másokra!
Bizonyára megvannak a maga elképzelései és tervei, de hallgassa meg
ismerősei, rokonai tanácsát és véleményét is! Most nem szabad makacsnak lennie és magányosan törnie előre! Különösen családi körben
legyen nyitottabb mások nézeteire!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ahogy a munkájában keresi a
tökéletes állást, úgy keresi magánéletében a tökéletes társat. A hiba abban van, hogy az Ön számára a tökéletes a legkellemesebbet jelenti. A
párkapcsolat azonban nem kikapcsolódást jelent az élet nehézségeiből,
hanem maga is kihívásokkal teli terület.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön akkor is megőrzi nyugalmát és akkor is képes a helyzet megoldását keresni, amikor vészhelyzet
van. Ez kiváló segítővé teszi, és ezért előszeretettel fordulnak Önhöz a
bajba jutott barátok vagy ismerősök. További erénye, hogy a segítségéért
semmiféle viszonzást nem vár el, talán csak egy kis csodálatot.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ön rendkívül mély kapcsolatot tud kialakítani az Önhöz közel állókkal. Előfordulhat,
hogy ez a szokatlanul intenzív közelség megijeszt másokat és vis�szavonulnak. Hagyjon időt nekik, hogy megbarátkozzanak az új
dimenziókkal, leküzdjék félelmüket és bízni tudjanak Önben!
NYILAS (november 23. – december 21.) Igazán elégedett lesz a hét
végén magánéletének alakulásával. Ha kedve van, a héten nagyon
könnyen kialakíthat, illetve elmélyíthet új barátságokat, ismeretségeket, ami természetesen sokat segíthet a párt kereső Nyilasoknak.
Nyitottsága vonzza az embereket és őket is megnyitja.
BAK (december 22. – január 20.) Rendkívül vállalkozó szellemű,
most is nekilát elképzelései megvalósításának. Ha megteszi az első lépést, izgalmas eseménysort indíthat el. Sokat jelent Önnek, hogy szerettei mindenben Ön mellett állnak, most véleményüket is kérje ki, meglátja, sokféleképpen segítségére lesznek.
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MRP programok
eladása és karbantartása,
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

Meštianska 3019 * Komárno
035/7726 466

A PR Ó H I R D E T É S E K
Regisztrációs kasszagépek
Kedves vásárlók!
eladása és szervizelése!
A közkedvelt MOLET
Cégünk új profilja
Digitális mérlegek, szkennerek
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
* Eladó tökmag (2,5 euró/l). Tel.:
0905 937 770.

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
* kosztümök
Különleges kéréseiket
* rövid kabátok
megrendelésre teljesítjük!

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.

* Doboktatást vállalok. Tel.: 0902
467 724.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök.Tel.: 0915 094 045.

Várjuk magánszemélyek,
cégek, hivatalok
és iskolák jelentkezését.

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.

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

Aplico+, Komárom,
Munka utca 8.
Tel.: 7704 310.

* Magyar nyelvű szöveggondozást,
nyomdai előkészítést, szlovák szöveg magyarra történő fordítását
vállalom.Tel.: 0907 685 348.
* Eladó megkímélt állapotban levő
sarok-ülőgarnitúra (textilbőr, azaz
ekokoža). Tel.: 0918 060 007.

Lefolyók, kanalizációk tisztítása
magasnyomással + lehetőség
kamerával való átvizsgálásra.

Tel.: 0907 184 409

* Eladó istállótrágya. Tel.: 0908 089
360. Fuvart biztosítunk!
* 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.
* Kiadó nagyméretű garzon balkonnal és konyhával Komáromban.
Tel.: 0905 177 880.
* Eladó Búcson egy 14 áras telken
épült, régebbi, 2-szoba+ konyhás
családi ház. Telefon: 0907 652 562.
* Eladók pulykák (élve 2,75 euró,
bontva + 2 euró). Tel.: 0904 337 277,
0903 130 168.
Eladók hízók, 120-200 kg-ig,
élve és hasítva
Te l . : 0 9 0 8 1 3 3 3 1 5 .

Ingyen elszállítjuk
veszélyes
számítástechnikai
hulladékát!

GALERIA
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:

* Eladó Komáromban, az új
lakótelepen egy 51 m2-es, kétszobás, 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.

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

* Eladó tiszta pehely. Tel. (16 és 19
óra között): 7731 337.

* 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

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

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

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
október 5-én Aurél
október 6-án Brúnó, Renáta
október 7-én Amália
október 8-án Koppány
október 9-én Dénes
október 10-én Gedeon
október 11-én Brigitta, Gitta

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

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi
Potáchová Nataly, Ivanič Sára, Kincel
Samuel, Drmola František, Szabó Vivien,
Farkas Levente és Kányai Franciska, az ógyallai Lakatos
Kevin, a bátorkeszi Zalka László Alex, a muzslai Farkas Maxim, a marcelházai Csicsó Patrik János, a nagylődi Lakatoš Barbora, a bősi Tóth Zita, az érsekújvári
Tóthová Hana és a karvai Cvinger Nimród.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Komáromban: a komáromi Horváth Tomáš és Jobbágy Réka, Juhász Imnre és Nagy Viktória, Kudlik
Kristián és Ratianzin Henrieta, Krajan Jozef mérnök
és Kaczová Anita, a nagymegyeri Vajda Sándor és a
komáromi Mrázová Zuzana.
Gútán: a gútai Marosi László és az udvardi Száraz Veronika.

Köszönto”

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Soóky Irma (93 éves), Stefankovics Julianna (74 éves), Rajczy Márta (80-éves) a gútai Dévai Magdolna (57 éves), Szabó László (80-éves),
Pálovics Anna (60-éves) és Vida Lajos (51 éves), a
nemesócsai Kovács József (54 éves) és Földes Szilvia (83 éves), a besei Kálnay Erzsébet (89 éves), a
szentpéteri Hegedűs Ján (69 éves), a búcsi Persei
Ilona (75 éves), a hetényi Szabó Eszter (84 éves) a
csallóközaranyosi Koczkás Imre (61 éves) és Gál Lajos (62 éves), valamint a megyercsi Puzsér Rozália
(80-éves).
Emléküket megőrizzük!

Október 2-án ünnepelte
nyolcvanadik születésnapját
a szeretett feleség,

Hegyi Margit
(született Kürti)
Gútán.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti őt
férje, Imre.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet

Komáromi autótesztelő:

a rokonoknak, ismerősöknek,
jó barátoknak, volt munkatársanak,
szomszédoknak és mindazoknak,
akik szeptember 30-án elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett feleséget, édesanyát,
anyóst és nagymamát,

Opel Combo Tour 1.6 CDTI:
Sikeres klónozás

Vajon hogyan lehet egy
bő két évtizede piacon
lévő autót egyik napról a
másikra mintegy a másfélszeresére hizlalni? Meg
egyéb téren is felismerhetetlenné tenni? Nos, holmi
ráncfelvarrás vagy egyéb
kozmetikázás ehhez nyilvánvalóan nem elég, de
önmagában még egy generációváltás sem. Az
kell hozzá, amit az Opel
tett: miután összeszűrte
a levet a Fiattal, elkezdte
gyártani az „elefántszállító” Doblót. Természetesen
körbe zárt villámmal az
orrán, és Combo névvel a
farán. Így lett a korábban
Corsa-bázisú, tehát közepes méretűnek is csak erős
jóindulattal nevezhető német dobozosból a kategória legnagyobbja, mármint
ikertestvérével
együtt.
Az autót Tour, tehát személyszállító kivitelben,
két pótüléssel, alapmagasságú karosszériával, és a
szintén olasz 1,6 literes
dízelmotor erősebbik verziójával kaptuk meg tesztelésre.

retes Opel-emblémával,
de jól mutatnak a fekete
műanyag elemek is (hűtőrács, légnyelő, ködlámpaházak). Az autó oldalüvegezése hátrafelé már-már
sportosan keskenyedik, a
domború kerékszoknyák
is dinamikus hatást keltenek. Jól megfigyelhető
az is, hogy az éleket-peremeket nemcsak elöl,
hanem mindenütt gondosan legömbölyítették; a
jókora doboz már pusztán
ettől kellemes látvány a
szemnek. A tetősínek – a
16 hüvelykes könnyűfém
keréktárcsákkal és még
néhány aprósággal együtt
– a 840 euróba kerülő ún.
optikai csomag részei.
A csaknem függőleges
hátsó fal egy az egyben
felfelé nyílik; ez azért jó,
mert esőben is legalább
ketten pakolhatjuk a koffert, és azért rossz, mert
nem mindenhol lehet felnyitni. Egy külön nyíló,
„bedobálós” felső rész
sokat segített volna ezen a
gondon, de ilyesmi nincs.

Alaktan

E fejezetet is némi kritikával kezdjük: egyszerűen
érthetetlen, hogy egy 183
cm széles autóban miért
passzírozták ennyire egymáshoz az elülső üléseket.
Ennek következményeként belső lábunk minduntalan a középkonzolba
ütközik, külső könyökünk
pedig nem vagy csak alig
éri el az ajtó egyébként
széles kartámaszát. Érthetetlen, de tényleg. Maguk az ülések egyébként
kényelmesek, ilyen téren

Alapmagasságú (185 cmes) kasztni ide vagy oda,
egy majdnem-kisbuszt
látunk magunk előtt,
amely mellett szégyenlősen húzná meg magát
például egy normálméretű Citroën Berlingo. A
„Dobló-Combo” ráadásul
viszonylag szép is, ami
ebben a kategóriában nem
kis fegyvertény. A lekerekített orr-részen impozánsan festenek a széles
krómlécek, köztük a mé-

Belvilág

nem lehet rájuk panasz. A középső
szektort 2:1 arányban
osztott kanapé alkotja, 3 egyenrangú férőhellyel; ide egyébként a két oldalsó
tolóajtón keresztül
szűk helyeken is
rendkívül kényelmes
a beszállás. Leghátra, a
két „pótszékre” már jóval
körülményesebb; minimum valamelyik középső
támla előrebillentésére,
de inkább az ülésrész teljes összehajtogatására van
hozzá szükség. Hét személy mögött egyébként
maximum két laposabb
bőrönd fér el a jelképessé
zsugorodott csomagtérben, de a rakodókapacitás
az ülésekkel való manipulációt követően gyors
növekedésnek indul. A
legvégén – kiszerelt pótülések, összehajtogatott
és előrebillentett középső
sor – pedig már-már úgy
érezzük, mintha a kassai
dómot
méricskélnénk.
Az így átalakított autó
ugyanis csaknem 3 és
egynegyed köbméternyi
poggyászt képes befogadni!
A kategóriára jellemzően
kisebb pakolóhelyekből is
rengeteg van: a szélvédő
teljes szélességében polc
fut végig, a kesztyűtartó
felett ugyanilyen látható kicsiben, a műszerfal
tetején praktikus horpaszokra
bukkanunk,
tekintélyes méretűek az
ajtózsebek, sőt még a leghátul ülőket is rekeszek
egész sora veszi körül.
Ami pedig a szereltséget

Dévai Sándorné,
született Rónai Magdolnát,

aki életének 57. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte szavait, amelyekkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
illeti, a tesztelt középső
Enjoy szint standardja a
két frontlégzsák, az ESP,
a dombsegéd, a CD-lejátszós rádió és a klímaberendezés. Tesztautónk
opciói közül a 2 oldallégzsák 330, a tempomat
120, a tolatóradar 240,
a két pótülés 900 eurós
áron szerepel a listán. A
digitális
rádióbemenet
pedig – csak a jó ég tudja,
miért – a korábban már
említett, 840 eurós optikai csomag része.

Az országúton

Az 1,6-os olasz Multijet
itt természetesen CDTI
megjelölést visel, és szintén két teljesítményverzióban választható (a másik
15 lóerővel gyengébb, de
a nyomatékuk azonos).
Ahogyan
ledorongoló
kritika, ugyanúgy lelkendező dicséret sem illeti
meg ezt a motort – tulajdonképpen maga a megtestesült középszer ebben
a köbtartalom-kategóriában. Ennek, plusz a jármű
méreteinek megfelelőek a
dinamikai mutatók is, a
gyári fogyasztási adatok
pedig ugyanúgy illuzórikusak, mint a legtöbb
autónál. Nekem a teszt
végén 6,3 literes átlagot
mutatott a fedélzeti számítógép, de hozzá kell

tennem, hogy jobbára
egyedül és alig terhelt autóval közlekedtem. Benne
van viszont ebben a számban egy kétszemélyes síkirándulás is, adekvát
mennyiségű poggyásszal,
havas utakon, dimbekendombokon; így már nem
is annyira bántó az a 6,3
liter. Ami pedig a menettulajdonságokat illeti,
azokon nincs sok ragoznivaló: ekkora és ilyen építésű járművel egyszerűen
kerülni kell az extrém
helyzeteket, és kész.

ADATLAP

Hengerűrtartalom:
1589 cm3
Teljesítmény:
77
kW
(105
LE)/4000min-1
Nyomaték:
290 Nm/1500min-1
Sebességváltó:
hatfokozatú kézi
Legnagyobb sebesség:
164 km/óra
Gyorsulás 0–100 km/óra:
13,4 s
Csomagtér (2/1 üléssor
mögött):
800/3200 l
Fogyasztás
(városi/országúti/vegyes):
6,8/4,7/5,5 l/100 km
Ár:
18 360 euró
Az alapmodell ára:
15 000 euró
Kép és szöveg:
Vass Gyula

MEGEMLÉKEZÉS

Elfeledni téged nem lehet,
mert te voltál a jóság és szeretet.

Szomorú szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk október
2-án, halálának 21. évfordulóján,

Tucsek Lajosra
Naszvadon.

Emlékét örökké őrzi
felesége és gyermekei családjukkal.
Csak az hal meg, akit elfelednek…
Szeptember 29-én múlt két éve
annak a szomorú napnak,
amikor utolsót dobban a szeretett férj,
édesapa, após és nagyapa,

Igar István
(Komárom)
szerető szíve.

Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot velünk együtt.
Gyászoló családja
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt
egész életed.
Elfeledni téged nem lehet,
meg kell tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának első évfordulóján

id. Tóth Imrére
Gútán.

Emlékét őrző, szerető felesége,
fia, lánya és veje családjukkal

Sportrovatunk támogatója az egészséges
életmód és táplálkozás hirdetője, a

L A B D A R Ú G Á S
Regionális bajnokság

KFC Komárom – FC Baník Hor-

ná Nitra „A” 2:0 (1:0) Miután
Komárom csapata az utolsó fordulóban szerzett győzelme révén
elfoglalta a tabella első helyét,
Horná Nitra csapatát fogadta a
hazai stadionban. A mérkőzésen egyik fél számára sem adódott sok esély a gólszerzésre.
Mindkét csapatnak csupán 1-1
komolyabb helyzete adódott az
első félidő során, noha sok próbálkozás nem talált a hálóba, inkább a kapu mellé, vagy a kapus
kezében landolt a labda. A jeget
a 42. percben Csonka Árpád
törte meg, és két védő között a
tizenhatos távolságából parádés
találattal megszerezte csapata
számára a vezetést. A második
félidő szinte kísértetiesen hasonlított az elsőre. A félidő elejétől
a komáromiak voltak fölényben,
a vendégcsapat szinte labdához
sem jutott, egészen az utolsó
húsz percig, amikor több veszélyes helyzetet teremtettek. Ekkor
a hazaiak úgy érezték, itt az ideje
eldönteni a mérkőzés sorsát. Erről Uzola István a 91. percben
gondoskodott, aki egy csodás kapufás lövéssel küldte az ellenfél
kapusa mögé a labdát. A KFC ezzel bebiztosította az első helyét,
melyet hárompontos előnnyel
tart Nagymegyer csapata előtt. A
következő mérkőzést az FC Nitra juniorcsapatával vívják, akik
pillanatnyilag egy ponttal a táblázat utolsó helyén állnak.
– cseriIV. liga délkeleti csoport
Újlót – Gúta 1:0 (0:0) Nincs
jogunk arra, hogy felülbíráljuk
a csoport játékvezetőinek teljesítményét, de azért mégiscsak
furcsa, hogy egy gól nélküli első
félidő után, amelyet a gútai csapat mindvégig irányított, végül
a második félidő 11. percében
egy eléggé vitatható büntetőrúgás döntse el a mérkőzés állását
* Ímely – Farkasd 0:3 (0:2) Az
utolsó előtti helyen álló és az
élvonalbeli együttes technikai
és erőnléti színvonala mindvégig érződött. Ennek ellenére elmondható, hogy a hazai csapat
négy meghatározó egyéniségét
nélkülözte, ám az első negyvenöt
percben tartani tudta a farkasdiakkal az iramot.

V. liga
Marcelháza – Ógyalla 1:2 (0:1)
A tabella első helyén álló ógyallaiak és az 5. marcelháziak összecsapása sok izgalmas percet sejtetett.
Az első félidő kiegyensúlyozott játéka a 45. percben Bogner góljával
ért véget, ám a 76. percben Bot�tyán egy szép lövéssel egyenlített.
A találkozó 81. percében született
meg a vendégcsapat győzelmét jelentő gól, amelyet ismét Boger lőtt
* Naszvad – Besenyő 2:0 (1:0)
Örülhetett a naszvadi csapat és a
lelkes szurkolók is, hiszen megérdemelt győzelmet arattak. Számos
helyzet maradt kihasználatlanul,
ám a 21. percben Haris gólja már
jelezte a naszvadiak fölényét. Ezt a
találkozó 71. percében Molnár gólja igazolta is * Nagysalló – Szentpéter 2:3 (2:0) Idegenben is megmutatta a szentpéteri gárda, hogy
tud összpontosítani, támadásai
kidolgozottak és átgondoltak. Az
első félidőben elpártolt ugyan tőlük
a szerencse, de a másik 45 perc már
az övék volt. Előbb kiegyenlítettek,
majd megfordították a mérkőzés
állását. Góllövő: Lakatos 2, Vida
* Bánkeszi – Ekel 1:0 (0:0) Ezúttal az ekeliek nem bírtak a hazaiak támadókedvével. A bánkesziek
négy kapufája is azt igazolja, csak
a szerencsének köszönhetik, hogy
nem nagyobb vereséggel távoztak
a találkozóról.
Járási bajnokság
Búcs – Marcelháza B 4:0 (1:0)
A hazai csapat fölénye mindvégig
érezhető volt, a vendégek gyakran
szabálytalankodtak, ami a büntetőt is megmagyarázza. Góllövő
Kovács 2, Sánta és Jávorka. *
Hetény – Csallóközaranyos 1:0
(0:0) A hazai csapat mindvégig
irányítani próbálta a mérkőzést,
de a vendégek védelme a helyén
volt. A második félidőben a hetényiek szinte kapu elé szorították a
vendégcsapatot, de csak a találkozó utolsó perceiben sikerült Luczának megszereznie a győzelmet
jelentő gólt. * Nemesócsa – Bátorkeszi 0:1 (0:0) Gyors iramú,
mindvégig kiegyensúlyozott találkozót nézhetett a közönség. A
második félidő közepén Németh
szerzte meg a vendégcsapat gólját * Dunamocs – Újgyalla 3:3
(3:1) Kár volt megelégednie első
félidős vezetésével a hazai csapatnak, mert az újgyallaiak időben
váltottak és végül kiegyenlítettek.

Góllövők: Lajos 2, Pálik, ill. Habara 2 és Rigó * Szilos – Madar
2:0 (0:0) Már az első félidőben
eldőlt a találkozó sorsa, Pavlík
két gólja a hazaiak megérdemelt
győzelmét jelentette * Perbete –
Izsa 4:1 (2:0) Erős csatársorral
rendelkezett a listavezető perbetei
csapat, de a védelme is a helyén
volt. Izsa ezúttal gyengébben szerepelt. Góllövők: Méhes, Lacza,
Pírik, Pagurka, ill. Smolka * Keszegfalva – Lakszakállas 3:1
(3:1) Az első gólt a lakszakállasiak lőtték, ám ezekután már magára talált a hazai csapat. Góllövők:
Budai, Oláh, Csölle, ill. Komjáthy
* Gúta B – Actív Komárom 2:1
(2:1) A komáromiak szerezték
meg a vezetést, de a gútaiak idejében fordítottak. Góllövő Szlaty,
Kiss, ill. Géč.
Járási bajnokság
II. osztály
Nagysziget – Megyercs 5:0 (5:0),
góllövő: Borka 2, Gőgh, Bole,
Tóth * Ifjúságfalva – Vágfüzes/
Kava 1:2 (0:1) Az ifjúságfalvaiak gólját Vízvári lőtte. * Martos
– Bogyarét 7:1 (1:1), góllövő:
Bachorec 5, György, Francek, ill.
Horváth * Őrsújfalu – Path 0:2
(0:2), góllövő: Paulík, Kosztolányi, * Bogya/Gellér – Tany 6:0
(1:0), góllövő: Boros 2, Halász,
Kollár, Bölcs és Nagy * Csicsó –
Dunaradvány 2:1 (0:0), góllövő:
Gál, Hudák, ill. Kovács.
V. ifjúsági liga
Nagylót – Gúta 1:1, góllövő:
Tóth * Ógyalla – Rybník 6:3
(4:2), góllövő: Eiselt, Sárai, Kucman, Mokrás és Barton * Nagylőd – Szentpéter 2:0 (1:0) * Garamkálna – Csallóközaranyos
13:0 * Marcelháza – Nemesócsa 14:2 (6:2), góllövő: Balogh
4, šenkár 3, Leszkó 3, Sánta,

Ménfőpőcsanakon
taroltak
a csicsói szeniorok

Ménfőcsanak öregfiúk – Csicsó öregfiúk 3 : 7 ( 2 : 2 )
Szombaton a Győr melletti 6,5
ezres településre látogatott a
csicsói öregfiúk csapata és a kellemes, szinte nyárias fociidőben
nagyon sportszerű mérkőzést
játszott a két csapat .
A kezdés jobban sikerült a hazai
gárdának, hiszen az első félidő
derekán már 2:0-ra vezettek, a
második gól után viszont magához tért a csicsói csapat is, miután
Mäsiarik Milán és Horváth András góljaival 2:2-vel fordultak a
csapatok. A második félidő elején
még egy hazai gól esett, ám ezután már csak a szervezettségnek
és főleg a harcias védőmunkának
köszönhetően a vendégcsapat
játékosai lőttek gólokat: Dudás,
Erdős, Fazekas és Horváth (2)
vették be a hazai kaput.
Izsa és Ímely öregfiúi
találkoztak
Izsa – Ímely 1:1 (0:0) A Czékus
Tihamér vezette izsai öregfiúk
csapata 22. alkalommal lépett
nagypályás találkozón a drukkerek elé. Az eddigi mérlegük
17 győzelem, 2 döntetlen és 2
vereség volt. Kovacsic Sándor
a 2. félidő 15. percében lőtt góljával az utolsó percig vezetett
a mezőny legjobbja, az ímelyi
Kender József csapata. Bakai
pontos találata végül megmentette a hazaiak becsületét.
-boldi-

V. Karva – Lábatlan Maraton
Ötödik alkalommal rendezték
meg a nemzetközi Karva-Lábatlan Maratont, amelyen idén
csaknem négyszázötven futó és
kerékpáros rajtolt. Karva főterén Duka Gábor polgármester és
Dinnyés István, Lábatlan polgármestere köszöntötte a versenyzőket, akik közül 104 vállalkozott a
maratoni táv lefutására. Muzsla
és a párkányi híd után érkeztek a
futók Lábatlanra. A leggyorsabb
kerékpározó Marencsík Gábor

KAJAK – KENU
A nyár elejei árvíz miatt csak szeptember 21-én tudták megrendezni a Komáromi Nagydíjért meghirdetett kajak-kenu bajnokság 55. évfolyamát. A csehországi Přerov és Olomouc csapatai
mellett a tatai Hódok is vízre szálltak, így 17 szlovákiai és három
külföldi kajak-kenu sportklub 365 versenyzője rajtolt Komáromban. Az őszies idő ellenére a versenyre kilátogató sportbarátok összesen 35 rajtot izgulhattak végig. Az idei futam különleges eseményének számított, hogy a K4 kategóriájában az OLD
BOYS kategóriában árral szemben evezett a Broczky László –
Dallos József – Dosudil Frantisek – Horváth István összeállítású
négyes, amely ezúttal is az első helyen végzett.
Az eredmények:
2000 m – 14 éves lányok K1: Benedek, …19. Rigó Kevin * 14
1. Petrušová Mariana , … 8. éves fiúk C1: … 4. Banai Tóth
Konečná Anita, … 14. Csicsó- István, … 6. Sýkora Samuel
ova Jolana * 11-12 éves fiúk Daniel, 7. Csontos István * 11
C2: … 2. Gallo Dávid – Léránt éves fiúk K1: … 2. Szépe SamuPeter Christopher * 9 éves fiúk: el, 3. Brandt Erik, … 7. Viszlai
… 3. Podleiszek Filip, 4 . Ja- Tomáš, … 10. Meszlényi Márk,
kub Doktorík * 13-14 éves fiúk …18. Banský Máté * 9 éves láK2: … 2. Obert Ákos – Libai nyok K1: … 5. Bugár Réka, …
Denis /ŠAM,… 9. Szépe Filip 7. Banská Anna * 13-14 éves
– Filip Mikloš /TTS/* 13 éves lányok K2: 1. Petrušová Marilányok K1: … 4. Gőcze And- ana – Harthauserová Ema /TTS/,
rea, … 10. Csicsová Virág, 11. … 5. Gőcze Andrea – Konečná
Németh Nóra * 13 éves fiúk Anita * 11-12 éves fiúk K2: 2.
C1: 1. Koczkás Dávid, 2. Zilizi Náhlik Pavol – Ujvári Marko, …
Richard, … 5. Méhes Zoltán * 6. Konečný. Kevin – Karika Be12 éves fiúk K1: … 4. Ujvári nedek,7. Meszlényi Márk – SzéMarko, 5. Náhlik Pavol, … 9. pe Samuel, 13. Viszlai Tomáš –
Konečný Kevin, …13. Karika Brandt Erik * 10-éves fiúk K1:

Galbavý, Babis, Zsidek, ill.
Hipp és Végh * Naszvad – Hetény 2:2 (0:1), góllövő: Benča,
Bagin, ill. Lévai 2

… 6. Karika Áron, … 18 Tóth.
Máté, …20. Hengerics Tomáš *
14 éves fiúk K1: 1. Obert Ákos,
… 10. Brandt František *12 éves
lányok K1: 10. Hunková Eva, …
18. Brandtová Jozefína, … 19.
Bogdányiová Katarína * 10-éves
lányok K1: … 5. Hübschová Diana, … 7. Koczkás Eszter, … 10.
Brandtová Silvia, … 12. Tanka
Anasztázia * 11 éves fiúk C1: 1.
Léránt Peter * Christopher, 2.
Gallo Dávid * 13-14 éves fiúk
C2: … 2. Koczkás Dávid – Richard Zilizi,… 4. Sýkora Samuel
Daniel – Banai Tóth István, … 7.
Méhes Zoltán – Pajger Ondrej /
ŠAM/ * 13 éves fiúk K1: … 20.
Filip Szépe, … 24. Tamás Tanka
5 000 m – K1 ifik: … 2. Szokol
Daniel * K1 kadétok: … 1. Botek Adam. … 13. Szabó Michael,
… 16. Nagy Márk, … 18. Farkaš
Peter, … 22. Németh Dávid * C1
kadétok: … 3. Kara Mátyás, …
7. Mikeš Gábor
Külön meg kell említeni a „pöttömök” futamát, ahol a legkisebbek ültek hajókba. Itt Grolmus Lukás és Zrnek Jakub ért el
nagyszerű eredményt.

lett, a maratoni táv egyéni győztese Igor Klobučník (3:12:37), a
kettes váltó győztese Beck Aurél
és Horváth Patrik (3:37:02), a négyesé pedig a Hajdú Ferenc, Hajdú Nándor, Pléli Sándor és Pléli
Klára (3:22:52) alkotta összeállítású csapat lett.

CSELGÁNCS
Szeptember 22-én, Gútán került megrendezésre a Duna Liga 3.
fordulója. Az eddig lejátszott 4 mérkőzéséből a gútai csapatnak
hármat sikerült megnyernie, amit jelentős sikerként értékelhetnek, hiszen két alapemberük hiányzott a csapatból. A 3. forduló
után a következő a táblázat állása:

1. SK Gúta 24 pont
2. Leányvár B 18 pont
3. Sokol Bratislava 14 pont
4. Arkadia Galánta 10 pont
5. Leányvár A 6 pont
6. Judo Galgóc 0 pont
Az egyes csapattalálkozók
eredményei: Gúta – Sokol Pozsony 3:2 (pontszerző Vajkai,

Szerdahelyi és Kárpáty) * Gúta
– Galgóc 5:0 (pontszerző Román, Szabó, Benyó, Kárpáty és
Murányi) * Gúta – Leányvár A
4:1 (pontszerző Román, Szerdahelyi, Fekete és Kárpáty) * Gúta
– Galánta 3:2 (pontszerző Szerdahelyi, Fekete és Kárpáty) *
Gúta – Leányvár B 0:5.

Szeptember 23-án került sor a diákok nagydíjáért meghirdetett
nemzetközi cselgáncsversenyre. A szlovákiai csapatokon kívül
magyarországi sportklubok is elküldték utánpótlásukat, így
összesen 76-an léptek tatamira. A gútai Judo Klub versenyzői
közül többen kiváló eredményeket értek el:
Szabó Margaréta (FU9) 27 kg-os
súlycsoportban 2. hely, Manyus
Kristóf (MU11) 27 kg 3. hely, Angyal Márk (MU11) 38 kg 2. hely,
Tóth Miklós Levente (MU11) 30
kg 2. hely , Nagy Ádám (MU11)50 kg 1. hely , Gulyás Gábor
Zsombor (MU11) +55 kg 3. hely,
Kulich Tibor (MU13) 42 kg 2.

hely, Keszeli Róbert (MU13) 34
kg 3. hely, Szépe Zsolt (MU15)
60 kg 3. hely. Külön meg kell
említenünk Szabó Margaréta
sikerét, aki a fiúk között versenyezve harcolta ki magának az
ezüstérmet. Felvételünkön az
eredményes gútai dzsúdósok
láthatók edzőjükkel.

TÚRAKERÉKPÁROZÁS
piko-bike maraton 2013

A múlt hét vasárnapján rendezték a teljesítménytúra második évfolyamát, amelyen száztízen álltak rajthoz. Két pályán lehetett indulni: a rövid – ú.n. CROSS
– 47km-es, vagy a hosszú – ú.n. MTB – 54 km-es útvonalon. Mindkét pályán 3
korcsoportban lehetett nevezni (junior – 18-ig, felnőtt 19-39, szenior 40+). Természetesen külön értékelték a nőket és a férfiakat, bár a hosszú pályát egyetlen
hölgy sem merte felvállalni. Az eredmények:
MTB – Junior
1. Moštenický Mário (02:05:52),
2. Szabó Miklós (02:06:44), 3.
Szabados Tamás (02:55:00)
MTB – Férfiak
1. Vlček Erik (01:51:35), 2.
Hráček Miroslav, 3. Bese Zoltán
(02:19:26)
MTB – Szenior férfiak
1. Kurdi István (01:51:33), 2.
Farkas Ján (02:04:21), 3. Jókai
Zoltán (02:13:28)
CROSS – Junior
1. Ifj. Markovics Tamás (01:36:31),
2. Szabó Michael (01:39:18) 3. Bíber László (01:58:09)
CROSS – Férfiak
1. Buzás Attila
(01:25:37),
2. Vida József
(01:31:22),
3.
Mgr. Szabó Tibor (01:38:58)
CROSS – Nők
1. Szabóova Annamária (01:41:30),
2. Nagy Tímea
(01:53:10),

3.
Markacová
Miroslava
(01:55:06)
CROSS – Szenior férfiak
1. Gelle László (01:25:36), 2.
Pásztor Márius (01:35:34), 3.
Szabó Tibor mérnök (01:38:55)
CROSS – Szenior nők
1. Poláčková Mária (01:52:56),
2. Červenková Viera (02:05:36),
3. Szabóová Dana mérnök
(02:10:20)
Kép és szöveg: piko
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