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Lapunk tartalmából:
● Meddig tűrünk még?

(2. oldal)

● Laco Struhár tárlata a Duna Menti
Múzeumban
(2. oldal)
● Kollektív emlékezetkiesés?
(3. oldal)
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● Egy nagy család vagyunk… (3. oldal)
● Jól kezdtek a komáromi kosarasok
(8. oldal)

Telekeladás
egyenlőknek és
egyenlőbbeknek

Áron alul vehetett telekrészt
Csintalan Miklós főellenőr és baráti köre!

AZ ARADI MÁRTÍROK
EMLÉKNAPJÁN

Nemzeti gyásznapunkon Komárom lakossága is megemlékezett a mártírhalált halt
1848/49-es honvédtábornokokról. A Klapka téren Stubendek László, a Csemadok
városi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Dráfi Mátyás Jászaidíjas színművész szavalta el mély átéléssel Vörösmarty Mihály A vén cigány című
költeményét. Ezt követően Takaró Mihály művelődéstörténész mondott emlékbeszédet. A szobor talapzatánál többek között Budakeszi képviselői is elhelyezték koszorújukat. Az ünnepélyen közreműködött a Concordia Vegyes Kar. A megemlékezés
az Aradi mártírok emlékművénél folytatódott, ahol Kustyán Ilona mondott beszédet
a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület nevében. Közreműködött a Klapka
György Férfi Dalkör. A résztvevők ezt követően a vár Madonna bástyájában megtekintették a Nagysándor József (1803-1849) honvédtábornoknak, az aradi tizenhárom egyikének emléket állító dokumentumkiállítást.        
  (németh)

Befejezte 32. tanácskozását a komáromi képviselőtestület

Újbóli versenytárgyalás
a Panoráma szálló bérletéről és
a volt poliklinika eladásáról

Október 3-án folytatta 32. megszakított tanácskozását a
komáromi képviselőtestület. A programon 9 pont és 5 bizottsági beszámoló szerepelt. Négy beszámoló is programon volt a város tulajdonában lévő ingatlanok eladásáról
vagy bérbeadásáról. Habár az ülésen nem szerepelt sok
programpont, a tanácskozás így is késő estig elhúzódott. A
pénzügyi kérdéseknél jóváhagyták a város költségvetésének módosítását, illetve 9 290 eurót autók lízingre történő
vásárlására a városi rendőrség részére.
Tudomásul vették a 2012-es év
teljes zárszámadását, ahol arra
kérte a testület a hivatalt, hogy
folytassanak kiterjedtebb könyvvizsgálatot az egyes költségvetések teljesítésével kapcsolatban,  
így például az egyes cégeknél is.
Ezen pontok között hagyta jóvá a
testület a belső pénzügyi alapelveket a pénzeszközök felhasználásáról. Tudomásul vette a testület a beruházó jellegű akciókról

szóló jelentést, melynek vitájában
elhangzott, hogy több figyelmet
kell a jövőben szentelni a város
peremterületeinek is.
A vagyonjogi kérdésekben 19
alpont szerepelt telkek eladásáról és bérbeadásáról. Itt 2 pontot
nem hagyott jóvá a testület. A
legnagyobb vita az Apáli és a
Szentpál melletti védett területek  
bérbeadásáról volt a pozsonyi
természetvédők számára. Mivel

e területek védelme szükséges,
ám a feltételeket pontosítani
kell, novemberben visszatér rá
a testület. Ugyancsak levették
a napirendről Andruskó Imre
javaslatára   a Com-therm részére történő telekeladást, mert
ezekről nem tárgyaltak a bizottságok, így a témára szintén novemberben tér vissza a testület.
Az iskolaügyi és művelődési
anyagban 56 alpont szerepelt,
itt jóváhagyta a testület a város
által irányított iskolaügyi intézmények erre a tanévre szóló terveit. Majd két tehetséges fiatal,
Uhrin Róbert és Kovács Mónika
számára hagyott jóvá a testület
1660 eurós ösztöndíjat. Négy
anyagot tárgyalt meg a testület a
város tulajdonában levő ingatlanok bérbeadásáról és eladásáról,
ezek között szerepeltek lakások,

épületek,  továbbá helyiségek a
Zichy palotában,   a Panoráma
szálloda és vendéglő, s a volt
poliklinika épülete. Mivel ezen
vagyonra a meghirdetett időben nem jelentkeztek érdeklődők, így ezeket versenytárgyalással ismét meghirdeti a város
a testület döntése alapján. Az
egyéb témában hét képviselő
szólalt fel közérdekű ügyekben
a polgárok kérései alapján. Itt
a leglényegesebb az őrsújfalusi
Kertalja út rendbetétele volt.
Ugyancsak szó volt az Erzsébet-szigeti út végleges javításáról, amelynek   munkálatai a
napokban a tájékoztatás alapján
újból elkezdődtek, és várhatóan
a tél beállta előtt befejeződnek.
A legközelebbi ülésre november 7-én kerül sor.
Dr. Bende István

Komáromban még mindig sok az olyan kihasználatlan terület, amely akár évtizedekkel korábban került ebek harmincadjára. Többségük építkezési telkek mögött található,
s ha a házigazda nem törődött vele, a kerítések mögött végeláthatatlan gaztenger nőtt. Az utóbbi években egyre többen szeretnék rendezni ezeknek a nyúlfarknyi területeknek
a tulajdonjogát, hiszen további építkezésre nem alkalmasak, viszont gondozásuk időigényes. Nem is ezzel van a baj.
A városi önkormányzat korábban kiszámította, hogy az
egyes területegységek  – a talaj minőségétől, kihasználhatóságától függően – mennyibe
is kerülnek. Mindezt pontokban állapították meg. Ez a
pontérték állítólag mindenkire
egyaránt vonatkozik. A komáromi önkormányzati képviselők egy csoportja azonban
úgy vélte, hogy amellett, hogy
egyenlőek vagyunk, akadnak  
egyenlőbbek is.
Jogosan háborodtak fel egyes
érintettek, amikor kiderült,
hogy a Komáromi városi hivatal főellenőre, Csintalan
Miklós egy 1 311 m 2-es parcellarészt áron alul vásárolt meg.
Az önkormányzat elé egy furcsa módon előkészített javaslat
került, amit azután el is fogadtak. Annak ellenére, hogy a
városi hivatal, a városfejlesztési bizottság valamennyi tagja, illetve a pénzügyi bizottság
(a résztvevő hét tag közül hatan) azt hagyták jóvá, hogy a
területrészt Csintalan Miklós
a területre vonatkozó pontértékért kapja meg, más döntés

A szakértői véleményekre várunk!

Annyi amennyi?

Az elmúlt napokban megkaptuk a Korrekt cég és a komáromi Városi Hivatal illetékes osztályának a levelét, amelyben mindketten megállapították, hogy a Határőr utca
felújítására szánt pénzt merítve jogszerű és pénzügyileg
helyes volt a Ľudovít Šulek Gimnázium előtti járda térkövezése. Érdekes viszont az, hogy a két levél tartalma között
eltérés található, s többszöri mérés ellenére sem egyeznek
a megadott négyzetméterek. Az ügy végleges feltárása érdekében szakértői véleményt kértünk, s a vizsgálatról lapunk jövő heti számában beszámolunk.

A megyei önkormányzati választások
jelöltjeinek névjegyzéke

Kik közül választunk?

A megyei közgyűlés elnöki pozíciójára heten pályáznak. A
Smer-SNS-ASV jelöltje Milan Belica, az SDKÚ-SaS-HÍD-Nova-MKP-OKS koalíció Tomáš Galbavýt jelölteti, a 7 Becsületes
Mozgalom jelöltje Regan Belovič, az Alulról Jövő Kezdeményezésé Stanislav Kováč, a Magnificat Slovakia jelöltje Dick Róbert, függetlenként indul Viliam Mokráň és Peter Orémus.
A Komáromi járásból nyolc jelöltet választhatunk majd a megyei
parlamentbe. A képviselői tisztségért a következők harcolnak
szavazatainkért: Konštantin Glič
és Anna Žigová (Smer-KDH koalíció), Csóka Lajos, Hortai Éva,
Jobbágy József, Kucsera István,
Sebő Zsolt, Szalay Gábor, Varga Tamás, Rudolf Čerňanskỳ
(HÍD-SDKÚ-SaS-OKS-Nova
koalíció), illetve a Magyar Közösség Pártja képviseletében
Becse Norbert, Földes Csaba,
Gyarmati Tihamér, Horváth Ár-

született. A tanácstagoknak
(hatan támogatták, egy nem
szavazott) nem   tetszett a bizottságok javaslata. Úgy gondolták, hogy a főellenőrt és
barátait jelentős, hatvan százalékos  „árkedvezmény” illeti
meg. Így az eredeti ár negyven
százalékáért
vásárolhatják
meg a szóban forgó területeket. Ezt a javaslatot azután az
önkormányzat képviselőinek
többsége is támogatta.
Az ilyen eljárás után felettébb
furcsának tűnik, hogy a Fehérvári házaspár a Szent János
utca egyik elhanyagolt, több
parcellából álló telkét, amely
közvetlenül magánterületük
mellett van, építkezési célokra
nem alkalmas, s  eddig is saját
költségükön kellett rendben
tartaniuk, csak az eredeti árértéken vásárolhatták meg.
Egy napon, csaknem azonos
tárgykörben két különböző
döntés született.
Megállapítható tehát, hogy
Komáromban mindenki
egyenlő, de azért vannak,
akik egyenlőbbek...

pád, Petheő Attila, Stubendek
László, Szabó Olga és Szalay
Rozália. A Magnificat Slovakia
színeiben indul Csáki Mária,
Dick Róbert és Csík Lívia, a
Modern Szlovákia Pártja jelöltje Getler Peter és Tamara Podmanická, SZLKP jelöltje Milan
Opálka, Karel Krejčí, Petráš Jozef, Pavol Tausk, Ladislav Tóth,
a DSZM jelöltje Tulpík Dušan.
Függetlenként indul Adamík
Miroslav, Batta György, Lehocký Milan, Marek Anton, Tibor
Majer és Ján Pikor, Less Károly.

Csendes
megemlékezés

A gútai Szent Rozália-kápolnánál emlékezett az
MKP és a Via Nova alapszervezete az aradi hősökre. Történelmi visszaemlékezést Hájas Tamás,
az MKP alelnöke tartott,
majd az 1848/49-es hősök
emléktáblájánál a résztvevők elhelyezték az emlékezés mécseseit.
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Simon Anikó neve nem ismeretlen a komáromi művészetkedvelő közönség számára, hiszen nemrégiben a Csemadok Galériában láthattuk alkotásait, ezúttal pedig a Limes Galéria Dúdor
Istvánról elnevezett karzati termében rendeztek tárlatot üvegfestményeiből, melynek megnyitójára október 4-én került sor.
A kiállítás védnökségét ezúttal kített csodálatos fákkal, madarakFazekas László református püs- kal, természeti képekkel valóban
pök vállalta magára, megnyitó rászolgál erre a szép jelzőre. Az
beszédet pedig Farkas Veroni- üvegfestmények finom művészi
ka művészettörténész mondott. eszközökkel láttatják meg velünk
Farkas Veronika bevezetőben azt, amit alkotójuk, Simon Anikó
Aranykertnek nevezte a kiállítás a természetben, környezetünkben
anyagát, mely színességével, har- szépnek talál, s amelynek az üvemonikus tisztaságával, a megörö- géhez hasonlóan törékeny szépsé-

Olvasóink írják:

Elég!

Nyakunkon egyre jobban szorul
a hurok. Győzködnek minket,
hogy országunk egyre jobban
prosperál, több a munkahely,
nagyobbak a fizetések és így
tovább. De mi, egyszerű emberek nem így érezzük. Egyelőre
csak ígéretek vannak, ezzel
szemben még nagyobb a munkanélküliség, a bérekből (ha
vannak) megélni nem lehet, a
létező nyugdíjakat inkább alamizsnának lehet nevezni, mint
elvégzett munkánk megbecsülésének, az árak emeléséről
már nem is beszélve. Államunk
vezetőinek az emberek élete és
megélhetése iránti teljes közönye olyan nyomorba kényszeríti
az embereket, melyre ebben az
országban a háború óta nem volt
példa.
Titeket kérdezlek, választott
képviselőink és államunk vezetői, ti vajon nem jártok a nép
közé? Nem ismeritek ezt a kritikus helyzetet? Nem látjátok, hogyan él a nép zöme? Szomorú,
de bizony meggondolandó gyermeket szülni egy olyan országban, ahol nem tudjuk, holnap
lesz-e munkánk, kenyerünk. Ti,
akik ezekért az állapotokért felelősök vagytok, mikor akartok
erről nyíltan beszélni?
Ti nem a nép életkörülményeinek javítása érdekében dolgoztok, hanem a saját jövőtöket építitek. A parlamentben (tisztelet
a kivételnek) úgy viselkedtek,
mint a söpredék, nem pedig
úgy, mint ahogy az érett, józanul gondolkodó emberekhez
illő. Rólunk pedig, az egyszerű
átlaghoz tartozó többségről ki
tudja, hányadszor nyúzzátok le
a bőrt!
Pirul a tollam, ha azt kell leírnom, hogy a parlamentben elhangzott szavak, ígéretek nem
többek üres frázisoknál. Kinek
hihetünk, amikor mindan�nyiotokban csalódtunk? Kire
adhatjuk szavazatunkat, bízva
abban, hogy mindent megtesz-

tek legalább a fiatalokért (ha
már az idősebbeknek nem lehet
visszaadni az elveszett éveket),
hogy itt, ebben az országban,
ahol születtek, legyen jövőjük,
itt alapíthassanak családot, ne
pedig idegenben kelljen szolgálniuk. Találunk vajon olyanokat,
akiknek van becsületük és lelkiismeretük és akik nem élnek
vissza a bizalommal, mint már
annyiszor tették elődeik…
Hradil Mária

gét óvni, védeni minden jóérzésű
ember kötelessége.
Simon Anikó foglalkozását tekintve a dunaszerdahelyi Kodály
Zoltán Alapiskola tanára, aki a
Nyitrai Tanárképző Főiskolán,
magyar nyelv és képzőművészeti
nevelés szakon szerzett tanári oklevelet, majd a pécsi Janus Pannónius Tudományegyetem folytatta
tanulmányait, ahol Keserü Ilona
volt a tanára. Alkotásaival több
közös és egyéni kiállításon mutatkozott már be.

A megnyitón eredeti szándékától
eltérően szót kért a védnökséget
magára vállaló püspök úr is, hogy
elmondja, mit érzett, amikor meglátta Simon Anikó alkotásait. A
terembe lépve „A napfény íze”
filmcím jutott az eszébe, mert
ezek az alkotások meleg színeikkel, varázslatos fényükkel a napfényt idézik, sugározzák felénk
még a borús napokon is. Majd
Pál apostolra hivatkozva, aki egy
helyen azt írta, ő olyan cserépedény, melybe Isten ajándékokat
helyezett, Simon Anikót is ilyen
cserépedényhez
hasonlította.
Hangsúlyozta, milyen csodálatos
az, amikor valaki Istentől olyan
ajándékot kap, hogy az élet szépségeit megkapó alkotásokban tudja megjeleníteni, mi több, át tudja
adni, meg tudja osztani másokkal
is, akik megcsodálják alkotásait.
A kiállítás október végéig tekinthető meg.
-nkzs-

Álmaink kertjébe csalogatja a meghívó a szép tájképek szerelmeseit, s aki enged a hívó szónak és
ezekben a napokban betoppan a Duna Menti Múzeum főépületének két földszinti kiállítási termébe, minden bizonnyal nem csalódik, mert pontosan azt a látványt kapja, amit vár. Garancia erre
Laco Struhár szlovák fotóművész neve. Azé a Laco Struháré, aki a kortárs szlovák fotóművészet
nemzetközi babérokat is arató egyik legnagyobb tehetsége.
A neve és művészete Komáromban is jól ismert és elismert, hiszen
nem először és remélhetőleg nem
is utoljára mutatja be legújabb alkotásainak színe-javát, másrészt
hosszú évek óta megannyi baráti
szál fűzi a Duna-parti fotográfusokhoz, s mi több, az itteni Helios
fotóklub megbecsült tiszteletbeli
tagja. Mondhatjuk tehát, hogy
Laco Struhár ismét hazalátogatott,
s a barátnak, testvérnek kijáró meleg fogadtatásban részesült a múlt
héten pénteken „Álmaink kertje”
című kiállításának ünnepélyes
megnyitóján, amelyen közreműködött Kristóf Réka, a Brémai Zeneművészeti Főiskola hallgatója, akit
Prágay Marianna kísért zongorán.
Csütörtöky József múzeumigazgató megnyitó szavait követően
Gaál Ida művészettörténész, a
kiállítás kurátora így méltatta a
művész pályafutását és a tárlat
anyagát: „Álomszerűt, csodálatosat vár mindenki, aki belép a kiállítási terembe. Nos, e tekintetben
Laco Struhár nem okoz csalódást,
hiszen tájfotói mindenkiben maradandó esztétikai élményt, benyomásokat váltanak ki. Pedig nem
távoli, egzotikus tájakra hívja, viszi látogatóit, amelyek különleges
szépségükkel elbűvölnek bennünket. Képein olyan vidékek zugait,
részleteit láthatjuk, amelyeket jól
ismerünk, s amelyben mi magunk
is élünk. Szlovákia természeti
szépségeit, amelyek Laco Struhár

számára az ihlet kiapadhatatlan
forrásait jelentik”. A továbbiakban elhangzottakból többek
között megtudtuk, hogy a fotóművész 1954-ben született
Pozsonyban, ahol 1974-ben
fejezte be tanulmányait az
iparművészeti középiskola alkalmazott fotográfia szakán.
Néhány évig Rózsahegyen élt,
majd Galgócra költözött, ahol
most is él és alkot. Reklámfotográfiával foglalkozik, ám
külföldön és idehaza egyaránt
számos elismerést aratott tájképeivel és építészeti fotóival.
Mintegy húsz
önálló kiállítása volt idehaza és legalább
ugyan-ennyi
k ülf öldön,
To r o n t ó t ó l
Hawaiin
át
Lisszabonig.
Tizenkét fotópublikáció és
51 reprezentatív falinaptár szerzője,
fényképei láthatók a szlovák kulturális
központokban
Budapesten,
Szófiában, Varsóban és Taskentben. Mágikus Szlovákia című
koppenhágai kiállításának megnyitóján jelen volt a dán királyi

család és hazánk köztársasági
elnöke. Az Egyesült Arab Emirátusok nagykövetsége felajánlotta
neki, hogy rendezzen kiállítást
Abu Dhabiban és ő készítse el az
országot bemutató reprezentációs
fotóanyagot.
A tárlatnyitás végén a kiállító művész kért szót, aki néhány megjegyzést, magyarázatot fűzött képeihez.
Egyebek között elárulta, hogy túlnyomó többségük hagyományos
módon készült, tehát nem digitális
fénykép, s így mentes az utóbbi eljárás által lehetővé váló mindennemű technikai manipulációtól.

A Laco Struhár művészi tájképeit
bemutató tárlat január végéig tekinthető meg.
(németh)

Növényvédelem

A krizantém időszerű betegségei elleni védekezés

A krizantém a késő őszi hajtatott virágok közé tartozik,
ezzel összefüggésben a hajtatás során több kórokozó is
veszélyezteti a krizantém egészséges fejlődését.
Betegségei közül ritkábban fordulnak elő a vírussal
fertőzött
növények, károkozásuk azonban nem
elhanyagolható. Ilyen a krizantémon a paradicsom
bronzfoltossága, amikor a levelek foltszerűen
megbarnulnak,
majd
elszáradnak.
Veszélyes
vírushordozója a nyugati virágtripsz, ezenkívül
virágzáskor gyakran jelentkezik a virágtorzulás,
ilyenkor a virágok fakó színűek, a sziromlevelek
csavarodottak, a virágok pedig „kócos” kinézetűek
lesznek.
A vírusokat a levéltetvek terjesztik és már
dugványozáskor fertőződhetnek. Védekezésként
fontos a növényeinktől távol tartani a tetveket
és a tripszeket is a szívó kártevők ellen hatásos
permetszerekkel kezelni a termesztés során pl. BI
58 Nové, Karate Zeon, Calypso, Mospilan, Pirimor
WG stb.
Gyakori levélbetegség a szeptóriás levélfoltosság,
amire egyes fajták különösen fogékonyak. A
szabadba kiültetett évelő krizantémon gyakori.
A betegség tüneteit csak a levélen találjuk meg,
kezdetben 0,5 cm átmérőjű barnás kör alakú
foltokban, amelyek egyre szaporodnak, majd
összefolynak a levélen. Az ilyen levél száradni
kezd, érintésre vagy szélmozgásra lehull, a virágok
felkopaszodnak, kisebbek lesznek. A betegség első
tüneteitől kezdve rendszeresen használjunk Dithane,
Folpan, Merpan, Novozir stb. készítményeket.
A krizantém didimellás betegsége főleg a hajtatásban
termesztett fajtákon fordul elő. A fajták fogékonysága
azonban eltérő. Tünetként a levélen kör alakú,

szürkésbarna,
vizenyős,
egyre
nagyobbodó foltok jelennek meg. A
levél később elhal. A virágfészekből
barna rothadás indul ki és a
virág teljesen elrothad. A gomba
öntözéssel terjed a leginkább, a
bőrszöveteken és sebeken keresztül
fertőz. A védekezés módja hasonló a
korábban leírtakkal.
Az elmúlt évben nálunk is elterjedt
nagyon veszélyes betegség a
krizantém fehérrozsdája – mely
a legnagyobb károkat okozza. A
betegség tünetei a levélen és a
levélnyélen láthatók. A levéltünet
könnyen felismerhető: a levél
színén apró, sárga besüppedő foltok
keletkeznek, ezek később megbarnulnak, a levél
fonákján pedig kiemelkedő fehér gombatelepek
fejlődnek, ezekről kapta a fehérrozsda elnevezést .
A betegség következménye a súlyos levélpusztulás,
majd a hajtások és a virágok gyengén fejlettek
lesznek. A védekezés fontos tényezői az egészséges
szaporítóanyag, a növénymaradványok következetes
megsemmisítése és a megelőző állományvédelem.
Megelőző permetezésre hatásosak a szeptóriánál
említett permetszerek 7 – 10 napos ismétlésekkel. Az
egyes fajták azonban érzékenyek a permetszerekre,
ezért alkalmazásukkor legyünk óvatosak és a
vegyszertűrést próbáljuk ki, illetve a rezisztens fajták
termesztését válasszuk ott, ahol ez a betegség már
előfordult.
A krizantém gyakori virágzáskori betegsége – mely
az utóbbi időben gyakran megfigyelhető mind

a fóliaházakban, mind a cserepes növényeken –
a botritiszes betegség. A már kinyílott virágok
sziromleveleinek csúcsa barnulni kezd, ami
fokozatosan az egész virágra kiterjed. A virágokon
szürkésfehér penészgyep jelenik meg. A párás, meleg,
szellőzetlen viszonyok között hatalmasodik el, ha
ősszel a virágok korán kinyílnak és a virágzást a
krizantém letakarásával és hűvös helyen tartásával
próbálják késleltetni. Védekezésként fontos a helyes
termesztési mód betartása, ennek kiegészítőjeként
csupán a betegség fellépése esetén használjunk
vegyszereket, mint pl. Teldor 500 SC 0,1%.
Fontos a krizantémok gyakori ellenőrzése, mert csak
az időbeni, megelőző védekezéssel lehet a betegségek
ellen sikeresen felvenni a harcot.
Csekes Zoltán mérnök
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A távolság és a határ már nem választhatja el a testvérvárosokat

Közös megállapodás született

Medgyesegyháza Város Önkormányzata és Gúta Város Önkormányzata a két település között már évtizedek óta fennálló jó
kapcsolat megerősítése érdekében úgy döntött, testvérvárosi
együttműködési megállapodást köt. A két város lakosságát valóban testvéri szálak fűzik egymáshoz, hiszen a II. világháborút
követő „nemzetegyesítési”, vagyis kitelepítési program keretében
sok gútait költöztettek át Medgyesegyházára, illetve sokan jöttek át akkoriban Gútára. A két település polgármestere – Ruck
Márton Medgyesegyháza és Horváth Árpád Gúta képviseletében szeptember 27-én Medgyesegyházán, a XXI. Medgyesegyházai Napok alkalmából tartott ünnepi képviselőtestületi ülésen
látta el aláírásával a megállapodást magyar és szlovák nyelven.
A gútai önkormányzat hattagú delegációja számára gazdag
programot állítottak össze a
vendéglátók, akik megmutatták
a kisváros nevezetességeit, történelmi emlékeit. Az emlékek
között a város vezetőivel együtt
koszorúzták meg a gútai vendégek Baross László magnemesítő
emlékművét
(felvételeinken).
Baross László 1865. október
16-án Felsőzsember községben
(akkor Hont megye, ma: Horné
Žemberovce – Szlovákia) született, középbirtokos családból.
Elemi iskoláit Körmöcbányán,
középiskoláit a nagyszombati főgimnáziumban végezte,

majd 1884-ben beiratkozott a
magyaróvári Gazdasági Akadémiára, melynek ekkor indult
első magyar nyelvű oktatási
éve. Kedves tanára volt Cserháti
Sándor, a növénytermesztéstan
professzora, aki tulajdonképpen
elindította a növénynemesítői
pályán. Az akadémia elvégzése
után 1887-ben József főherceg
uradalmainak alkalmazottja lett.
Először a Fejér megyei alcsúti
uradalomban dolgozott, 1892től a gyapjúi (akkor Bihar megye, ma Románia) uradalomban
volt segédtiszt, majd három év
múlva Bánkútra került. A bánkúti gazdaság József főherceg

A következő gondolatok is Kodály Zoltántól valók: „Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. (…) Nem minden
zene ilyen. Sőt többsége annak, amit naponta szerte a világban
hallunk: a mindennapok, hétköznapok, emberi gyarlóságok zenéje – nem is érdemli a zene nevet.” A nemesebb – a klasszikus
zenét művelő komáromi zenészek, a kodályi gondolatokat vallva,
évente mesterkurzust szerveznek, hogy annak záróhangversenyeivel nyáron is megörvendeztessék mindazokat, akik a „hétköznapok, az emberi gyarlóságok zenéje” helyett az ún. klasszikus zenére, a nemesebb szórakozásra tartanak igényt.
nagy kiterjedésű birtokai közül
a kisjenői (akkor Arad megye,
ma Románia) uradalomhoz tartozott. Az Elek részeként számon
tartott Bánkút-pusztát 1822-ben
kapta meg József nádor, melyet
1878-ig teljes egészében haszonbérbe adtak. Ekkor állították fel
a Rózsa-majori, majd 1886-ban a
László-majori kerületet, s ezáltal
a bánkúti gazdaságból 3486 kh és
756 négyszögöl került házi keze-

lésbe. 1895-ben az egész bánkúti
uradalom területének (6563 kh
141 négyszögöl) túlnyomó többsége (94%) szántó volt. Mivel
Bánkúton a termőtalaj a környező
területeknél gyengébb sziktartalmú volt, a búzatermesztésre kedvező feltételek adódtak. Baross
1895-ben került Bánkútra, először
László-majorba intézőnek, majd
1911-ben kinevezték a bánkúti
uradalom jószágfelügyelőjévé, s
itt élt élete végéig. Baross a köztudatban mint a „bánkúti búzák
atyja” szerepel.
Különösen megható volt, amikor
a két polgármester a medgyesegyházai önkormányzat ünnepi
ülésén közösen látta el kézjegyével a testvérvárosi együttműködésről szóló okiratot, amelyet a
képviselők és a résztvevők felállva tapsoltak meg. A szerződés
keretében a két fél vállalta, hogy
az elkövetkezőkben elsősorban a
családok ősi eredetének megőrzésére, a közös emlékek megvédésére fordítanak figyelmet, de
keresik a lehetőségeket a határon
átnyúló gazdasági együttműködésre is.
- Gmis -

Kollektív
emlékezetkiesés

Minisztérium,
mint egy nagy család
Nem mondhatja el magáról Adyt idézve, hogy „se rokona, se ismerőse nem vagyok senkinek” Jahnátek földművelési miniszter,
akinek a jelek szerint népes családja, és földijei köréből még népesebb ismeretségi köre van. Mint Móricz Zsigmond Rokonok
című regényében, itt is erős lehet a családi összetartás, hiszen a
földművelési tárcánál a miniszternek több rokona – unokahúga,
unokaöccse és két keresztfia - továbbá néhány komjáti földije is
állást kapott, amiért igazán hálásak lehetnek, hiszen a mai munkahelyínséges időkben egy minisztériumi poszt azért nem semmi.
Mindenesetre bizonyára nagyon rátermett emberek, hiszen állítólag
mind megnyerték a kiírt pályázatokat, míg a keresztgyerekek csak
idénymunkát végeztek a keresztapa által vezetett tárcánál. A pályázatok részleteinek tekintetében egyébként nagyon szemérmes a
minisztérium, mint ahogy az alkalmazottak jegyzékének kapcsán
is, melyet, miután újabbnál újabb rokonok és ismerősök merültek
fel az oly kellemetlen nyilvánosság előtt, eltüntettek a honlapjukról, mondván, hogy az átdolgozás alatt áll. Az unokaöccs egyébként
a fővárosnak járó uniós alapok elosztásáról dönt, aminek kapcsán
elmondhatjuk, hogy jó lehet ehhez a családhoz tartozni. Egyébként
a miniszter is szűkszavú az ügyben, de azt mindenesetre cáfolta,
hogy családtagjait előnyben részesítené, szerinte azért kaptak a tárcánál állást, mert megbízik bennük. Hát, ami azt illeti, egy családi
vállalkozásnál fontos is a bizalom…
-nkzs-

Egyre többen igénylik
a klasszikus zenét

„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét s ami benne
érték, azt mind meghatványozza. ”
(Kodály Zoltán)

Képek: Gúta városának küldöttsége Baross László síremlékénél, ill. (jobbra fent) a
közös együttműködési megállapodás aláírásának pillanata.

Izsán tartotta meg a Magyar Közösség Pártja a Komáromi
járás alapszervezeteinek és polgármestereinek találkozóját.
Az összejövetelen a közelgő megyei választásokról, az elmúlt
fél évben elvégzett munkáról és az elkövetkező hónapok tennivalóiról egyeztettek a megjelentek. A megbeszélésen már bemutatták a párt megyei választási programjának munkaváltozatát. A találkozón részt vett Tomáš Galbavý, a párt megyei
elnökjelöltje.

Állva tapsoltak a résztvevők a komáromi
zenészek szimfonikus hangversenyén

Boldogult Hofi Géza mondta
valahol, hogy mielőtt mellébeszélsz, egyeztess. Nos, a négy
smeres képviselőnő, akik az
adófizetők pénzén kormánygéppel utaztak állítólagos szolgálati útjukra Szentpétervárra,
feltehetően soha nem hallottak
Hofi Gézáról, mi több, egyeztetni is elfelejtettek, vagy
kollektív emlékezetkiesésben
szenvednek. Amikor ugyanis
azt próbálták tőlük megtudni,
konkrétan kikkel és miről, milyen eredménnyel tárgyaltak,
úgy tettek, mint az egyszeri
partizán, nem árultak el semmit. Nem mintha szigorúan
titkos küldetésről lett volna
szó, a rögtönzött halandzsából inkább az derült ki, hogy
még annyi fáradságot sem vettek maguknak, hogy valami
elfogadhatónak tűnő programot kreáljanak a kiruccanás
indoklására. Bár érthető, azt
mégsem mondhatták, hogy
Szentpétervár nagyon szép város és izgalmas üzletei vannak,
ezért aztán inkább eljátszot-

ták, hogy már nem emlékeznek azon „vállalkozók” nevére,
akikkel találkoztak. Ezek után
egyáltalán nem meglepő, hogy
a tárgyalások témáját illetően
a legkonkrétabb válasz az volt,
hogy megvitatták, mi történik
Szlovákiában és Szentpéterváron. S ez került az adófizető
polgároknak 44 ezer eurójába,
amire a belügyminiszter azt
nyilatkozta, hogy a kormánygépnek mindenképpen repülnie kell, akár üresen is, s éppen most gondolkodnak azon,
ne ajánlják-e fel akár iskolai
kirándulásokra is a gépet. Nos,
meglehetősen nehezen tudjuk
elképzelni, hogy mondjuk az
ötödik bé kormánygépen menjen kirándulni, de ha történetesen ők utaztak volna Szentpétervárra, körülbelül annyi
hozadéka lett volna a látogatásuknak az ország számára,
mint amennyi a képviselőnők
találkozásának az „Elfelejtettemanevét” titkárral és Szentpétervár „női gubernátorával”.
-nkzs-

A komáromi Comorra kamarazenekar (mint főszervező) a
Komáromi Művelődési Központ és a Művészeti Alapiskola
által szervezett mesterkurzusra a művészeti alapiskolások
és a nem szakzenészeket képző
közép – és főiskolák növendékei, hallgatói jelentkezhetnek;
s csakúgy a tanfolyam keretében tartja összpontosítását a
komáromi zenészek zenekara
is. Az idei, a már XVI. mesterkurzus három hangversennyel
zárult: augusztus 30-án volt a
tanfolyamon résztvevő növendékeké, 31-én – a többségben
zenepedagógusból
verbuválódó – komáromi zenekaré,
szeptember 1-jén pedig Kis
Zsolt orgonaművész (Pannonhalma) hangversenyét élvezhette a közönség a Szent András-templomban.
Annak ellenére, hogy még sokan szabadságoltak, a komáromi zenészek szimfonikus
hangversenye a Tiszti pavilon
dísztermében ismét teltházat
vonzott. A zenekar művészeti vezetője a (maga is) komáromi zeneszerző, egyben az
est karmestere, Medveczky
Szabolcs (zömmel) komáromi
zeneszerzők műveiből állította össze a hangverseny műsorát. Indításként neves Jászaidíjas színművészünk, Dráfi
Mátyás, Dobi Géza zenekari
kíséretes
népdalfeldolgozásaiból énekelt három dalt, a
tőle megszokott nívón, megteremtve az est ünnepélyes
hangulatát. Ezután zenekari
muzsika következett: Beliczay
Gyula, 19. századbeli komáromi szerző, d-moll szerenád
op. 36 című művéből hangzott el egy tétel. Újdonságként
hatott Medveczky Szabolcs
– vidám, a hallgatót jókedvre
derítő – Szvit c. opusának ősbemutatója, s csakúgy Halász
Károly, több tételből szőtt, az
oroszlányi Silhouette Balettkoreográfus, Csáky Márta –
közreműködésével
előadott
(gyakran meghökkentő) Filmhatás című kompozíciója.
A szünet után teljesen más
műfaj – operettmuzsika következett, annak a világhírű
zeneszerzőnek a műveiből, aki
ifjú korábban a következőket
vallotta magáról: „Komáromi
gyerek vagyok. Sokat játszottam a Duna partján és a történelmi várfalak alatt. ” Két ifjú
tehetséges énekes, Várnai Adrienn és Vanya Róbert és a 40tagú zenekar – koncertmester
Medveczky Horváth Györgyi
– részleteket adott elő Lehár
Ferenc remekeiből. Ismét Kodály szavait idézem: „Amiként

Jókai Mór a történeteivel, Lehár Ferenc a dallamaival szerzett örömöt az emberek millióinak”; a jelenlévőknek most is.
A hangversenyen mindvégig
Medveczky Szabolcs dirigált,
a közönség állótapssal köszönte meg a jól felépített műsort és
a szereplők nívós produkcióit.
Ez a hangverseny is ékes bizonyítéka volt annak, hogy a komáromi zenészek, élükön Medveczky Szabolccsal, tudatosan
„ügyet” szolgálnak: erkölcsi
kötelességüknek tudják: folytatni a neves elődök – Egressy
Béni (Klapka tábornok „zenei
direktora”), id. Lehár Ferenc
(a 83. Komáromi gyalogezred
zenekarának dirigense) és a
későbbiek: Krizsán József (az
egykori bencés gimnázium
szimfonikus zenekarának karmestere, majd az 1. helyi Csemadok zenekar megalapítója),
Schmidt Viktor (a Csemadok
zenekar későbbi karmestere),
Dobi Géza (a Comorra kamarazenekar elődjének, a Csemadok és a Művészeti Népiskola
zenekarának megalapítója és
művészeti vezetője) – által teremtett hagyományt, öregbítve
azzal Komárom jó hírét, nevét
a határokon innen és túl. A komáromi zenészek elérkezettnek látják az időt a Brigetio
és Comorra kamarazenekarok
egyesítésére, a Duna jobb és
bal partján tevékenykedő, a
nemesebb zenét művelő zenészek közös zenekarának legalizálására. Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy a Comorra kamarazenekar és elődjének
működését (a fennállása óta eltelt 47 év alatt) Komárom városa mindig is támogatta, azonban ahhoz, hogy Komáromnak
legyen egy –a kor igényeinek
megfelelő színvonalon működő – reprezentatív zenekara,
annak elengedhetetlen feltétele, hogy az saját évi költségvetéssel rendelkezzen, amelyet a
két városrész önkormányzata
közösen biztosít. Meggyőződésünk, hogy mind Észak-,
mind Dél-Komárom polgármesterénél és városatyáinál ez
az elképzelésünk megértésre
talál, s hogy a – gyakorlatban
már évek óta működő – közös
Komáromi Városi Kamarazenekar törvényesítését az arra
hivatottak (mindkét oldalon)
büszkén sorolhatják majd regnálásuk alatti legnemesebb
cselekedeteik közé; ezzel biztosítva, hogy rendszeresen tartott hangversenyeivel örvendeztethesse meg majd mindkét
városrész – a nemesebb zenére
is igényt tartó – kedves közönségét.
Hadd ajánlom „Komárom város” honatyáinak figyelmébe Kodály Zoltán üzeneteit:
„Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj.” Más: „A
mag el van vetve, nem kell
csak a békesség és szeretet
májusi esője, hogy kalászba
szökjön.”
A XVI. Komáromi Kamarazenei Mesterkurzus a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatala és Komárom város anyagi támogatásával valósult meg: Köszönet
érte. És csakúgy köszönet jár
Rudolf Harmat tanár úrnak, a
Comorra Városi Kamarazenekar Polgári Társulás elnökének
időt, fáradságot nem kímélő
áldásos munkájáért.
Stirber Lajos
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MŰSOR AJÁNLAT
október 12-től 18 -ig

M1

SZOMBAT

6.45 Forma-1, 9.00 Noé barátai, 9.30 Zöld tea, 10.00 Kerékpártúra, 12.15 Másfél millió lépés Magyarországon,
13.10 A világörökség kincsei, 14.00 Forma-1, 16.50
Az élet sava-borsa (lengyel),
18.30
Szerencseszombat,
19.30 Híradó, 20.20 Aludj
csak, én álmodom! (amer.),
22.05 Huszár a tetőn (amer.francia)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2-matiné, 12.05 Babavilág, 13.05 Tűsarok, 14.05
Xena (amer.), 15.05 A férjem
védelmében (amer.), 16.05
Attila, Isten ostora (amer.),
18.00 Tények, 19.30 A mag
(amer.-angol), 22.05 A sólyom végveszélyben (amer.),
0.50 Szanatórium (amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.30
Házon kívül, 12.00 A la
CAR, 12.30 4 ütem, 13.05
Cobra 11 (német), 14.10
A hős legendája (amer.),
16.05 Menekülés a győzelembe (amer.), 18.30 Híradó, 18.55 Fókusz plusz,
20.00 X-Faktor, 22.25 Szüzet szüntess! (amer.), 0.35
Brooklyn törvényei (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 Két nő,
egy recept (amer.)

M2

9.35 Mesék, 13.20 H 2O,
13.45 Varázslók a Waverly
helyből, 14.10 Táncakadémia, 14.35 Rigócsőr király (német), 16.05 Mesék,
18.15 Állatkert a hátizsákban, 19.30 Napfény farm,
20.00 Híradó, 20.45 Top
Gear, 21.40 Forma-1, 23.20
4 összeesküvő és 1 temetés
(amer.)

Duna tv

8.10 Élő egyház, 9.40 Határtalanul magyar, 10.40
Székely kapu, 11.10 Déltenger kincse (ausztrálfrancia), 12.55 A Rochefort-i kisasszonyok (amer.),
15.00 Hagyaték, 15.55 Ariadne barlangjai (magyar),
16.30 Szováthy Éva (magyar), 18.00 Híradó, 18.30
Kisváros, 19.10 Hogy volt?,
20.25 Futótűz, 21.15 Temető fejfák nélkül (olasz-francia)

Pozsony 1

12.40 Postád érkezett, 13.45
Lányaim, 15.30 Üdvözöljük
Németországban
(német),
17.15 Építs házat, ültess fát!,
18.25 Főzzünk!, 19.00 Hírek,
20.20 Postád érkezett, 21.20
Igaz történetek, 21.55 Zaklatás (német)

Pozsony 2

13.55 Bajnokok Ligája, 14.25
Csak vidáman, 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, 20.45 Átrium, 21.15
Hegyi film, 21.20 Őrangyalok, 21.55 Filmklub: Édes élet
(olasz)

Markíza tv

10.30
Barátok
(amer.),
11.00 Egy őrült család naplója (amer.), 13.15 Összetört
szerelem (amer.), 15.00 Az
ötödik elem (amer.), 17.35
Hurrikán, 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A
farm, 22.15 Wasabi (amer.),
0.10 Terminátor(amer.)

JOJ TV

9.00 Panelház (szlovák), 10.30
Szexi csaj (amer.), 12.45 Amerikai X-Faktor, 16.00 Csillag
születik, 18.00 A helyes ár,
19.00 Híradó, 20.20 Acélököl
(amer.), 23.00 A kiválasztottak, 1.15 BloodRayne 2 (amer.)

M1

VASÁRNAP

7.30 Forma-1, 10.10 Katolikus krónika, 11.05 Református magazin, 11.40
Híres evangélikusok, 12.35
Mesterkurzus, 13.40 A tökéletes csapat (amer.), 15.40
A maharadzsa lánya (amer.német), 17.20 Igen, akarom?
(francia), 19.30 Híradó,
20.20 Magyarország, szeretlek!, 21.40 Holtpont (amer.),
23.40 A vér és méz földje
(amer.)

TV2

6.00 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 11.05
Egészségmánia, 14.05 A
kiválasztott (amer.), 15.05
Sue Thomas (amer.), 16.05
Attila, Isten ostora (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Napló,
20.00 Páros mellékhatás
(amer.), 22.15 A bűn színe
(amer.), 0.30 Feleségemnek,
37. születésnapjára (amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.35
Gasztrotúra, 12.05 Mi, muzsikus lelkek, 12.40 Míg a
halál el nem választ (amer.),
13.15 X-Faktor, 15.45 Jóbarátok, 16.25 A fáraó sírja
(amer.), 18.30 Híradó, 18.55
A szállító (amer.), 20.00 XFaktor, 21.00 Vundersőn és
Zuperszexi, 22.35 A vikingek titka (amer.-bolgár)

RTL II

8.20 Barabás (olasz), 11.00
Nyomtalanul (amer.), 12.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 13.00 Szombat esti
láz, 16.00 Segítség, bajban
vagyok!, 22.00 Heti hetes,
23.00 Érintés (amer.), 0.00
Két nő, egy recept (amer.)

M2

9.50 Mesék , 11.0 0 R igó csőr k i r ály, 12.05 Tá nca k a dém ia , 12.30 Csajok
a z ű rből, 12.55 Rock y és
Ba k a csi n k ala ndjai, 14.55
H 2 O, 16.15 Mesék , 18.0 0
Ké rem
a
követ kezőt ,
19.30 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 Bábel
Hesnával

Duna tv

7.45 Világnézet, 9.35 Ly ukasóra, 10.00 Élő egyház,
10.35 Rome Repor ts, 11.00
Római katolikus szentmise, 13.00 Kalotaszegi madonna (magyar), 14.30 Hazajáró, 15.00 Csellengők,
15.30 Hogy volt?, 18.30
Kisváros, 19.20 Önök kérték, 20.15 Régimódi tör ténet (magyar), 21.15 Húsz
óra (magyar)

Pozsony 1

13.30 Agatha Christie (angol), 15.05 A démonok
(szlovák), 16.45 Senki sem
tökéletes, 17.50 Menjünk a
kertbe!, 18.15 A konyhám
titkai, 19.00 Híradó, 20.20
Szerelem és halál Jáva szigetén (német), 23.20 Maigret felügyelő (francia), 0.55
Macska a galambok között
(angol)

Pozsony 2

11.15 Zenés műsor, 12.20
Találmányok,
amelyek
megrengették a világot,
13.40 Orientációk, 14.05
Szóval, 14.15 Őrangyalok,
14.50 Cigánytűz, 16.20 Jégkorong Extraliga, 19.00 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00 A
halhatatlanok: A karkötő
(szlovák), 21.10 Elveszve
az Andokban

Markíza tv

6.00 Hur rikán, 10.40 Wasabi (amer.), 12.40 Fantomasz haragszik (franciaolasz), 14.50 Jack Hunter,
a sztár (amer.), 17.00 A
Júdás-kehely átka (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 Mission: Impossible 4 (amer.),
23.10 A sötétség ellensége
(amer.),

JOJ TV

10.50 Geissenék, 11.50 Az
elveszett város (amer.),
14.15 Acélököl (amer.),
17.15 Új otthon, 18.00
Mennyibe kerül?, 19.00
Híradó, 20.20 Csillag születik, 23.10 A szupergyors
egység (amer.), 1.50 Bérelt
gyilkos (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, 15.40 A múlt fogságában
(brazil), 16.50 A szenvedélyek
lángjai, 17.40 Ridikül, 18.30
A következő!, 19.30 Híradó,
20.20 Hacktion (magyar), 21.20
Kékfény, 22.20 Az este, 22.50
Aranyfeszt, 23.50 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, 16.55
Hal a tortán, 18.00 Tények,
19.15 Édes élet, 20.15 Aktív,
21.00 Jóban Rosszban, 21.35
NCIS (amer.), 22.45 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 Tudorok (amer.-ír)

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 A vihar
(mexikói), 18.30 Legyen Ön
is milliomos! (magyar), 19.30
Vacsoracsata, 20.30 A gyanú
árnyékában, 21.30 Segítség,
bajban vagyok!, 22.30 Barátok
közt

M2

6.50 Mesék, 11.10 Fixi,
Foxi és barátaik, 12.00 Hunyormajor, 12.25 A komisz
aranyhal, 12.50 Sandokan,
13.45 Varázslók a Waverly helyből, 14.30 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), 22.05 A következő!, 23.40 Borvacsora

Duna tv

10.00 Élő egyház, 11.00
Klubszoba, 12.55 Parlamenti közvetítés, 16.30 Térkép,
17.05 Everwood (amer.),
18.00 Híradó, 19.00 Kisváros (magyar), 19.40 Angyali
érintés (amer.), 20.25 Őrjárat az égen (magyar), 21.35
Királyok útja (izlandi), 0.00
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
Belize, 17.10 Csalók akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
A királyi kaland (dán-svéd),
22.35 A király kalóza (francia), 0.15 Profik

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.45
Bajnokok Ligája, 14.15 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:
Audrey Hepburn, 20.50 Tudományos magazin, 22.05
Európai mozi: Lurdy (osztrák-francia), 23.40 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 Geissenék,
0.15 Dr. Csont (amer.)

KEDD
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, 14.25 Család csak egy
van, 15.15 A múlt fogságában
(brazil), 16.15 A szenvedélyek
lángjai, 17.10 Ridikül, 18.00
A következő!, 19.30 Híradó,
19.45 Labdarúgás, 22.05 Az
este, 22.35 A szabadság rabságában, 23.50 Határátlépők,
0.45 Család csak egy van
(ausztrál)

TV2

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 Ki nevet a
végén? (amer.), 0.35 Zsaruvér (amer.), 3.15 Az ember,
aki nappal aludt (magyar)

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.), 23.40 A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 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, 10.10 Gógyi felügyelő, 11.00 Mesék, 12.25
Sandokan, 12.50 Balekok,
13.20 Varázslók a Waverly
helyből, 15.50 Gógyi felügyelő, 17.00 Mesék, 18.15 Magyar
népmesék, 19.25 Napfény
farm, 20.35 Gyógyító természet, 21.05 Camelot (amer.angol), 21.55 A következő!,
23.35 Pasta (dél-koreai)

M1

SZERDA

9.00 A királyi ház titkai (délkoreai), 10.10 Jó tudni!, 10.40
Család-barát, 12.25 Nemzetiségi műsorok, 13.55 Gasztroangyal, 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,
20.15 Retró kabaré, 21.20 On
the Spot, 22.15 Az este, 22.50
Summa, 23.20 Angi jelenti

TV2

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.), 22.40 Frizbi, 23.55
Ringer (amer.)

RTL Klub

6.00 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), 22.50 Házon kívül, 1.15 Míg a halál el
nem választ (amer.)

RTL II

10.00 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 Legyen Ön
is milliomos!, 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, 10.35 Shaun, a
bárány, 11.10 Mi micsoda?,
12.25 Sandokan, 13.20 Varázslók a Waverly helyből,
14.35 Garfield és barátai,
15.50 Gógyi felügyelő, 16.20
Lóti és Futi, 19.25 Napfényfarm, 20.45 Kapa, kasza, fakanál, 21.10 Camelot (amer.angol), 22.00 A következő!

Duna tv

9.00 Parlamenti közvetítés,
16.30 Térkép, 17.05 Everwood
(amer.), 18.00 Híradó, 19.00
Kisváros (magyar), 19.40 Angyali érintés (amer.), 20.30
Bözsi és a többiek, 21.45 Lolita (amer.), 0.30 Koncertek az
A38 hajón

9.55 Angyali érintés, 10.40
Bözsi és a többiek, 13.05
Pannóniától a csillagokig,
13.35 Európa messze van
14.30 Kívánságkosár, 16.30
Térkép, 17.05 Everwood
(amer.), 19.00 Kisváros (magyar), 19.40 Angyali érintés
(amer.), 20.30 Linda (magyar), 21.30 Hírek, 21.40
Mosás, vágás, ámítás (francia), 23.55 Koncertek az A38
hajón

12.20 Nők klubja, 14.10
Menjünk a kertbe!, 14.40 A
világ képekben, 15.10 Asija
választása (török), 16.25 Karibi szigetek, 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

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát, 14.25
Kati igaz történetei (szlovák), 15.10 Asija választása
(török), 16.25 Florida, 17.10
Csalók akcióban, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 A gyilkos története (német-francia), 22.45 Két férfi a városban (francia-olasz), 0.20
Profik

Duna tv

Pozsony 1

Pozsony 2

12.40 ArtSpektrum, 13.25
Krisztina (szlovák), 15.05 A
család, 15.30 Orientációk,
16.00 Ukrán magazin, 17.30
Hírek, 18.00 A világ lovas
nemzetei, 19.00 Híradó, 20.00
Dokumentumfilm, 20.45 A
rendelő, 22.05 Kennedyék

Markíza tv

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.)

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

Pozsony 1

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 16.45
Fókusz, 18.00 A szépség jelképei, 18.45 Esti mese, 19.00
Híradó, 20.00 Ladislav Chudík, 22.05 Tűz van, babám!
(cseh), 23.15 Rendőrség

Markíza tv

10.45 Cobra 11 (német),
11.45 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.)

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A királyi ház titka (délkoreai), 10.10 Jó tudni!, 12.25
Nemzetiségi műsorok, 13.25
Átjáró, 14.40 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, 21.20 Munkaügyek, 21.55 Az este, 22.25
Nemzeti nagyvizit, 22.55 A
rejtélyes XX. század

TV2

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, 16.55
Hal a tortán, 18.00 Tények,
19.15 Édes élet, 20.15 Aktív,
21.00 Jóban Rosszban, 21.35
Mr. és Mrs., 23.25 A kis szemtanú (amer.)

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 bosszú angyala (mexikói), 18.30 Híradó,
19.20 Fókusz, 19.45 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.35 Az utolsó cserkész
(amer.), 23.40 Brandmánia,

RTL II

10.00 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, 10.10 Gógyi felügyelő, 11.10 Ókori kalandok,
12.05 Garfield és barátai,
14.15 Rocky és Bakacsin kalandjai, 17.00 Mesék, 17.35
Blinky Bill, 18.55 Esti mese,
19.35 Segítség kacsaszárnyakon, 20.00 Híradó, 20.45 Hétköznapi kifutó, 21.10 Camelot
(amer.-angol), 22.05 A következő, 22.55 Ridikül

Duna tv

10.20 Angyali érintés (amer.),
11.05 Linda (magyar), 13.30
Európa messze van, 14.30
Kívánságkosár, 16.30 Térkép,
17.05 Everwood (amer.), 18.00
Híradó, 19.00 Kisváros (magyar), 19.40 Angyali érintés
(amer.), 20.30 Angyalbőrben
(magyar), 21.00 Hírek, 21.40
Boszorkánykör
(magyar),
23.215 Kultikon

Pozsony 1

6.25 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 Seychell és Maurícius,
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, 10.45 Fogyasztók
magazinja, 12.00 Élő panoráma, 13.15 Idősek klubja,
13.40 Nagyothallók műsora,
17.30 Regionális hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 22.05 Este
lámpa alatt, 0.10 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., 1.00
A mentalista, 1.40 Dr. House
(amer.)

JOJ TV

7.05 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

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, 20.20
Legenda, 21.30 Életművész,
22.25 Az este, 23.45 Áramlat
(magyar)

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, 0.00
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 Legyen Ön is milliomos!,
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 Gógyi felügyelő
11.10 Ókori kalandok, 12.05 Garfield és barátai, 12.30 Sandokan,
12.55 Balekok, 13.25 Varázslók a
Waverly helyből, 14.10 Rocky és
Bakacsin kalandjai, 14.35 Garfield
és barátai, 15.50 Gógyi felügyelő,
16.25 Lóti és Futi, 19.25 Napfényfarm, 20.00 Híradó, 20.45 Jamie
30 perces kajái, 21.10 Camelot
(amer.-angol), 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 Építészet XXI, 14.30
Kívánságműsor, 16.30 Térkép,
17.05 Everwood (amer.), 18.00
Híradó, 18.30 Közbeszéd, 19.00
Labdarúgás, 21.05 A Kennedy-család (kanadai), 22.05 A
rendőrség megköszöni (olasznémet), 23.40 Kultikon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 15.10 Asija
választása, 16.25 Tanzánia,
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

12.15 Élő panoráma, 13.25
Este lámpa alatt, 15.55 Szemtől szemben, 16.25 Eurovirtuál, 16.45 Fókusz, 17.55 Hírek,
18.00 Telehétvége, 18.45 Esti
mese, 19.05 Az én családom,
20.00 Univerzum, 20.50 A
család, 21.45 Mozi, 22.00 Közönséges hősök, 23.50 Jazz

Markíza tv

9.45 Cobra 11 (német), 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 maffiafutár (amer.), 0.50
NCIS (amer.), 1.30 Cobra 11
(német)

JOJ TV

9.30 Panelház (szlovák),
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 Jégkorszak
(amer.), 1.00 United 93, 3.25
Csajok, szex és más (amer.)
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A
A könyv
könyv aa legszebb
legszebb ajándék
ajándék

Tankönyvek, szépirodalom, gyermekés ifjúsági irodalom, kották, szótárak



Nefelejcs temetkezés

A Dunatáj receptkönyvéből
A magnéziumhiány növeli a szívbetegség és a cukorbetegség kialakulásának esélyét, viszont, ha gondoskodunk a megfelelő pótlásáról, javítja ezeket
a megbetegedéseket. Nemcsak a cukorbetegek, de a fogyókúrázók, a komoly stresszel élők és a sportolók, fizikai munkások is érintettek lehetnek
a magnéziumhiányban! A megfelelő magnéziumbevitel segíti az egészséges
zsírok hasznosulását (például a halakban lévőt is), továbbá az infarktus és
a szívritmuszavar megelőzését, az izomláz, a görcsök és a menstruációs
fájdalmak megszüntetését! Enyhítheti a cukorbetegség szövődményeit, a
cukorbetegség kialakulását. Jó magnéziumforrás: a hal!

hirdessen Ön is a dunatáj -ban!

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

a legolvasottabb regionális hetilapban

(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

Harcsa, sajtos
cukkiniben sütve,
salátalevelekkel
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg harcsa
10 dkg Update1 Trappista sajt
10 dkg cukkini
2 db tojás
5 dkg Update1 Norbi liszt
10 dkg rukkola
10 dkg jégsaláta
1 dl fehér borecet
50 ml Update1 kókuszzsír
zsályalevél
Update1 só, bors
Elkészítése:
A harcsát szeletekre vágjuk,
majd beletekerjük a cukkini- és
a sajtszeletekbe, közben fűszerezzük a tojásfehérjét, habbá
verjük, majd lisztezzük és a fehérjébe forgatjuk, kókuszzsírban kisütjük. Salátán tálaljuk.

(az adóhivatal mellett)

humorcsokor

Szénhidráttartalom egy adagban 6 gramm

Mogyoróvajas
almáspite
Hozzávalók:
2 alma
2 evőkanál vaj
2 evőkanál darabos mogyoróvaj
cukor
liszt
csipet fahéj
Elkészítése:

A megolvasztott vaj felével kenjünk ki egy
felfújtformát. Az almát meghámozzuk,
felszeleteljük, és a tepsi aljára tesszük. A
maradék vajjal locsoljuk meg, szórjunk rá
ízlés szerint cukrot és fahéjat. A lisztet ös�szemorzsoljuk a mogyoróvajjal úgy, hogy
ne álljon össze. Szórjuk rá az almára, és
süssük addig, míg a morzsa ropogóssá nem válik.
Ha túl egzotikusnak ítélik olvasóink a mogyoróvajas változatot, akkor helyette használhatnak vajat is, úgy is nagyon finom. Alma helyett pedig az
idénytől függően választhatnak más gyümölcsöt is.

A megfejtéseket november 13-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ahogyan az elkövetkezendő
időszakban reagál a különböző helyzetekben, elárulja, valójában hányadán áll önmagával, belső tartásával, biztonságérzetével – vagy
annak hiányával. Ha reakciói túlnyomórészt negatívak, valószínűleg
eljött az átértékelés és változtatások ideje.
HALAK (február 21. – március 20.) Eddig saját maga előtt is ismeretlen
vagy elhanyagolt oldalaira figyelhet fel októberben a személyes vagy hivatalos kapcsolataiban előállt meglepő, váratlan fordulatok révén. Mindenképp érdemes megjegyezni, mi az, ami meglepi vagy kiborítja. Ez arra jó,
hogy tudatosítsa valós igényeit és vágyait, amiket egy ideje elfojtott.
KOS (március 21. – április 20.) Telve van életerővel, tetterővel, életörömmel. Százszázalékosan önmagát kívánja adni. Nincs hangulata a
taktikázgatáshoz – ez viszont gondokat okozhat. Végül is nincs sehol
előírva, hogy ne lehetne egyszerre tapintatos és hű is önmagához – ez
esetben ugyanis nehézségek nélkül tudná kapcsolatait továbbépíteni.
BIKA (április 21. – május 20.) A világi sikerek tekintetében ez most
egy új kezdet időszaka. Felszállóágba kerül végre, csillagzata felkelőben van. Egyelőre azonban szerénynek kell maradnia várakozásait
illetően és abszolút biztosnak lennie abban, hogy élete alapjai: otthona és magánélete rendben van.

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

A rendőr találkozik a jótündérrel, aki felajánlja, hogy
teljesíti két kívánságát.
– Az első kívánságom, hogy kérek egy olyan söröskorsót,
amiből soha nem fogy ki a sör.
A tündér teljesíti, erre a rendőr:
– Hú, ez nagyon jó! Ebből kérek még egyet!
– Két barát beszélget :
– Egy dolog tetszik nekem a te anyósodban!
– Igen? És mi ?
– Az, hogy nem az enyém.
Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a
felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást, mivel az öreg
ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
– Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
– Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az előbb
imádkoztam, hogy „szabadíts meg a gonosztól”!
Jancsi és Juliska fiatal házasok. Nagyon szeretnek még
odahaza lenni: ezen az estén is inkább otthon maradnak.
Juliska főz. Elkészül a vacsora, Jancsi szó nélkül elkezd
enni. Juliska megszólal:
– Jaj, annyira boldog vagyok, hogy ilyen jó étvággyal
eszel. Anyukám mindig azt mondta, hogy csak két dolgot tudok igazán elkészíteni: a spenótot és a vaníliakrémet.
– Igen? – néz fel Jancsi a tányérról – És ez melyik?
Az utálatos kismalac aranyhalat süt. Arra jön a jótündér.
Odaszól neki:
– Te miért sütöd azt az aranyhalat? Hát kívánhattál volna
tőle hármat!
– Már megvolt...
Két skót beszélget:
– Képzeld, az én feleségem születésnapja és a névnapja
is karácsonyra esik.
– Nohát, micsoda véletlen!
– Dehogy véletlen! Mit gondolsz, miért pont őt vettem
feleségül?
Egy csávó bekattan a marihuánától és beront a fogorvoshoz.
– Azt hiszem molylepke vagyok!
– Uram én fogorvos vagyok, nem tudok segíteni, talán forduljon egy pszichiáterhez!
– Tudom, csak a fényre jöttem be.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Most nagyon erősen igényli, hogy
szeretetet adjon és kapjon. Gyengéd, oltalmazó és odaadó érzéseket táplál. Minden kapcsolata szorosabbra fűződik. Tartsa szem
előtt, hogy egy szexuális kapcsolatban néha helye van a megfontoltságnak is.
RÁK (június 22. – július 22.) Ezt az időszakot hasznosan és élvezetesen töltheti otthon, családtagjai vagy közeli barátai társaságában. Most
harmonikusabbnak tűnik családtagjaihoz és szeretteihez fűződő viszonya, főleg azért, mert saját magával is jóban van. Most mindenkivel
jól kijön, különösen az ellenkező neműekkel.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Közeli kapcsolatai valószínűleg
megerőltetőbbnek bizonyulnak, mint általában; több figyelmet kell szentelnie rájuk, sőt egyes kapcsolatai most véget is érhetnek. Még a szilárd alapokon nyugvó kapcsolatokban is szembesülnie kell és lehetőleg meg kell oldania azokat a nehézségeket, amiket eddig többé-kevésbé szőnyeg alatt tartott.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Váratlan változások vagy zavarok fordulhatnak elő hivatásában. Erős késztetést érez, hogy szabadulni
próbáljon. Ha eddig nem a megfelelő kerékvágásban haladt vagy nem
hagyta elmozdítani magát biztonságos kis fészkéből, könnyen egyfajta
kamaszos lázongásba sodródhat egyik feljebbvalójával szemben.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nem igazán van most olyan
hangulatban, hogy fegyelmezett munkára tudja fogni magát; figyelmetlenné válhat. Hajlamos lehet túlköltekezésre vagy esztelen kiadásokra,
ha Ön intézi a beszerzéseket. Legyen óvatos és akkor kézben tarthatja
a szálakat.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Próbáljon ellenállni a kísértésnek, hogy evés-ivással kényeztesse önmagát. Ez nem tenne
jót emésztésének, egyébként is bűntudata támadna. Ezekben a hetekben kedve támadhat környezete csinosítására, de gondoljon a
gyakorlatias szempontokra is és ne lőjön túl a célon.
NYILAS (november 23. – december 21.) Sikerre vágyik és magabiztosnak, nyugodtnak érzi magát. Nem tart feltétlenül igényt a közfigyelemre, erőfeszítései így is, úgy is meghozhatják Önnek. Remek alkalom az előmeneteléhez szükséges jövőbeli lépéseinek megtervezésére
vagy a már eltervezett lépések megtételére.
BAK (december 22. – január 20.) Az októberi bolygóállások hajlamossá teszik az idealizmusra és ez jelentheti azt, hogy önmagát és másokat is rózsaszín szemüvegen keresztül lásson. Ezzel nincs is különösebb baj, mindaddig, amíg valamennyire fenn tudja tartani a kapcsolatot a valósággal. Jobban
akarja érteni a szellemi szinteket és el is mélyedhet ilyen irányú témákban.
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A PR Ó H I R D E T É S E K
Regisztrációs kasszagépek
Kedves vásárlók!
A közkedvelt MOLET
eladása és szervizelése!
Cégünk új profilja

MRP programok
eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal
közös rendszerekben is.
Apliko+ Komárom
Munka utca 8.
tel.: 7704 310
www.aplicoplus.sk

a kiskereskedés.

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

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

NOMAR
ruhakereskedésünkbe,

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!

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

www.waldek.sk

Meštianska 3019 * Komárno
035/7726 466

Digitális mérlegek, szkennerek
és egyéb kiegészítők.

A p l i c o+

Munka utca 8. * Komárom

Tel.: 7704 310

* Eladó tökmag (2,5 euró/l). Tel.:
0905 937 770.
* Magyar nyelvű szöveggondozást,
nyomdai előkészítést, szlovák szöveg magyarra történő fordítását
vállalom.Tel.: 0907 685 348.

* Eladó őrölt, édes fűszerpaprika. Garantált minőség! Érdeklődni lehet a 0905 163 575-ös telefonszámon.
* Német nyelv oktatása gyermekeknek! Tel.: 0915 608 271.

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!

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

Aplico+, Komárom

Munka utca 8.
Tel.: 7704 310.

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

Tel.: 0907 184 409

* Eladó istállótrágya. Tel.: 0908 089
360. Fuvart biztosítunk!
* Eladó heremag és fűmag. Tel.:
0907 578 200.
* Kiadó nagyméretű garzon balkonnal és konyhával Komáromban.
Tel.: 0905 177 880.
* * Eladók pulykák (élve 2,75 euró,
bontva + 2 euró). Tel.: 0904 337 277,
0904 167 760.
* Eladó azonnal beköltözhető családi ház Őrsújfalun, a Krausz Mór
utca 10. szám alatt.
* Vennék nyers fűszerpaprikát.
Tel.: 0908 481 493.
* Új tv-szerviz (öreg tévék szerelése
is). Tel.: 035/7720 290.

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

AUTOSERVIS
UNIVERSAL CENTRUM
Gúta * Reviczky telep 38
Szolgáltatásaink:

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
2013-10-05
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Az oldal tartalmának színesebbé tételét
a komáromi COM-therm Rt.
Daily Sudoku puzzle No. 2547támogatta.
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Előjegyzés az alábbi telefonszámokon:
0917 505 570 * 0905 657 586 * 0905 445 038

* Komáromban a Rákóczi utcán kiadó 3-szobás, átépített,
berendezett lakás. 100 € + rezsi/
hónap. Tel.: 0903 740 809 (18
órától).

* Gútán kiadó átépített családi ház
új berendezéssel, 3-szoba, 2 fürdőszoba, konyha, étkező, nappali,
Tv+internet –100 € +rezsi/ hónap.
Tel.: 0903 740 809 (18 órától).

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

Komáromban 10 000 lakásnak szolgáltatunk távfűtést, meleg vizet és napi 24 MWó villamos energiát is legyártunk.
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e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com
Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.) is felvisszük!
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Komárom
Ferences barátok utcája 14.
Tel./fax: 035/7713 242.

n

1

7

7

* Eladó Komáromban, az
új lakótelepen egy 51 m 2 -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.

Használt és öreg autók

9

Play sudoku online at:

* 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.

2

www.sudokukingdom.com
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Eladó megkímélt
állapotban levő Favorit.
Telefón: 0907 544 01

FOTOSZALON

Play sudoku online at:

1

* Eladó fóĺiasátor alatt alkalmazható fa– és széntüzelésű légfúvásos
kazán, valamint egyenáramú hegesztőgép és cirokra fésű. Tel.: 0905
679 260.
* Eladók kimalacok Gútán, a Felső
utcában. Tel.: 0907 403 391.
* Eladó 3-szobás lakótelepi lakás
(eredeti állapot) Gútán, az Oldalsó
utcában. Tel.: 0905 119 926.
* Eladó lovaskocsi, 5 m-es vetőgép,
hintóhoz való lószerszám. Tel.: 0907
476 579.
* Eladó 3,7 m hosszú ebédlőfal. Tel.:
0918 259 840.

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

C-SERVICE
k.f.t.
www.sudokukingdom.com

5

Tel: 0915 220 561

GALERIA

Eladók hízók, 120-200 kg-ig,
élve és hasítva
Te l . : 0 9 0 8 1 3 3 3 1 5 .

8

Várjuk magánszemélyek,
cégek, hivatalok
és iskolák jelentkezését.

* Eladó tűzifa Gútán, a Hosszú
utca. Tel.: 0903 437 948.
* Eladó búza és vöröshagyma.
Tel.: 0908 113 576.
*Eladó VAZ 2105 alternatív
meghajtással, STK 2014 januárjáig. Tel.: 0905 208 055.
* Komáromban hosszú távra
kiadó 3-szobás, átépített lakás.
100 €/ hónap. Tel.: 0948 275 533.

Lefolyók, kanalizációk tisztítása
magasnyomással + lehetőség
kamerával való átvizsgálásra.

Daily Sudoku puzzle No. 2549

Ingyen elszállítjuk
veszélyes
számítástechnikai
hulladékát!
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

október 12-én Miksa
október 13-án Kálmán, Ede
október 14-én Helén
október 15-én Teréz
október 16-án Gál
október 17-én Hedvig
október 18-án Lukács
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Herdics Lisa, a komáromi Negyedi Emese,
Adamik Lara, Antal Lilly és Juraško
Matúš.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Baran Margit (66 éves), Czére András
(58 éves), Kameníková Anna (68 éves), dr. Szűcs
Sándor (74 éves), Bakonyi Gyula (61 éves), Mezei
Kálmán (54 éves), Ďurinova Eva (60-éves) a gútai
Molnár Mihály (73 éves) és Telekes Béla (65 éves),
a bogyai Nagy Etelka (57 éves), a bátorkeszi Burián
Ilona (91 éves), valamint a nemesócsai Kopsa Imrich
(47 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
ismerősöknek, a kollégáknak és mindazoknak, akik október 9-én
elkísérték utolsó útjára, a komáromi katolikus temetőbe a szerető
férjet, édesapát és nagyapát

JUDr. Szűcs Sándort,

aki 74 évesen távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágadományokat és
részvétnyilvánításokat, melyekkel enyhíteni
igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Poďakovanie

Zo srdca úprimne ďakujeme všetkým
pribuzným, priateľom a známym, ktorí 9. októbra odprevadili na
poslednej ceste v Komárne v katolickom cintoríne nášho drahého,
milujúceho manžela, otca a starého otca

JUDR. Alexandra Szűcsa,

ktorý nás vo veku 74 rokov navždy opustil.
Z celého srdca ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, za slová sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Komáromi autótesztelő:

Alaktan
A típusszám világosan
elárulja az autó eredetét,
de alaki hasonlóság alig
érhető tetten a 208-assal.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk október 15-én,
halálának tizedik évfordulóján
drága halottunkra,

Mlčúch Deziderre
(Komárom).

Emlékét őrző szerető felesége, lánya Éva
és unokája Szilvia családjával.
Fájó szívvel emlékezünk Kaván a szeretett
édesapára, nagyapára
édesanyára, nagymamára

Szobaterepjárás, sárban, homokban

Belvilág

A crossover elsősorban is
20 centivel hosszabb, majd
10 centivel magasabb, 25
mm-rel feljebb hordja a
hasát. Ennyi bőven elég is
ahhoz, hogy macsós kisterepjárót lásson benne, aki
azt akar… Mégpedig egy
valóban kompakt, gusztusos formájú kisterepjárót,
amely nem annyira gömbölyded és femin, mint
például német rokona.
Ráadásul néhány meghökkentő részletet sem nélkülöz, mint például a megtört
tetőív, amely 1. teljesen
más fazont ad a tetősíneknek, 2. lehetővé tette, hogy
a hátsó ablakok fölé beékeljenek egy – mellesleg
vitatható esztétikai értékű
– széles krómbetétet. Említésre méltó stíluselemek
még a szépen formált lámpák és ködfényszóróházak,
valamint a márkaegyesítő
maszk, amely olyan, mint
a többi újkori Peugeot-é,
mégis más… Ja és az
oroszlánkarom-rajzolatú

Az élet lehet bármilyen mostoha,
szeretni megtanít, de feledni soha!

Peugeot 2008 1.6 Vti Allur

hátsó lámpák, amelyek egyetlen stíluselemként képviselik a
208-as dizájnját.

Ez az autókategória, néhány évvel ezelőtt még
egyszerűen nem létezett.
Tulajdonképpen a Suzuki
SX4 volt az úttörője, majd
jött a Nissan Juke, a Toyota
Urban Cruiser, legújabban
pedig az Opel Mokka, a
Renault Captur – és a Peugeot 2008. S hogy minek is
nevezhetjük ezeket? Nos,
ha a legjobban hangzó nevet választjuk, akkor „városi crossover”-eknek, ha
a legszellemesebbet, akkor
szobaterepjáróknak; ezzel
együtt szimplán a szabadidő-autók új, az eddigieknél kisebb méretosztályáról van szó. Közülük most
a Peugeot 2008 legerősebb
és legjobban felszerelt
verzióját mutatjuk be, szokásos egyhetes tesztünk
tapasztalatai alapján.

MEGEMLÉKEZÉS

Itt viszont a komplett
műszerfal a 208-asból származik, a
forradalmi újításnak
számító
volánnal
együtt; rendeltetésszerű beállítása esetén ugyanis FELETTE kukucskálunk
a műszerfalra, akár egy
Ferrariban. A térkínálat
viszont, az autó nagyobb
méreteiből eredően sokkal
bőségesebb. Ez a hátul utazókra is vonatkozik, de egy
középső kartámla azért
kijárna nekik – legalább a
csúcsszerelt modellben. Az
elülső ülések oldaltartása
egészen kiváló, már-már
sportautós. Kacattartóból
van elég, a koffer is kellően tágas, ráadásul alig
60 centit kell emelnünk a
pakolásakor. Bővítése után
– ami viszonylag egyszerű
művelet – tökéletesen sík
padló keletkezik, fölötte
csaknem 1,2 köbméretes
raktérrel. Ami pedig a
csúcsmodell szereltségét illeti, az alacsonyabb szinten
is járó komplett elektronikai menetszabályozáson,
kétfunkciós tempomaton
és CD/USB-s rádión kívül
hátsó parkolóasszisztenst,
kétzónás automata légkondit, kanyarba világító köd-

lámpákat és esőszenzort
tartalmaz az értékesebb
holmik közül. A hatalmas
panorámatető már feláras
volt, ehhez a típushoz 450
euróért lehet megrendelni.

Országúton, terepen
Hogy a tereptudás tesztjét
mi indokolta egy kizárólag fronthajtású mini SUV
esetében, arról még lesz
szó. Kezdjük azonban azzal, hogy az autót a kínálatban szereplő legerősebb
motor, a BMW-vel közösen kifejlesztett 1,6-os
benzines hajtotta. Ötfokozatú, kissé lötyögős karú
kézi váltóval kombinálták,
pedig eggyel több gangot
is vígan elbírna: főleg autópályán lenne kifejezetten áldás egy csendesebb,
takarékosabb hatos. Így
viszont nem fértünk be
7 liter alá, ám ebben volt
némi dagonyázás is. Mégpedig azért, hogy kipróbáljuk a 4×4-es hajtást helyettesíteni hivatott Grip
Controlt, a maga aszfalt,
hó, homok és sár üzemmódjával. A rendszer lényegében a kipörgésgátló
működését szabályozza,
igyekezve azt minél hatékonyabban hozzáigazítani
az adott talajhoz. Homokban például – egységesebb felszínt feltételezve
a kerekek alatt –hagyja
kipörögni mindkettőt, míg
sárban erősebben fékezi a
kipörgőt, a jobban tapadó-

ra küldve nagyobb vonóerőt. Meglepően hatásos
trükközésről van szó, nem
is beszélve arról, hogy a
rendszer ki is kapcsolható,
a komplett ESP-vel együtt.
Ez azért jó, mert néha
tényleg szükségünk lehet arra, hogy tartósan és
megszakítatlanul húzzon
mindkét kerék. Viszont
ha terepről van szó, tényleg maradjunk ennyinél,
vagyis néhány sekélyebb
pocsolyánál vagy homokágynál. Ez az autó ugyanis
– lásd a reklámfeliratot az
oldalán – a VÁROSI közlekedésben hivatott tágabb
alternatívákat nyújtani. A
szobaterepjárók már csak
ilyenek…
Vas Gyula
(A szerző felvétele)
ADATLAP
Hengerűrtartalom: 1598 cm3
Teljesítmény:
88 kW (120 LE)/6000min-1
Nyomaték: 60 Nm/4250min-1
Sebességváltó:
ötfokozatú kézi
Legnagyobb sebesség:
196 km/óra
Gyorsulás 0–100 km/óra:
9,5 s
Csomagtér: 350–1172 l
Hasmagasság: 165 mm
Gyári átlagfogyasztás:
5,9 l/100 km
Tesztfogyasztás: 6,7 l/100 km
CO2-kibocsátás: 135 g/km
Ár: 18 390 euró
Az alapmodell ára:
13 490 euró

Kondé Lászlóra
harmadik

haláluk
Kondé Erzsébetre
és
nyolcadik
évfordulóján.
Emléküket örökké őrző családjuk.

Lehúnytad szemed,
csendesen elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
tizedik évfordulóján

Kolozsi Ernőre
Komárom

Szerető családja
Fájó szívvel emlékezünk
a szeretett édesanyára, nagymamára és
dédnagymamára

Molnár Cecíliára

(Martos)
halálának hetedik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá.
Emlékét őrző családja.

Sürgősen
pénzre van
szüksége?

Három pénzintézet ajánlata
közül megkeressük
az Ön számára
legmegfelelőbbet!
Komárom, Megye utca 14.
(az Allianz épületében,
1. emelet, 210-es ajtó)

Telefon:

0907 452 538

Sportrovatunk támogatója
az egészséges életmód és
táplálkozás hirdetője, a

L A B D A R Ú G Á S
Regionális bajnokság,
nyugati csoport
FC Nyitra – Komárom 1:1
(0:1) A bajnoki táblázat első
helyén álló Komárom magabiztosan kezdte játékát a sereghajtó
nyitraiak pályáján. Az első 45
percben érezhető volt, hogy a
komáromi játékosok sokkal tapasztaltabbak, mint a hazaiak.
A találkozó 30. percében Kósa
megtévesztette a nyitrai védelmet, és magabiztosan lőtte be a
komáromiak gólját. A második
félidőben a hazaiak mindent
egy lapra tettek fel, sokkal fordulatosabbá vált a találkozó és
a 66. percben sikerült kiegyenlíteniük. A küzdelem az utolsó
sípszóig folytatódott, de a találkozó végeredményét már egyik
csapat sem tudta befolyásolni.
IV. liga
délkeleti csoport
Gúta – Ímely 4:1 (0:0) Az első
félidő végén eléggé csalódottak voltak a gútai szurkolók,
hiszen a folyamatosan támadó
gútaiakat minden esetben megállította az ímelyi védelem. A
második félidőben egy merőben más csapat lépett a pályára,
amikor Magyar látványos cselsorozata után a lepattanó labdát
Czabány biztosan értékesítette.
Ezután a gútai csatárok fényes
diadala következett, hiszen az
58. percben Tóth, a 60. percben
Máté és a 65. percben Glofák
növelte a hazai csapat előnyét.
A találkozó 90. percében Lovász szerezte meg az ímelyiek
becsületgólját.
V. liga
Ógyalla – Ekel 3:1 (0:1) A
találkozó első perceiben érezni lehetett,
hogy a vendégek
mi nden képpen
pontot akarnak
szerezni. Ez a
11. percben már
meg is nyilvánult, amikor
Horváth
megszerezte az ekeliek
gólját. A vendégcsapat védelme az első félidő
végéig kiváló munkát végzett,
ám a másik félidőben az ógyallaiak taktikát változtattak és előbb
Turza egyenlített az 55. percben,
majd a 62. percben Bugáň szerezte meg a csapatnak a vezetést.
A találkozó utolsó percében Zajac igazolta, hogy nem ok nélkül
vezeti Ógyalla a tabellát. * Marcelháza – Dolný Ohaj 1:0 (1:0)
A múlt heti vereséget szerette
volna orvosolni a hazai csapat,
ezért a találkozó első pillanatától
hatalmas erőbedobással küzdött.
Számtalan helyzetet sikerült kidolgozniuk, ám eredmény nélkül, ráadásul a vendégek óriásit
vétetek, amikor csatáruk két méterre az üres kaputól nem talált a
hálóba. Ennek eredményeképpen
új lendületet kapott a marcelházai
csapat, amelynek a 30. percben
Vörös szerezte meg a vezetést.
A második félidőben is a hazaiak
voltak a kezdeményezőbbek, ám
további gól már nem született.
* Szentpéter – Bánkeszi 2:1 (0:)
A vendégcsapat nem kegyelmezett, a 18. percben már megszerezte a vezetést. Jól jött ez a gól,
mert a továbbiakban a hazaiak
már jobban összpontosítottak, de
fordulatra csak a következő 45
perc adott alkalmat. Ekkor Halász (53. perc), majd a 87. percben
Varga bizonyította, hogy jobb
formában vannak és megérdemelten állnak a tabella második
helyén. * Podhajská – Naszvad
2:2 (1:1) Kellemetlen volt, hogy
a találkozó 16. percében büntetőből jutott vezetéshez a hazai csapat, ám a naszvadi fiúk ezek után
hatalmas iramot diktáltak és a 45.
percben Molnárnak sikerült az
egyenlítés. Az 56. percben ismét
vezetéshez jutottak a podhajskáiak, ám a 81. percben Molnár

révén sikerült a naszvadiaknak
kiegyenlíteniük.
Járási bajnokság
Újgyalla – Keszegfalva 6:3
(4:1) Mindvégig érezhető volt az
újgyallaiak fölénye annak ellenére, hogy a táblázat negyedik
helyén álló keszegfalvaiak folyamatosan támadták a vendéglátók kapuját. Góllövők: Rigó
2, Ďatko 2, Šmida, Badala, ill.
Tóth 2, ill. Bugár. * Marcelháza – Dunamocs 2:4 (1:3) A találkozó első perceiben nehézkesen játszott a hazai csapat, amit
a vendégek ki is használtak. A
második félidőben is csak szépíteni tudott a hazai csapat. Góllövők: Obložin-ský, Németh, ill.
Pálik 2, Paluska és Sulák. * Izsa
– Búcs 3:1 (1:0) A búcsi szurokolók lelkes buzdítása ellenére
a 26. percben Jakab mintaszerű
lefordulása két védő között utat
nyitott Pintér kapujához, így a
hazaiak megszerezték a vezetést. A védelem mindkét térfélen
keményen zárt, ám a 60. percben
a búcsi Kovács egy cselsorozat
után kiegyenlített. Mindez hideg
zuhanyként hatott a hazaiakra,
de hét perccel később Pavlík 17
méterről ismét vezetéshez juttatta a hazaiakat. A későbbiekben
mindkét csapat számára adódott
helyzet, ám csak a 82. percben
sikerült Smolkának áttörnie a
búcsi védelmen és megszereznie
az izsaiak harmadik gólját * Actív Komárom – Szilos 2:0 (1:0)
Szabálytalanságok nélküli, szép
játék volt. Nagy góljával a komáromi csapat vezetéshez jutott,
majd a másik félidőben, amikor
eléggé fáradtnak tűnt a szilosi
csapat, újabb góllal pecsételte
meg a mérkőzés sorsát *
Madar – Perbete 1:4
(0:1)
Egyértelműen
átgondoltabb játékot
mutatott a vendégcsapat, amely Pirik
góljával előbb megszerezte a vezetést,
majd Lakatos és Méhes társaságában egy
újabb góllal gazdagította a perbeteieket. * Csallóközaranyos – Gúta B 2:1 (3:2)
Kemény harc jellemezte a találkozót, ahol az első gólt a hazaiak
szerezték meg, amit a gútaiak
csak mérsékelni tudtak. A második félidő elején ugyan sikerült
a vendégeknek kiegyenlíteniük, de percekkel később ismét
a csallóközaranyosiak szerezték
meg a vezetést. Góllövők: Csonka, Boroš, Susik, ill. Baráth és
Rebros * Bátorkeszi – Hetény
0:3 (0:1) A vendégcsapat 90 percen át irányította a mérkőzést és
a hazaiak minden tétovázását
megbosszulta. Góllövők: Csintalan 2, Lucza * Lakszakállas
– Nemesócsa 1:0 (1:0) A hazaiaknak az első félidőben több
lehetőségük is volt gólszerzésre,
de csak Csápai volt eredményes.
A második félidőben kezdeményezőbbek voltak az ócsaiak, de
a hazai védelem sorra meghiúsította a támadásokat.
Komáromi járás
II. osztály
Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér 0:0 * Tany – Nagysziget 4:2
(2:0) Góllövők: Kotton, Budai,
Halász, Tamási, ill. Roland 2.
* Path – Ifjúságfalva 7:0 (5:0)
Góllövők: Csimadia 2, Lakatoš
2, Markovics, Mellék, Kosztolányi. * Dunaradvány – Őrsújfalu 4:1 (1:0) Góllövők: Tóth
2, Balogh, Škuliba, ill. Csóka.
* Bogyarét – Csicsó 2:1 (1:0)
Góllövők: Kurdy, Leckési, ill.
Gál. * Nagykeszi – Martos 2:1
(1:1) góllövők: Szűcs, Kósa, ill.
France.
Ifjúsági V. liga
Ógyalla – Kozárovce 4:2 (2:0)
góllövők: Barton, Eiselt 2-2. *
Gúta – Ipolyság 1:1 (1:0) Góllövő Dósa. * Nemesócsa – Csallóközaranyos 5:1 (2:0) Góllövők:

Hipp 3, Bedecs, Horváth, ill.
Csonka. * Hetény – Nagylót 4:1
(2:1) Góllövők: Lévai 2, Csintalan. * Szentpéter – Garamkálna 1:2 (1:1) Góllövő: Jánosfalvi.
* Marcelháza – Nagylőd 4:3

(2:1) Góllövők: Babis 2, Balogh
és Leszkó. A táblázatot Ógyalla
csapata vezeti, 2. Marcelháza, 3.
Gúta, 7. Hetény, 9. Nemesócsa,
11. Szentpéter, 13. Naszvad, 15.
Csallóközaranyos.

A csicsói szeniorok sikere

A V4 öregfiúk kispályás tornasorozata Párkányban megtartott
harmadik fordulójában is jól szerepelt az FC Csicsó csapata. Az
eredmények:
Csicsó – Esztergom 6:1, Csicsó ményét elérve a forduló első he– Bruntál 3:1, Csicsó – Párkány lyén végzett. Az eddig lejátszott
6:2, Csicsó –Bruntál 7:4. A csi- fordulók alapján 1. Párkány, 2.
csói csapat eddigi legjobb ered- Csicsó, 3. Esztergom, 4. Bruntál.
A véletlenen múlott
Nyugat-szlovákiai Labdarúgószövetség Kupájáért meghirdetett torna legutolsó találkozóján 0:0-ás, rendkívül kiegyensúlyozott félidejét követően egy kapu előtti kavarodásból szerzett góllal 0:1 arányú
vereséget szenvedett a KFC Komárom csapata.

Rajtol a Dunatáj Kupa!
Még az őszi fociidény alatt megkezdődnek Izsán a tizenegyesrúgó bajnokság selejtezői a fiatalabb és idősebb diákok között,

de tavasszal már a Family Kupa
– amelyre október 20-ig lehet jelentkezni - első összecsapásaira
is sor kerülhet.
(boldi)

RÖPLABDA

VK Spartak Komárom –
Spartak VKP Myjava 0:3
(15:25, 22:25, 19:25) Mindenképpen a vendégcsapat számított a találkozó favoritjának,
amit az első szettben már be
is bizonyítottak. Igaz, a komáromi csapat igyekezett az első
percekben lépést tartani, többször is átvették a vezetést, de az
első harmad végén már látszott
a vendégek erőnléti különbsége. A második harmadban a
komáromiak voltak a kezdeményezőbbek, de 20:16-os állásnál
fordítottak a myjavaiak, s a harmadik fordulóban már kifáradt
a hazai gárda.

Az első extraligás találkozó
ugyan vereséggel fejeződött
be a komáromiak számára, de
játékukat így is nagy ovációval
köszönte meg a komáromi közönség.
Női extraliga
Selye János Egyetem – Kézsmárk 2:3 Az első szettben még
vezettek a komáromi lányok, a
másodikban viszont a vendégek
bizonyultak jobbnak. Üdítően
hatott, hogy a harmadik negyedben visszavette a veztetést a komáromi női csapat, viszont ezek
után már csak a kézsmárkiak
taroltak.
-Cseri-

KOSÁRLABDA
EXTRALIGA

Az első idegenben lejátszott találkozó sem okozott csalódást
a komáromi szurkolóknak. Az
Astrum Levice pályáján lejátszott találkozó is azt igazolta,
hogy remek formában van a
komáromi gárda. Az örök riválisnak számító lévaiak nagy
irammal kezdték a találkozót,
de a negyed végén már érezni lehetett, hogy egyre jobban erőre
kap a komáromi csapat. Tette ezt
mindannak ellenére, hogy a játékvezetők – biztos, ami biztos!
– igyekeztek a legjobb komáromi dobókat a lehető leggyorsabban a kispadra küldeni. A többi

negyedben már egyértelmű volt
a komáromiak fölénye. Astrum
Levice – MKB Rieker Comtherm Komárom 77:92 (20:16,
20:27, 17:23, 20:26)
II. liga
Highlanders Komárom – BK
Exit Nyitra 73:69 (21:14, 16:20,
21:17, 15:18) A komáromiak
fakócsapata remek játékkal
küzdötte végig a találkozót, s
csupán az utolsó negyedben ingott meg a védelme. Pontjainkat
Uňatinský 27, Kasznár 11, Béber
10, Jakab és Vörös 9-9, Tóth 4,
Blaskovics 2 és Szarvas szerezték.

KAJAK-KENU
Rendkívüli sikereket értek el a Komáromi Kajak-Kenu Klub
versenyzői a szeptember utolsó hétvégéjén megtartott Hargaš
Emlékversenyen, ahol a nemzetközi részvételű futamokon csapatversenyben az első helyet szerezte meg a Dosudil František
elnökletével fémjelzett gárda.
Az eredmények:
12 éves fiúk K1-es 1500 m-es Diana, 11. Brandtová Silvia *
futamán 2. Náhlik Pavol, 4. 10-éves fiúk K1 1500 m-es távon
Konečný Kevin, 7. Karika Bene- 5. Karika Áron * 11 éves fiúk
dek, 10. Černák Martin * 12 éves C1 1500 m-es távon 1. Léránt
lányok K1-es 1500 m-es futamán Christopher, 3. Gallo David *
6. Hunková Eva, 14. Brandtová 14 éves fiúk K1 3000 m-es távon
Jozefína. * Korkedvezménye- 11. Brandt František * 14 éves
sek K1 1500 m-es futamában ( lányok K1 3000 m-es távon 9.
8 évesek) 1. Grolmus Lukáš, 2. Csicsová Jolana * Kadétlányok
Doktorík Dominik * Kadétok K1 3000 m-es távon 5. Szépeová
4500 m-es távon 2. Botik Adam, Vanessa * 9-éves fiúk K1 1500
17. Németh Dávid, 19. Farkas Pé- m-es távon2. Podleiszek Filip,
ter * C1-es kategória 4500 m-es 4. Doktorík Jakub, 6. Csontos
távon 3. Kara Mátyás, 6. Mikes István * 9 éves lányok k1 1500
Gábor * 13 éves fiúk K1 3000 m-es futamában 3. Bugár Réka *
m-es távon 11. Tanka Tomáš * 14 éves fiúk C1 1500 m-es távon
13 éves lányok K1-es 3000 m-es 2. Sýkora Samuel Daniel, 3. Batávon 3. Gőcze Andrea * 10-éves nai Tóth István * 13 éves fiúk C1
lányok K1 1500 m-es távon 5. 1500 m-es futamában 4. Méhes
Koczkás Eszter, 7. Hübshová Zoltán.
A szlovák ifjúsági válogatott színeiben a múlt hét végén vízre
szálltak a Spartak Praha Nagydíjáért meghirdetett nemzetközi
kajak-kenu versenyen a komáromi reménységek is. Újvári Katalin és Náhlik Katalin mesteredzőknek igazán nem kellett szégyenkezniük.
A komáromi kajakozók sorozatban arattak rajt-cél győzelmet.
Ennek eredményeképpen Obert
Ákos a 13-14 éves fiúk kategóriájában a K1 200 m-es futamában aranyérmes lett, majd
társával együtt a K2 200 m-es
távján is első díjat szerzett. Az
1 mérföldes távon K1-ben ráadásként begyűjtött még egy
bronzérmet is. A diáklányok
K1 200 m-es futamán Petrušová
Marianna lett aranyérmes, aki a
K1 egymérföldes távján is első
lett. A legerősebb felállás a 1314 éves fiúk C1-es futamának

200 m-es távján volt, ahol hatalmas küzdelemben Koczkás
Dávid egy bronzérmet harcolt
ki csapatának. A C2 200 m-es
futamában is vízre szállt, s Zilizi Richárddal együtt korosztályukban ezüstérmesek lettek, az
egymérföldes távon viszont már
a dobogó legfelsőbb fokára állhattak. Nincs miért szégyenkeznie Újvári Mareknak sem, aki
a 12 éves diákok K1 200 m-es
futamán bronzérmes lett, majd
a K2-es párosban Szépe Samuel
társaságában a pontszerző negyedik helyen végezett.

BÚCSÚFUTAM

Október 5-én, a pozsonyi Aranyhomokon rendezték meg a kajak-kenusok idei idényének búcsúfutamát, ahonnan természetesen a komáromi vizesek sem hiányozhattak. Az idei versenybúcsúztató sokak számára emlékezetes marad, hiszen rettentő
szélben, s bizony hidegben kellett helytállniuk a sportolóknak.
Az eredmények:
9-éves fiúk K1 3. Podlejszek Marianka * 11 éves fiúk C1 1.
Filip * 11 éves fiúk K1 1. Szé- Leránt Christoper Peter, 2. Dápe Samko * 12 éves fiúk K1 3. vid Gallo * 13 éves fiúk C1 1.
hely Újvári Marko, 6. Náhlik Koczkás Dávid.
Palko, 8. Konečný Kevin, 9. A 13-14 éves kajakozók staféKarika Benedek * 14 éves fiúk tája: 1. Az Obert Ákos - PetK1 1. Obert Ákos * 9 éves lá- rušová Marianka és Koczkás
nyok K1 4. hely Bugár Réka Dávid összeállítású komáromi
* 10-éves lányok K1 3. hely csapat * A 11-12 évesek verseHübschová Diana, 4. Koczkás nye: 5. Az Újvári Marek- HunEszter, 7. Brandová Silvia, 8. ková Eva páros, 7. Náhlik Palko
Tanka Anasztázia * 13 éves lá- – Hübschová Diana, 8. pedig a
nyok K1 4. Gőcze Andrea * 14 Szépe Samko – Koczkás Eszter
éves lányok K1 2. Petrušová összeállítású páros.

K A R AT E

CSELGÁNCS

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Szlovák Karateszövetség kiértékelte a 2012/2013-as sportév legeredményesebb klubjait. Az értékelés során elsősorban a nemzetközi, illetve a hazai
bajnokságokon, versenyeken megszerzett érmeket vették alapul.
Az olimpiai értékelés alapján a 43 csapat közül két nyitrai, besztercebányai, pozsonyi, Žiar nad Hronom-i és egy trencséni egyesület után a hetedik helyet a gútai Tayió Karateklub szerezte
meg. A gútai karatékák idén sem maradnak majd szégyenben,
amit közelmúltban elért sikereik is megelőlegeznek.

Malackán rendezték meg a Habuda Emlékversenyt, amelyen a gútai
cselgáncsutánpótlás remekül szerepelt. A mini 28 kg-os kategóriában ezüstérmes lett Szabó Margaréta, 38 kg-ban pedig bronzérmes
lett Angyal Márk. A fiatalabb diákok kategóriájának 42 kg-os csoportjában Kulich Tibor 4. lett, míg az idősebb diákok kategóriájában
a 60-kg-os súlycsoportban a dobogó legfelsőbb fokára állhatott az
aranyérmet szerző Szép Zsolt.

Szeptember 28-án és 29-én a
csehországi Pilzenben került
sor Európa egyik legrangosabb
harcművészeti
versenyének
megszervezésére. A versenyen
elsősorban az országos válogatottak versenyzői vettek rész a
világ 16 országából. A 42 klub
képviseletében 834 versenyző
állt tatamira, közöttük a gútai
Taiyó karate egyesület 3 versenyzője, Bogárová Dominika,
Jóba Attila és Bogár Ján. Mindhárman remekül szerepeltek.
Jóba Attila kumite küzdelemben 1. helyet szerzett, Bogárová Dominika kumitében 4. és
kata formagyakorlatban 2. helyet harcolt ki. Bogár Ján pedig
szintén kumitében szerzett 3.
helyet. Ez azt jelenti, hogy teljes
az arany, ezüst és bronz „gyűjte-

Idén 90. évfolyamát ünnepelhette a Kassai Békemaraton, amelynek érdekessége, hogy lényegében változó terepviszonyok nélkül,
ám a kelet-szlovákiai metropolis utcáin futják az atléták. Ötvenhárom ország 9 500 futója rajtolt Európa legismertebb maratoni
versenyén, ahol többen is képviselték járásunkat.

mény”. Összesítésben a szlovák
válogatott csapata szerezte meg
az 1. helyet 14 arany-, 7 ezüst- és
24 bronzéremmel. Második helyen Magyarország válogatottja
áll, míg a harmadik helyen az
ukrán válogatott végzett.
Szombaton a Rijekában megrendezett Horvát Nagydíjon
vettek részt az országos válogatottal a gútai karatékák. Bogár
János és Jóba Attila rendkívül
szépen küzdötték végig súlycsoportjukban az összecsapásokat. Ennek köszönhetően Bogár
Jani öt meccs után, kumiteben
aranyérmes lett. Jóba Attila 4.
lett súlycsoportjában, mivel a
középdöntőben egy pontos rúgását követően leléptették, így
meg kellett elégednie a negyedik hellyel.
-KiTi-

MARATON

A 42,195 km-es távon állt rajthoz a gútai Zsélyi Zoltán is,
aki 3:28:41-es idővel a mezőny
közepén ért célba. Ismereteink
szerint több járásbeli atléta is
végigfutotta a maratoni távot,
ők azonban vállalati színeket
képviseltek, így az elsődleges

értékelésekből nem tudtuk nevüket megszerezni. A félmaratoni távon indult az ugyancsak
gúta Lukács Krisztián, aki ezúttal is az élbolyban végzett. A
fiatal atléta végcélja természetesen az, hogy beálljon a maratoni
futók sorába.

ASZTALITENISZ

A II. ligában:
PK Komárom - Kolíňany 13:5
pontszerző Tóth 4,5, id. Olláry
3,5, Varga és Moravec 2-5 * A
IV. ligában: Besenyő - Nagy-

megyer/Nemesócsa 7:11 *
Bánkeszi B - Gúta 18:0 * Nána
- PK KomáromB 6:12 * Pokrok Komárom - Érsekújvár C
12:6.
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