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Az utolsó alkalmazottak is elhagyták a gyártelepet

A hét végén érkezik a Mikulás, remélhetően idén is
teli puttonyokkal, hogy a gyerekek szeme örömtől
és boldogságtól csillogjon.

Dráfi Mátyás
Pro Probitate-díjat kapott

Idén Dunaszerdahelyen tartották meg azt az ünnepséget, amelyen a Pro Probitate – Helytállásértdíjat adták át.
A kuratórium döntése nem a válságos időszakalapján idén ezt a neves ban is felemelik hangjukat
díjat Dráfi Mátyás szín- igazukért. A Csemadok
művész vehette át. Mint országos elnöke, Bárdos
azt értékelő beszédében Gyula ünnepi beszédében
Berényi József, az MKP rámutatott arra, hogy a
országos elnöke kiemelte, kitüntetett mintegy fél évDráfi Mátyás egyike azon százada szolgálja a felviembereknek, akik nem déki magyar közösséget, s
pillanatnyi befolyások és bár művészete külföldön
egyéni érdekek alapján is elismert, hű maradt a
hoznak döntéseket, ha- Felvidékhez.

Irodalmi díjat kapott
Fabó Tibor

Hétfőn adták át a Szlovák Irodalmi Alap elismeréseit, amel�lyel többek között a színházművészet terén nyújtott kimagasló teljesítményeket díjazták. A kitüntetettek között volt Fabó
Tibor, a Komáromi Jókai Színház színművésze. A művész,
aki idén töltötte be 50. életévét, Shakespeare A velencei kalmár című drámájában Shylock, a zsidó uzsorás szerepében
nyújtott alakításával érdemelte ki a magas elismerést.

A rendőrség keresi
a cserbenhagyó gázolót
November 18-án 12 óra 50
perckor Újgyallán (Dulovce) súlyos, cserbenhagyásos
közlekedési baleset történt.
A Mező és a Úrbéri utcák
kereszteződésében
egy
szürke, vagy arany metál
színű Škoda Octávia személygépkocsi elütött egy
gyalogost. A szerencsétlenül járt nő az Öreghegyi
utca felől haladt a Mező
utca felé, feltehetően az
úttest jobb szélén. A gépkocsi elsodorta, majd az
úttestre zuhant, és súlyos
sérüléseket szenvedett. A
gépkocsi vezetője megállás
nélkül továbbhajtott. A sérült gyógykezelése negyven
napig tart majd. A rendőrség ezúton keresi a baleset
szemtanúit, illetve kéri

A Csemadok
Komáromi
Területi
Választmánya
és a Csemadok
komáromi
alapszervezete

szeretettel meghívja
Önt
a szervezetünk
megalakulásának
65. évfordulója
alkalmából
december 5-én
17 órától
Komáromban
a Tiszti pavilonban
megrendezendő
ünnepi műsorra

azokat, akik kapcsolatba
kerülhettek a sérült személygépkocsival (autójavítók), hogy jelentkezzenek a
158-as telefonszámon, illetve a rendőrség járási közlekedési osztályán.

Végleg bezárt a Nokia komáromi gyára
A Nokia 2000-ben kezdte meg komáromi tevékenységét, árbevétele alapján a legnagyobb magyar cégek közé tartozott. Az Opten cégtárának
adatai szerint a Nokia Komárom Kft. 2010-ben
1017 milliárd forintnyi, vagyis a magyar GDP 3,6
százalékát kitevő árbevételt ért el, míg 2009-ben
1 075 milliárdot, 2008-ban, a válság előtt, 1 292
milliárd forintot könyvelt el árbevételként.

A Nokia mobilüzletágát megvásárló amerikai Microsoft
július 17-én jelentette be, hogy
bezárja a komáromi üzemet,

ahol Lumia okostelefonokat
gyártottak, mivel jó ideje kihasználatlanok a kapacitásai. A
telefongyártást Kínába helyez-

ték át. Pénteken végképp lakat
került a gyárra, mivel utolsó 24
dolgozójának is lejárt a munkaszerződése. A gyárnak 1 620
aktív dolgozója volt, közülük
1 024 magyarországi és 272
szlovákiai munkavállaló már
elhelyezkedett. Az első hullámban elbocsátottak adminisztratív okok miatt a felvidékiek
voltak, akik mintegy 200-300
euróval kevesebb munkanélküli
segélyre számíthatnak. A gyár
ezt a hibát már nem vállalta fel.

A dél-komáromi Kecskés László Társaság és az önkormányzat
Hetényen avatott új emléktáblát

Kik idegen földben nyugszanak

A magyar Országgyűlés  2012-ben Molnár Atilla dél-komáromi polgármester
kezdeményezésére nyilvánította a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává április 12-ét, az első szervezett csoportok kitoloncolásának időpontját. Az 1945
májusa és októbere között hatályba léptetett Beneš-dekrétumok a magyar és
német lakosságon torolták meg Csehszlovákia széthullását, a nem-szláv népességet megfosztották állampolgárságától, vagyonától és állásától. Közel 170 ezer
magyar hagyta el az állam területét, javait kényszerűen hátrahagyva.
Szombaton Németh Zsolt, az
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke részvételével
a dél-komáromi Kecskés László Társaság és Dél-Komárom
önkormányzata
képviselői
ünnepi istentisztelet keretében
leplezték le azt az emléktáblát,
amely a felvidéki magyarság
exodusára emlékezteti a község lakosait. Németh Zsolt
beszédében kifejtette, hogy
Szovákia és Magyarország
között határátkelőhelyek létesülnek, hidak épülnek, energetikai együttműködés alakul ki,
tehát „ígéretesen fejlődnek a
magyar-szlovák kapcsolatok”.
– Lassan eljön az ideje, hogy
a megoldásra váró nehéz kér-

déseket is felvessük, az állampolgárság kérdését, a magyar
nyelv megfelelő jogaiba való
helyezését, a magyar oktatás
helyzetének megoldását és a
Beneš-dekrétumok kérdésének
megvitatását – jelentette ki Németh Zsolt.
Lucza Sára, Hetény polgármestere emlékeztetett arra, hogy a
településről 48 magyar családot
telepítettek át Magyarországra.
Sokan Mórra kerültek, hatvannégy családot Csehországba
deportáltak az elűzött németek
helyére, nekik legalább megadatott, hogy visszatérhessenek
szülőföldjükre.
– A kitelepítéshez és jogfosztáshoz vezető Beneš-dekrétu-

mok Európa jogi szégyenfoltjai akkor is, ha ezt Csehország
és Szlovákia nem hajlandó
elfogadni” – jelentette ki Turi
Bálint, Dél-Komárom alpolgármestere, aki szerint eltörlésük a nagypolitika felelőssége, míg a helyi közösségeké
az emlékezés, majd felhívta a
figyelmet arra, hogy „a törvényeket mind a rendszerváltás
utáni Csehszlovákia, mind a
szétváló cseh és szlovák állam
– egyes rendeletek kivételével
– megőrizte jogrendjében, s
2007-ben az utódállamok még
azt is elérték, hogy azok az
Európai Unió lisszaboni szerződésének keretein belül is hatályban maradhassanak”.

Szíjjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter
a minisztérium parlamenti államtitkáraként még júliusban
utasította a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezetőit,
hogy gyorsítsák fel a tárgyalásokat azokkal vállalatokkal,
amelyek
Dél-Komáromban
termelő beruházást akarnak
létrehozni. Mindezek ellenére
legalább 2-3 évet kell várni,
mire újabb nagyberuházók
kezdik majd meg a dél-komáromi ipartelepen a tényleges
munkát. A lengyel Alumetal
járműipari vállalat október 10én jelentette be, hogy 9 milliárd forintos beruházással a komáromi ipari parkban építi fel
új gyárát, ahol 150 új munkahelyet létesít 2017 végéig. Az
autóalkatrészeket gyártó délkoreai Woory Industries is itt
építi fel új üzemét. A beruházás
értéke három év alatt eléri a 8,6
milliárd forintot, első lépésben
120 új munkahelyet hoznak
létre, később a foglalkoztatottak száma elérheti a 250-et.
Az Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Kft. kedden DélKomáromban irodát nyit, ahol
tanácsadással és képzéssel segítik az állást keresőket.
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A 2014-es gútai önkormányzati választások elemzése

Az újítás és megújulás szellemében
Az eddigi, a bársonyos forradalmat követő önkormányzati választásokon egyértelműen előbb a magyar
pártok, majd az MKP vette át a város irányítását. Az utóbbi két választási időszakban a képviselő-testület összetételében hátrányban voltak a függetlenek. Most változott a helyzet, az MKP színeiben bejutott
képviselők száma hatra csökkent. Minderről Koczkás Beátával, az MKP gútal alapszervezetének elnökével beszélgettünk.
* Siker, vagy csalódás a novemberi választások eredménye? – A Magyar Közösség
Pártja a 2014-2018–as választási időszakban a csökkentett,
17-es létszámú képviselő-testületből legkevesebb 9 képviselői
helyet célzott meg. Sajnos ezt
nem sikerült elérni, hiszen az
MKP színeiben bejutott képviselők száma hatra csökkent.
Kisebbségben leszünk, azonban
több választási időszakot megfigyelve elmondhatjuk, hogy
hullámzó az MKP teljesítménye,
hiszen 2006-ban a képviselőtestület székeinek kevesebb,
mint felét foglalták el az MKP
színeiben mandátumot szerzett
képviselők. Visszatérve az idei
önkormányzati
választások
eredményeire, azt mindenképp
sikerként könyvelhetjük el,
hogy Horváth Árpád, az MKP
polgármesterjelöltje harmadszor is megkapta a választóktól
a bizalmat.

* Gútán is aktivizálódtak a
független jelöltek... – Országosan érezhető jelenség a civil
szféra erősödése, egyidejűleg
a politikából való kiábrándultság. A civil szervezetek kiszélesítik tevékenységüket, és a
különböző érdekképviseletekben kezdenek el tevékenykedni, mindeközben átveszik azokat a feladatokat is, amelyekre
az egyes pártok lennének alapvetően hivatottak. Azt tapasztaljuk, hogy a politikából való
kiábrándultság eredményeképpen fogalomzavarban és „cselekvészavarban” szenvedünk,
hiszen a politikus önmaga általános elfogadtatása érdekében
„civilkedni” próbál különböző
társadalmi szervezetekben való
aktív részvétellel, a civil pedig
egyre jobban szeretne beleszólni a közügyekbe, vagyis
„politizál”. A közéletben és politikában régóta tevékenykedő
politikusunk joggal teszi fel a

kérdést, miszerint új jelenség
a függetlenek támogatottságának növekedése, vagy „Szlovákiában kialakult azon gazdag
emberek rétege, akik jókedvükből törhetnek közhatalmi
tisztségek elnyerésére, pártok
ellenében.”
Az önkormányzati választások
eredményei Gútán is a civil
szféra, a „független érdekképviselet” erőteljes megjelenését
tükrözik. Tudomásul vesszük a
választók ezen igényét, elszomorít viszont az a tény, hogy
újra mandátumhoz jutott olyan
független képviselő is, akinél
az elmúlt időszakban bizony
előfordult, hogy vagy felkészületlenül jött az önkormányzat
ülésére és olyan kérdést-kérdéseket tett föl, amelyekre a
kidolgozott, időben kézbesített
anyagokban megtalálta volna
a választ, vagy olyan felszólalásokkal, témákkal, véleménynyilvánításokkal húzta az időt,

amely nem az adott témához,
tárgyalási ponthoz kapcsolódott. Bízom abban, hogy a
munkaerkölcs
ezen a téren javulni fog, és az
önkormányzati
üléseket nem a
képviselők (sokszor populista)
szereplése, hanem az érdemi,
hatékony munka fogja jellemezni. Az MKP
frakciója ehhez
minden bizon�nyal hozzájárul
majd, hiszen az
elmúlt időszakban sem a hangos hozzászólások, hanem a csendes munka
jellemezte.
* Tagadhatatlan, hogy nemcsak a szlovák, hanem a
vegyes, vagy az egyedüli

magyar párt is vesztett népszerűségéből ebben a régióban. Mi okozhatta ezt? – Nem
lehet messzemenő következtetéseket levonnunk, mégis úgy
gondolom, hogy a közhangulat
Gútán is olyan, és a választási
eredmények is azt mutatják,
hogy az emberek valóban kiábrándultak a politikai pártokból,
változást
és
párhuzamosan
fiatalítást akartak. Az elmúlt
négy
évben
m u n k á n k a t
igyekeztünk
tisztán, átlát
hatóan, tisztességesen végezni, ám úgy
látszik, ezt a
gútai választó
nem érzékelte
eléggé. Tevékenységünket,
erőfeszítéseinket nem
tudtuk eléggé
látványosan bemutatni, így
nem tudtuk fölülírni a régi,
pártokkal kapcsolatos negatív berögződéseket sem.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ünnepvárás Gútán
Idén hatodik alkalommal gyűltek össze mindazok
a gútai városháza szökőkútjában kialakított hatalmas adventi koszorú körül, akik lélekben is
megújulva szerették volna a karácsonyi előkészületeket megtenni.
Nagyová Žofia, a gútai Szlovák Kultúra Baráti Társaságának képviseletében üdvözölte
a résztvevőket, majd Horváth
Árpád polgármester bevezetője után Popičová Mária
naszvadi lelkésznő, majd Simon Ilona református lelkész
advent történetét ismertette.
Őt követően Szlovák Marian
gútai esperes-plébános hívta

fel a figyelmet arra, hogy nem
elég a külsőségekre ügyelni,
hanem a lelki megújulásra is
hangsúlyt kell fektetni. A három történelmi egyház képviselője közösen gyújtotta
meg a koszorú négy adventi
gyertyája közül az elsőt, majd
a kisiskolások és az énekkar
adott lélekemelő hangulatú
műsort.

Az egészségügy,
mint biznisz

Az 1896-ban átadott zsidó Menház épülete

Száz évvel ezelőtt, a vérzivataros nagy háború első esztendejének az utolsó havában a helyi sajtó több méltató írásban adta hírül, hogy röviddel karácsony
előtt, hosszas betegeskedés után elhunyt a komáromi zsidó hitközség köztiszteletben álló főrabbija, dr. Schnitzer Ármin, akinek az élete és munkássága
szorosan kapcsolódott a városhoz. Az évforduló alkalmából az alábbiakban
idézzük fel a jeles hitszónok, tudós és közéleti személyiség emlékét, aki életének jelentős részét töltötte Komáromban, amelynek történetében mély nyomokat hagyott.
Schnitzer Ármin 1836. december 8-án született a soknemzetiségű
szepességi
Hundsdorfban-Hunfalván, ahol
gyermekkorát töltötte és hagyományos zsidó nevelésben
részesült. Alig 12 évesen már
elmélyült a biblikus és talmudista irodalomban, miközben
Schiller-drámákat
olvasott
eredetiben. Mély nyomokat
hagyott lelki világában és emlékeiben az 1848/49-es szabadságharc, amelyet gyermekként
élt meg. Fiatalon hosszabb időt
töltött egy Olomouc melletti
kisvárosban, majd Nikolsburgban, a mai Mikulovban ismerkedett a rabbinikus irodalommal, miközben beiratkozott a
helyi gimnáziumba. Az ötvenes
évek végén Gyöngyösön, majd
Liptószentmiklóson találjuk,
ahol későbbi apósánál, M. Hirz
rabbinál töltötte idejét. Később
Breslauban (ma: Wroclaw) a
rabbiképző intézetben folytatja
tanulmányait, majd Liptószentmiklóson családot alapít. Miután első felesége fiatalon elhunyt, másodszor is megnősült
és 1861 decemberében eleget
tesz a komáromi zsidó hitköz
ség meghívásának, ahol a huszonötéves fiatalember sikeres
próbaszónoklatot tart, és meghívják az itteni idősödő rabbi
mellé. Közel húsz év múlik el,
amikor 1882-ben a hitközség
főrabbija lesz. Kiváló szerve-

zőkészségről tesz tanúbizonyságot. Jelentős érdemei vannak
abban, hogy 1896-ban átadták
a zsidó Menházat, 1897-ben
kezdeményezte a Dunántúli
Rabbi Egyesület megalakítását,
miközben az Országos Rabbi
Egyesület elnökévé választották, 1909-ben pedig megalakult a Zsidó Ifjúsági Egyesület. A városi képviselő-testület
tagjaként sokat tett Komárom
fejlődéséért, a közállapotok
javításáért. Példaértékű barátság fűzte Pap Gábor (18281895) dunántúli református
püspökhöz. Írásai megjelentek
A Komáromi Lapok, Nemzet,
Magyar Hírlap hasábjain, emlékezéseit 1904-ben írta meg
német nyelven Zsidó kulturképek címmel. Ferenc József
1892-ben Schnitzer Ármint
40-éves munkássága elismeréseként koronás aranykereszttel
tüntette ki. A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
alelnökévé választotta és ő
adományozta a múzeumnak a
ma is a gyűjteményben található értékes éggömböt.
Schnitzer Ármin halálának a
híre 1914 decemberében mélyen megrendítette tisztelőit.
A Komáromi Lapok december
26-i számában többek között a
következő szavakkal vesz tőle
végső búcsút: „Mély megilletődéssel vettük a hírt mi is,
mert hisz Schnitzer Ármin, ki a

közügyek terén szintúgy nagyarányú áldásos munkásságot
fejtett ki, nemcsak egy hitfelekezetnek a halottja, halottja ő
mindazoknak, kik a becsületes
munkásságot tisztelni tudják,
halottja egész Komáromnak,
mert hisz az az ötvenhárom
esztendő, melyet körünkben töltött, hozzákapcsolta őt
minden rendű és rangú lakosához.” A Komáromi Ujság
december 31-i számában a

következő megállapításra jutott nekrológjában:
„Schnitzer Ármint, mint
embert, mint városunk
polgárát, mint társadalmunk egyik jelentékeny
oszlopát ismerte mindenki, hiszen csak tisztelői
voltak.” Sírjánál pályatársa, a székesfehérvári
főrabbi, Steinherz Ármin
mondott búcsúbeszédet,
amelyben többek között
megállapította: „A bölcsészet mélységeiben elmélyült ugyan, mert erre
lángoló tudásvágya és
éles esze ösztönözte, de
vallásos hite nem szenvedett csorbát.” Scnitzer
Ármin emlékét Komáromban a Menházban
található zsidó mikromúzeum és a Selye Gimnáziumban egy ugyancsak róla elnevezett tanterem őrzi.
Németh István

2012-ben dr. Schweitzer Gábor tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást dr. Scnitzer
Árminról

Dr. Schnitzer Ármin családja körében

A Markíza kereskedelmi televízió nemcsak a jócskán
túldrágított CT-vásárlásokra
világított rá, hanem annak is
utánajárt, hogy ezen berendezések mennyi pénzt termelnek tulajdonosaiknak. Ezen
tények ismeretében elmondható, hogy pénzszűkében fuldokló egészségügyünk bizony
komoly bevételi forrásul szolgál a CT-, illetve az MRI-berendezések üzemeltetőinek.
Mint kiderült, az egészségügyi biztosítók nálunk a CTvizsgálatért nem kevesebb,
mint háromszor annyit, a
mágneses rezonancia vizsgálatért pedig másfélszer
annyit fizetnek, mint Németországban. A Dr. MAGNET
Kft. például összesen nyolc
MRI-berendezést működtet
Szlovákiában (ügyvezetője
egyébként Dr. Pásztor László, a Magánorvosok Szövetségének elnöke), s a cég nem
mellesleg az adóparadicsomnak számító Cipruson van
bejegyezve. Mindehhez nincs
mit hozzáfűzni, mint ahogy az
egészségügyi biztosítók megkérdezett képviselőinek sem
volt semmilyen elfogadható
-zsumagyarázatuk…

A vásárlók
védelmében
A hónap közepétől újabb szi-

gorítások lépnek életbe, melyeknek köszönhetően a vásárlók jobban felmérhetik egy-egy
áru összetételét és minőségét.
Egyrészt az olvashatóság érde
kében az élelmiszer csomagolásán feltüntetett tájékoztatás
betűnagyságának legalább 1,2
milliméteresnek kell lennie. A
gyártónak a csomagoláson a
termék minden összetevőjét fel
kell tüntetnie. Nem tüntethet
fel viszont olyan összetevőket,
melyeket a termék nem tartalmaz, például ha egy sajt nem
a megszabott alapanyagokból készül, nem is nevezhető
sajtnak. Egyértelműen fel kell
tüntetni az alapanyag származási helyét, például, hogy az
adott állatokat mely országban
nevelték fel, vágták le és dolgozták fel (ez jövő áprilistól
lép érvénybe). Fel kell továbbá
tüntetni az allergén anyagok
jelenlétét is a termék csomagolásán, méghozzá a többi összetevőtől eltérő színnel.
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Fokozódik az elégedetlenség

Általában minden hatalom ott
számítja el magát, hogy azt
hiszi, a tömegekkel bármit
megtehet. A Fico-kormány
szekrényekből rendre kipotyogó csontvázai is egyre szaporodnak, s már a vezér is érzi,
feszülnek az idegek, fogy a
tűrőképesség, ezért áldozta fel
Zvolenskát, Zmajkovičovát,
s ezért bűvészkedik ingyenes
vonatközlekedéssel a nyugdíjasoknak és a diákoknak, mi
több, a kormánypárt csökkenő
népszerűsége miatt előhúzta
a kalapból a gázártámogatás

nem túl eredeti vízióját is.
Hogy sűrűsödik a levegő, az
abból is egyértelmű, hogy a
kassai tüntetések után a fővárosban gyűlt össze többezres
tömeg, tiltakozásának adva
kifejezést. Már Pavol Paška
egyébként indokolt távozása sem volt képes megnyugtatni a kedélyeket, a tömeg
teljesen jogosan azt követeli,
hogy állítsanak fel bizottságot
a Gorilla-ügy kivizsgálására, vezessék be a politikusok
anyagi felelősségét, nevezzenek ki az ellenzék által java-

solt, korrupcióellenes harcban
ismertté vált személyiségeket
a számvevőszék élére, tiltsák
ki az offshore cégeket a közbeszerzésekből, a CT-botrány
kapcsán váltsák le pöstyéni kórház igazgatóját és az
egészségügyi
minisztérium
hivatalvezetőjét és vessenek
véget a politikai jelöléseknek
az egészségügyben. Mindezen
követelések a visszásságok
ismeretében csak a jéghegy
csúcsát jelentik, de bármelyikük keresztülvitele komoly
eredmény lehetne. Úgy tűnik

tehát, hogy jótékony erjedés
indult közéletünkben, s az emberek türelmüket vesztve végre tiltakozni, tenni kívánnak
a korrupció, a botrányok és
a visszaélések ellen. S mivel
ezek a nem kívánatos jelenségek politikai és társadalmi életünk minden területét behálózták, csak remélni lehet, hogy
a tiltakozások idővel nem
fulladnak ki. Reméljük, Szlovákia népe nem tűri tovább,
hogy az orránál fogva vezessék, becsapva, semmibe véve
és megnyomorítva!
-nkzs-

A komáromi zenei műhelyek adventi hangversenyei
„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak,
s higgyünk rendületlen,
s ne csak így decemberben.”
Juhász Gyula
Ismét advent van. Az advent
latin eredetű szó, jelentése „eljövetel”. Az „adventus Domini”
szókapcsolatból ered, ami azt
jelenti: az Úr eljövetele. Advent
a karácsonyra – a szeretet ünnepére való várakozás, előkészülés ideje, amely az „eljövetelben” nyeri el jutalmát.
Az idők folyamán ennek az időszaknak is különféle egyházi és
népi szokásai alakultak ki, majd
múltak feledésbe, illetve újak
keletkeztek. Régebben egyes
vidékeken advent időszakát
„kisböjtnek” is nevezték: nem
volt szabad zajos mulatságokat
rendezni és az ünnepélyes házasságkötések is tilosak voltak.
Az egyre gyorsuló élettempóval
e téren is sok változás állt be:
például a böjtölés hagyománya
a 20. század közepén eltűnt;
ezzel ellentétben az „adventi
koszorú” (ennek őse egy felfüggesztett szekérkerék volt a
rajta elhelyezett 23 gyertyával),
melynek készítője 1839-ben egy
német lelkész, J. H. Wiehern karácsonyig naponta eggyel több
gyertyát gyújtott meg – napjainkra a négy adventi vasárnapon
meggyújtandó négy gyertyával
mindmáig fennmaradt. A négy
gyertya mindegyike tulajdonképpen az emberi lélek négy

pillérének – hit, remény, öröm,
szeretet – szimbóluma.
A görög bölcs, Platon üzenete
így szól: „...semmi sem hatol
be olyan mélyen a lélekbe, mint
a ritmus és a dallam, megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket.” Az úgynevezett
nemesebb zenét kedvelők – az
arra is igényt tartókkal való találkozások – a hangversenyek
alkalmával – tapasztalják a görög bölcs üzenetének igazát. Ez
a lélektől lélekig való hatás az,
ami arra késztet, hogy ilyenkor
advent időszakában is minél
többször nyíljék lehetőség az
ilyen találkozásokra. Örömmel
tudatjuk, hogy a komáromi zenészek az idén is felkészültek
és ünnepi hangversenyeikre
szeretettel hívják, várják, a lelküket ünneplőbe öltöztetni vágyó, jó érzésű embereket.
Rangos „zenei műhelyünk”, a
Komáromi Művészeti Alapiskola már december 4-én 17.30
órai kezdettel az iskola hangversenytermében
Mikuláshangversenyt rendez, hagyományos adventi hangversenye
pedig december 9-én 17 órakor
lesz a Tiszti pavilon patinás
dísztermében. A Kantha Dóra
jótékonysági
hangversenyre
– amelyen az iskola legtehet-

ségesebb növendékei és csoportjai mellett az intézmény
pedagógusai közül is többen
fellépnek – december 15-én 17
órai kezdettel kerül sor a vmkban.
A zenekari muzsika híveit –
nagysikerű augusztusi Strauss- hangversenye után – a
Komáromi Városi Kamarazenekar most „Adventi áhítatra”
várja. Az együttes december
14-én 18 órai kezdettel, DélKomáromban a református
templomban ad nagyszabású
hangversenyt. Műsoron G. Ph.
Telemann: Nyitány; J. S. Bach:
Brandenburgi versenyek NO.
5.; E. Grieg: Holberg szvit; P.
I. Csajkovszkij; Szerenád vonószenekarra op. 48-2. Keringő. Az est szólistái: Medveczky-Horváth Györgyi hegedű,
Medveczky Szabolcs csembaló, Hegedűs Béla viola, Vagyon István fuvola. Művészeti
vezető és vezényel Medveczky
Szabolcs.
A komáromi énekkarok (a
Duna mindkét oldalán) szeretettel várják hangversenyeikre
kedves közönségüket. A Komáromi Városi Művelődési
Központ (vmk) a GAUDIUM
Polgári Társulással karöltve
december 12-én 17.30 órai
kezdettel rendezi meg a vmk
kórusainak – a Jókai Mór
Alapiskola Kicsinyek Kórusa,
karnagy Pfeiferlik Annamária;
Gyermekkara, karnagy Juhász
Mónika – KANTANTÍNA női
kamarakórusa, karnagy Katarína Čupková, a Jókai Mór

Alapiskola GAUDIUM vegyeskara és hangszeres kamaraegyüttese, karnagy Stirber
Lajos; vendégfellépő: A Béke
Utcai Óvoda Malý námorníček
kórusa, karvezető Darina Czölderová – hagyományos adventi
hangversenyét a Tiszti pavilon
dísztermében.
Dél-Komáromban a FEMINA
női kar december 15-én a helyi
református templomban tartja
meg adventi hangversenyét,
vezényel: Kemenes Vera. Révkomáromban – Fekete Vince,
a helyi művészeti alapiskola
tanára szervezésével – december 17-én, délelőtt 10 órakor a
református templomban kerül
sor a helyi magyar iskolák kórusai – az Eötvös utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusa, karnagy
Szilárd Erika, Gyermekkara,
karnagy Siposs Jenő; a Jókai
Mór Alapiskola (előbb említett
kórusai); a Mariánum Egyházzenei Iskolaközpont Kicsinyek
Kórusa és Gyermekkara, karnagy Orsovics Yvette; a Selye
János Gimnázium Énekkara és
Hangszeres Kamaraegyüttese,
karnagy Stirber Lajos; a Selye
János Egyetem női kara (karnagy Orsovics Yvette) hangversenyére.
Aki csak teheti, jöjjön el hangversenyeinkre; jöjjenek feltöltődni: hittel, reménnyel, örömmel, szeretettel, hogy hinni
tudjunk „rendületlen, s ne csak
így decemberben.”
Stirber Lajos
ny. zenepedagógus
A Magyar Kultúra Lovagja

VI. gútai kolbásztöltő-verseny

Még Šáli Iván kezdeményezésére rendezték meg az első kolbásztöltő-versenyeket,
amelyek egyben a vízimalom melletti üdülőpark tevékenységének egyfajta évvégi zárórendezvényei is voltak. Idén a rossz idő ellenére hét csapat indult a kupákért, türelemmel megvárták, míg a hagyományos disznóölés és pörzsölés után – egy kis késéssel
– megérkezett a darált hús, amelyet a csapatok ízlés szerint befűszereztek, majd a nemes anyag bélbe került. A friss kolbászok kategóriáját az Őszi Sándor vezette csapat
nyerte, második a Via Nova MKP csapata, bronzérmes pedig az újgyallai Smolkovia
gárda. Az otthon készített kolbászok kategória első helyét Őszi Sándor szerezte meg,
második az érsekújvári Mahor László lett.

Balra fent a versenyző csapatok
– fent Šáliová Helena és Huszárik
Károly a megnyitón – balra lent
Horváth Árpád polgármester is
megnézte a perzselést – középen
már folyik a kolbásztöltés, végül
az ínycsiklandozó disznóaprólékokból venni is lehetett.

Az újítás és megújulás
szellemében
(Befejezés az 1. oldalról)
Ezt tükrözi a képviselő-testületbe bejutott képviselőink
számának csökkenése is. A jövőben ezért a kommunikációnkon mindenképpen változtatni
szándékozunk. Elsősorban a
lakossággal való kapcsolattartást szeretnénk szorosabbra
fűzni, és elvégzett munkánkat
a megfelelő kommunikációs csatornákon folyamatosan
bemutatni. Saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy bizony igaz a
mondás: „Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani!” Gúta magyar jellegéből
adódóan az országos pártokból
egy párt, ez pedig a Magyar
Közösség Pártja az, amely
túlnyomórészt jelen van városunkban. A pártok közül helyi
szinten tehát ez az egy párt
próbálta képviselni a lakosság
érdekeit az önkormányzatban
is. Néhányunk párton belüli
véleménye, hogy november
15-én ezen az 1989 előtti nyomasztó korszakot idéző „egypártrendszeren” is változtatni
kívántak a választók.
* Következtetések? – Természetesen le kell vonnunk
a megfelelő következtetéseket, és megtenni a megfelelő
lépéseket annak érdekében,
hogy visszanyerjük a választók bizalmát, amely egyben a
politikába vetett hit visszaállítását is jelenti. Valljuk be, nem
könnyű feladat. Felelősségünket növeli az a tény is, hogy
egy országos szinten is fontos szerepet játszó párt egyik
erős alapszervezete vagyunk.
A Magyar Közösség Pártjában választások után tisztújítást szoktunk végrehajtani, és
alapszabályunk értelmében a
helyi képviselőink számának
bizonyos szintű csökkenése
is ezt irányozza elő, így erre a
jövő év elején mindenképpen
sor kerül. Az MKP frakciójának, az új elnöknek és az újonnan felálló elnökségnek közös
feladata lesz a megváltozott
helyzethez alkalmazkodni és
újraértelmezni
magunkban
és a lakosságban a politika
fogalmát és szerepét. Helyi
szinten alapvető célunk városunk regionális központtá
válása és magyar jellegének
megőrzése úgy, hogy mindeközben minden nemzetiség
jól érezze magát Gútán. Ezeket az alapvető feladatokat
képviseljük helyi szinten. Az
értékrendi szemléletet követve mindenképpen folytatni
szeretnénk a megújulás folyamatát, megerősíteni a párt
támogatottságát városunkban,
hogy megfelelő mértékben
hozzá tudjunk járulni az MKP
parlamentbe jutásához 2016ban. Az MKP parlamenti részvételével ugyanis megerősödhet régiónk országos szintű
érdekképviselete, amely mindenképpen infrastrukturális,
kulturális és gazdasági fellendülést hozhat magával. Gúta
fejlődésének és fellendülésének fontos tényezője lehet,
hogy a város vezetése mögött olyan parlamenti párt áll
majd, amelynek szakpolitikusai olyan regionális, országos
és határon átívelő projektek
kidolgozásában és megvalósításában vesznek részt, amelyek érintik régiónk gazdaságának minden területét. Ezért
(is) dolgozunk, és várjuk azon
tenni akaró gútaiak támogatását, illetve belépését alapszervezetünkbe, akik nemcsak a
„pályán kívülről” kívánnak
kritizálni és beleszólni a történésekbe, hanem az MKP
régiónk felzárkóztatása iránti
felelősségét szem előtt tartva

belülről, tevékenyen akarnak
és tudnak hozzájárulni a párt
megtisztulásához, megújulásához.
* Alapvető változások várhatók a képviselőtestület munkájában? – A gútai testület
összetételéből következtetni
lehet arra, hogy több frakció
is alakul majd, amelyek közül
egyik az MKP frakciója lesz.
Egyik független képviselőtársam nemrégiben jövőbeni
„háttéralkuk”-ról
nyilatkozott... Nos, amennyiben a frakciók egyeztetéseit bizonyos
önkormányzati
kérdésekről
háttéralkunak nevezzük, akkor minden bizonnyal lesznek
ilyenek, ám ezek kizárólag értékek, és nem érdekek mentén
történhetnek majd.
Úgy látom, hogy szakmai
szempontból újra hasznos alkotórésze leszünk az önkormányzatnak, hiszen van közöttünk orvos, pedagógus doktor,
kultúr-antropológus, bölcsésztanár és műszaki mérnök, akik
egyben a gútai sportélet ismert
arcai, de van mezőgazdasági
szakemberünk, jómagam pedig
közgazdász mérnök vagyok.
Munkánk során törekedni fogunk arra, hogy programunkból minél többet tudjunk megvalósítani, hiszen azt a gútai
polgárokkal közösen fogalmaztuk meg és a választóink
irántunk megnyilvánuló bizalma is erre kötelez bennünket.
* Mit tart az elkövetkező négy
év legégetőbb feladatainak?
– Fontosnak tartjuk a város
honlapjának megújítását, rendszerezését, valamint azt, hogy
a kommunikációs eszközök
kiszélesítésével új alapokra helyezzük a lakossággal való kapcsolattartást. A 21. században
alapvető kérdés a képviselő-testület működésének rugalmasabbá tétele, hatékonyabb működése. Ezen a téren főleg az egyes
megtárgyalandó anyagok időben való kidolgozását és a képviselőkhöz elektronikus úton
történő eljuttatását fogjuk szorgalmazni. Elengedhetetlen a város láthatóvá tétele (reklámozása) azon vállalatok, befektetők
számára, akik helyet keresnek a
letelepedésre, de lényeges a város megfelelő megjelenítése az
idegenforgalom szempontjából
is. Folytatni szeretnénk azokat
a hatékonyságnövelő és egyben
takarékossági intézkedéseket,
folyamatokat, amelyeket az előző ciklusban már elkezdtünk.
A város hőgazdálkodásának
racionalizálására tett kísérleteink első lépése már teljesült,
hiszen az energetikai audit már
a kezünkben van, és a város
közvilágításának korszerűsítése
is reményeink szerint ebben a
választási ciklusban megvalósul. Az önkormányzaton belül
mi, a Magyar Közösség Pártja
frakciója – a nevünkben is benne van – a közösséget képviseljük, a képviselő-testületben
is közösségben gondolkodunk,
így természetesen folyamatosan
egyeztetni fogunk és együtt fogunk működni az önkormányzat többi képviselőjével, frakciójával is. Az MKP országos
ifjúsági társszervezetével együtt
„hisszük, hogy az igazság megismerhető, és a közéleti cselekvés kiindulópontjává válhat”.
Valljuk, hogy az elődök tisztelete és a polgártársaink iránti
szeretet nélkül nincs jövő. Célunk városunk fejlődése, gyarapodása és élhetőbbé tétele,
Gúta kulturális örökségének és
hagyományainak megőrzése,
közösségünk összetartása, az
itt élő családok boldogulásának
elősegítése és az ezeknek a céloknak a megvalósítása.
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Növényvédelem
Gyökérzöldségek, cékla, káposzta- és tökfélék betakarításával a termények nagy része
már a kamrába került. Néhány
későn érő, illetve részben
télálló fajt kint hagyhatunk,
például: bimbóskel, téli kelkáposzta, petrezselyem. Az elhúzódó ősznek köszönhetően
ugyanakkor újrainduló, zsenge terméseket is szedhetünk,
zöldborsó, retek, saláta, sóska,
spenót. Ha ezen növényekre
nézünk, a tavasz jut eszünkbe.
S valóban a két átmeneti évszakunkban szinte ugyanazon
növényeket nevelhetünk. Arról
sem szabad azonban elfeledkeznünk, hogy egészségünk
szempontjából sem rossz, ha
az influenzajárvány előtt feltöltődünk vitaminokkal.
Sokan panaszkodnak a hulló
levelekre. Gondosabb településeken ősszel külön levélgyűjtő konténereket helyeznek ki,
ahova bárki bedobálhatja az
összegyűjtött faleveleket, illetve külön lombgyűjtő helyeken
vállalják a komposztálást. Különösen fontos, hogy rothadó
levél ne legyen a pázsitunkon,
mert könnyen kipusztulhat alatta a fű. Ugyanakkor a kevésbé
télálló fajokat (kivi, füge, stb.)
épp a lehullott levelekkel jól
körberakva tudjuk fagymentesíteni. A felesleget pedig saját
magunk is komposztálhatjuk.
A szokásos őszi munkákról
– gondoljuk – senki sem feledkezett meg: trágyázás és
talajforgatás. Tápanyag-utánpótlásnál ilyenkor a foszfor- és
a káliumtartalmú műtrágyákat
szórjuk ki a szerves trágyával
együtt. A nitrogént hagyjuk tavaszra. Rotovátorozni ilyenkor
nem jó, eredményesebb a szántás, kézi munkával pótoljuk, ne
maradjon ki a talajforgatásból
kertünk ezen része.

Akinek a kertje, gyümölcsöse
nincs bekerítve, számíthat a
vadak, főleg vadnyúl kártételére. Ennek megakadályozására
valamennyi fa törzsét hálóval,
jobb híján újságpapírral tekerjük körbe. Különösen fontos
a fiatal, most ültetett fák esetében, illetve az almatermésűeknél, melyeket igen szeretnek
a nyulak.
A kellemes őszt követhet komolyabb hótakaró is, ezért az
évelő dísznövényeket kössük
össze, nehogy az esetleges
hónyomástól letörjenek az
ágaik. Már most gondoljunk a
madarakra, tegyük ki a madáretetőket, a megrongálódottakat
újítsuk fel és szerezzük be már
most a madáreleséget.
A kert téliesítése után a betakarított terményeiket folyamatosan kísérjük figyelemmel. Tárolóinkat gyakran szellőztessük,
ne féljünk a friss
levegőtől.
Sokan a gyümölcsösben már
most megkezdik
a fák metszését.
Az őszi metszéskor legyünk
mértéktartók. A
fagy kárt tehet a
metszett részekben, de az ágak
is visszafagyhatnak. Vagyis ha
már most a tavaszi szintre metszünk, és a növényt fagykárosodás éri, akkor tavasszal már
nem lesz módunk a korrekcióra. Most csak kevesebbet vágjunk le, hogy tavasszal semmi
se korlátozzon a növényápolásban. Az őszi metszéskor bátran
levághatunk:
* minden elhalt vagy beteg farészt (barna korhadásos ágak a
cseresznyefán, nektriás ágak a
juharfán stb.).
* egymáshoz dörzsölődő kon-

kurens ágakat, amennyiben
kéregsérülést
okoz(hat)nak
egymásnak.
* mindent, ami útban van, s
akadályozhatja az utak biztonságos téli használatát.
* a lágy felső hajtásokat és fejletlen rügyeiket, a kinyílt bimbókat és minden magszárat (pl.
a kékszakáll, a sudárzsálya, a
rózsák és a nyári orgona esetében).
* bokrok és fűfélék elhalt leveleit, bár a fűfélék és bokrok
túlérett, hó borította magszárai
gyakran nagyon jól mutatnak
az őszi-téli kertben, különösen
kerti lámpákkal megvilágítva.
Azt se feledjük el, hogy a kerti
rovarok az üreges szalmaszálakban, magszárakban töltik a
telet. Éppen ezért mérlegeljük a
helyzetet, s a kellemes látványt
válasszuk még akkor is, ha tavasszal több figyelmet kell fordítani a vegyszeres
rovarirtásra.
Az egyik komáromi
olvasónk érdekes
kérdést vetett fel,
amikor a fügebokrok és fák őszi metszéséről
érdeklődött. Én azt ajánlom,
hogy ezeket a bokrokat és fákat csak
tavasszal metsszük,
mert könnyen elfagyhatnak.
Már most láthatók rajtuk a majdani gyümölcsök, éppen ezért
tavasszal csak egy keveset
vágjunk vissza belőlük, az alakításra és ritkításra koncentrálva. A birshez hasonlóan a füge
sem reagál következetesen a
metszésre. Nem ágazik szét
jobban, ha az egyéves legfelső
hajtásokat levágjuk. A hos�szabb egyéves ágakat csak a
megfelelő helyen visszavágva
tudjuk rávenni a szétágazásra.
–la–
Ebédelnek a fiatal házasok. Az ifjú férj hősiesen kanalazza az ételt, a
fiatalasszony pedig talán azért is, hogy elterelje a figyelmét az ételről, állandóan csacsog. – Tudományos cikkeket olvastam a napokban, amelyekben az orvosok azt írják, hogy egy felnőtt ember három-négy kiló sót eszik meg évente. A férj felnéz, megáll a kezében
a kanál: (…)
(Folytatás a rejtvényben)

A novemberi megfejtéseket december 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:
Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Érdemes most megpróbálnia
feléleszteni egy szinte teljesen kihűlt, elidegenedett kapcsolatot.
Ehhez az adhatja meg a legnagyobb lökést, ha őszintén megmutatja
igazi énjét és nem játszik szerepet többé. Próbálja meg elfelejteni
az eddigi visszautasításokat, bízzon a másikban!
HALAK (február 21. – március 20.) Ez a hét a számvetés, az
önvizsgálat jegyében telik. Kedvesével vagy családjával keressenek egy meghitt, csendes, elvonulásra alkalmas helyet és tervezgessenek, hiszen már beköszöntött a karácsonyi előkészületek
ideje is! Mindenképp szakítsanak azonban időt egy kis testmozgásra, sétáljanak vagy tegyenek egy kisebb kirándulást!
KOS (március 21. – április 20.) Soha nem könnyű összeegyeztetni két ember életét, akik szoros közelségben élnek egymással és
párja most úgy érzi, túl sokat követel tőle. Beszéljék meg higgadtan a helyzetet, majd menjenek el együtt valahová és szórakozzanak egy jót! A közös élmény közös életet teremt.
BIKA (április 21. – május 20.) A nap minden percében nem várható el, hogy romantikus hangulatot tudjon teremteni kedvesének, de
néha azért szakítson rá időt! Ha nyugalomra vágyik, használja ki,
hogy közelednek az ünnepek és utazzon el valahová. Szedje rendbe
gondolatait, lazítson, pihenjen! Lehetőleg párjával együtt!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha pénzügyi problémái miatt feszültebb, érdemes erre családtagjait is figyelmeztetnie! Kár lenne, ha
ilyesmi miatt nézeteltérések alakulnának ki. A bizonytalanság ebben
a helyzetben mindenkit türelmetlenné tenne, ezért megértőek és segítőkészek lesznek önnel.
RÁK (június 22. – július 22.) Nagyon kevés olyan párkapcsolat van, ahol a két fél minden területen egyenrangú lenne. Ha
néha úgy érzi, párja nem tudja követni gondolatait, azért nem
kell mindjárt a szakítást fontolgatnia. Ha őszinte önmagához, beláthatja, hogy jó néhány dologban ön maradna alul kedvesével
szemben.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Miközben mindenki
más számára átlagos hétnek tűnik a mostani, ön egészen másként
éli meg. Ebben nagy szerepe van a másik nem egyik képviselőjének, akinek viharos és felkavaró felbukkanása olyan új élményekkel ajándékozza meg, amelyekből még sokáig táplálkozik majd.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne siessen el most semmit! Tegye ráérősen a dolgát, nyugodtan piszmogjon és vesszen el
a részletekben, ha ehhez van kedve! Ezt a befelé forduló időszakot felhasználhatja arra is, hogy lelki egészségét ápolja és meditál
vagy relaxál egy keveset. Különleges élményekben lehet része!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Hiába erőlteti környezete
már egy ideje, hogy kezdjen el valami újat tanulni, ön makacsul ellenáll
arra hivatkozva, hogy túl öreg már hozzá. Higgye el, jót tesz, ha egy
kicsit megdolgoztatja agyának egy új területét. Ezen a héten legalább
játsszon el a gondolattal!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Bármilyen nagy is a
kísértés, ne engedjen neki azonnal. Kedvese sokkal jobban fogja
értékelni, ha egy kicsit bizonytalanságban tartja. A várakozás csak
felébreszti vadászösztönét és vágyakozását. Élvezze a közösen töltött órákat és igyekezzen azokat feledhetetlenné tenni szerelmének!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha csak teheti, utazzon el,
az sem baj, ha egyedül megy. Olyan élményekben lehet most része,
amelyek visszaadják az emberi kapcsolatokba vetett hitét. Találkozik
valakivel, aki mellett szabadnak érzi magát, akivel önfeledten megélheti lényének minden részét. Jót tesz önnek a szabad szerelem.
BAK (december 22. – január 20.) Szeretné, ha partnere megosztaná önnel legtitkosabb gondolatait és vágyait is annak ellenére,
hogy ön nem akar ennyire kitárulkozni. A kapcsolatoknak azonban
csak az adhat biztos alapot, ha minden tekintetben kölcsönösség
él a két fél között. Vagy legyen őszintébb, vagy érje be azzal, amit
párja most megad.
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Lefolyók,
kanalizációk tisztítása

magasnyomással + lehetőség kamerával való átvizsgálásra.
Tel.: 0907 184 409

T!

RABUL EJ

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Az új ŠKODA Fabia. Jöjjön és próbálja ki Teszt napunkon
12.4. - 12.6. között és szerezzen praktikus ajándékot.
Az új ŠKODA Fabia elcsábítja Önt dinamikus dizájnjával, legújabb technológiáival és rengeteg szín kombinációjával,
amelyeket most féláron adunk és emellett ingyen megkapja hozzá Plus csomagunkat is. Biztonsági rendszerek és komfort
kiegészítők széles választéka növeli a biztonságát és kényelmét útja során. Alacsony fogyasztás, gazdaságos városon belüli
és azon kívüli vezetést a dinamikus motorok biztosítják. Engedjen a csábításnak. Az új ŠKODA Fabia az Öné lehet már 8 940 €-ért.

www.skoda-auto.sk

Érdeklődjön:

Gúta,

MEDCHIR Kft.

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

Komárom

UHLIE -SZÉN
Predaj – Eladás

0908 790 345
Zabezpečíme dovoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

* Eladó Gútán garantált minőségű erős (őrölt) fűszerpaprika. Tel.: 0905 163 575.
* Eladók malacok és hízódisznó.
Tel.: 0915 441 045.
Predám prerobený tehlový
byt na Vnútornej okružnej
v Komárne. Cena dohodou.
Tel.: 0918 756 247.

WALDEK s.r.o.

Bejárati ajtók
már
77, 41 eurótól

(2 332 Sk)
Beltéri ajtók
már 39, 83 euótól
PVC ajtók
és ablakok
akciós áron!

www.waldek.sk
Meštianska 3019

Komárno

035/7726 466
* Eladó 2-szobás lakás Komáromban, a strandnál. Tel.: 0905
658 360.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. A kép illusztráció.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:

* Eladó kétszobás, első emeleti, felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel.: 035/3810674
(7 órától), 035/777 8724.
* Búza eladó. Tel.: 0908 135
671.

* Spanyol származású tanárnő nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak
Komáromban. Tökéletes nyelvtudás,
gyorsan! Tel.: 0902 309 729.

HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

201 3

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

Nočný klub
v Piešťanoch

príjme
na pozíciu hostesky a spoločníčky,
sympatické dievčatá a ženy.

Zaistíme stále solventnú klientelu, nadštandartný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma,
pracovná doba i brigádne. Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou.
Kontakt

0905 244 226
MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

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
Karbantartót keresünk

a komáromi kórházba, kizárólag 29 éves korig.

Tel.: 0918 631 386

Apliko+

Komárom *Munka utca 25. * tel.: 7704 310
www.aplicoplus.sk

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.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

Nálunk vásároljon
karácsonyra
könyvet
szeretteinek!

* Eladók hízók. Tel.: 0904 344
272.

Elektrikár
Villanyszerelő

Tel.: 0908 415 657
* Eladó közel Gúta központjához
mintegy 6-áras építkezési telek,
közművesítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet a 0905 163 575-ös telefonszámon.
* Eladó hízó Gútán. Tel.: 0907 673
607.
* Eladó kemény tűzifa és fenyőbrikett Gútán, a Hosszú utca 16. szám
alatt. Tel.: 0903 437 948.
* Eladó Lakszakállason 3-szobás
családi ház garázzsal, melléképülettel. Érdeklődni az esti órákban lehet a 0915 774 487-es, ill. 0907 635
409-es telefonszámon.
* Eladók kismalacok (30-35 kg).
Tel.: 0904 505 381.
* Eladó hízódisznó. Tel.: 0905 158
925.

* Komáromban kiadó 3-szobás,
átépített lakás, új berendezéssel,
közel óvodához és iskolához. Tel.
19 órától: 0903 740 809.
* Eladó eredeti Singer varrógép.
Tel.:0918 230 801.
* Felújított családi ház eladó
Gútán, közel a városközponthoz.
Tel.: 035/777 1570.

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

Apliko+

Komárom *Munka utca 25. * tel.: 7704 310
www.aplicoplus.sk
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M1

SZOMBAT

5.50 Magyar gazda, 9.30
Zöld tea, 10.05 Vágtass velem, 10.35 Két duci hölgy,
12.50 Magyar retró, 13.50
OTP Bank Liga, 16.05 Turnén a Nemzetivel, 16.35
Ég, föld, férfi, nő, 17.30
Gasztroangyal, 18.30 Szerencse szombat, 19.30 Híradó, 20.25 Játék határok
nélkül, 21.45 Magyar ring,
0.05 Nyár (angol)

TV2

6.00 Látlelet a Földről, 6.25
TV2 matiné, 11.10 Otthon
a kertben, 13.40 Áldott jó
nyomozó (amer.), 14.40
NCIS (amer.), 15.35 Made
in
Hungária
(magyar),
18.00 Tények, 19.00 Jégkorszak 2 (amer.), 20.45 A
skorpiókirály (amer.), 22.35
Tökéletes célpont (amer.),
0.45 Doktor D (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.25
Házon kívül, 13.35 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 14.10 A fáraó sírja
(amer.), 16.05 Gyermekkorunk legszebb nyara (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz plusz, 20.00 X-Faktor, 22.45 Hat töltény ára
(amer.), 1.05 Gyilkos tréfa
(amer.)

RTL II

9.00 A harc törvénye
(amer.), 10.00 Drágakövek (amer.), 15.00 Nyomtalanul (amer.), 16.00 Az
őrangyal (amer.), 17.00
ValóVilág7, 18.00 Nagyszám!, 19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
20.00 Charlie angyalai
(amer.), 22.00 ValóVilág7

M2

12.15 Kicsi a bors, de erős,
12.40 Csajok az űrből,
13.15 Varázslók a Waverly helyből, 16.05 Állati
portrék, 17.45 Állatkert a
hátizsákban, 18.35 És te
mit gondolsz?, 19.30 Rupert Maci kalandjai, 20.55
Monty Python Repülő Cirkusza (angol), 21.30 Fapad (magyar), 22.00 Pláza
Mikulások (amer.), 23.25
Az A38 hajó színpadán:
Heaven Street Seven

Duna tv

10.30 Ágrólszakadt úrilány
(magyar), 12.05 Nótacsokor, 13.35 Nálatok laknak
állatok? (német), 14.05 A
kaméliás hölgy (amer.-angol), 15.55 Rövidpályás
úszó Eb, 18.15 Híradó,
18.50 Öregberény (magyar), 19.20 Hogy volt?,
20.15 Az élet sava-borsa
(lengyel), 21.05 Szigorúan
bizalmas (angol)

Pozsony 1

12.05 Toszkán szenvedély,
13.40 Szlovákia borútjai,
14.05
Rózsaszín
párduc
(francia), 15.50 Szlovákia,
szeretlek!, 18.00 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi, 19.00
Híradó, 20.20 Postád érkezett, 21.10 Igaz történetek,
21.45 Talkshow, 22.30 Rossella, 0.20 Rózsaszín párduc
(francia)

Pozsony 2

13.05 Ne féljünk a szlovák
nyelvtől, 13.35 Só a fűben,
14.35 Kapura, 15.15 Farmereknek, 15.35 Tesztmagazin,
16.20 Évekkel ezelőtt, 16.55
Színészlegendák,
17.05
Herodes és Herodias, 18.45
Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 21.00 Gálaest, 22.00 A nagy zabálás
(amer.)

Markíza tv

9.40 Karácsonyi vakáció
(amer.), 11.45 Markíza
Alapítvány, 12.10 Már ott
vagyunk? (amer.), 14.40 A
maszk (amer.), 17.10 Kredenc, 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.25
Markíza Alapítvány, 20.30
A legendás csapat (amer.),
22.20 Piroska (amer.)

JOJ TV

8.05 Beethoven és a kincs
szelleme (amer.), 10.00 Igenis, főnök úr!, 10.55 A hetedik
mennyország, 13.20 Csapda
a szülőknek (amer.), 16.05 A
vadászok (amer.), 18.00 Új
otthonok, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Hobbit (amer.),
0.25 Szexparti (amer.), 2.30 A
rendőrmaffia (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 6.25
Európai szemmel, 9.00 Katolikus krónika, 10.55 Református istentisztelet, 12.40
Telesport, 13.20 Afrikai vihar (német), 14.50 Anya a
pácban (amer.), 16.25 OTP
Bank Liga, 18.55 Fapad (magyar), 19.30 Híradó, 20.15
Női kézilabda Eb, 22.15 A
lényeg, 22.50 MR2 Szimfonik, 0.10 Börtönvönat Yumába (amer.)

TV2

6.00 Látlelet a Földről,
6.25 TV2-matiné, 10.15
Több mint testőr, 12.50
Monk (amer.), 13.50 Made
in
Hungária
(magyar),
16.15 Jégkorszak (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Rising
Star, 21.35 Katasztrófafilm
(amer.), 0.35 A bombák
földjén (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.15
Kalandor, 12.50 A Muzsika
TV bemutatja, 13.25 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 13.50 Az őrangyal
(amer.), 15.50 Mindent bele,
fiúk! (olasz), 18.00 Híradó,
18.55 Harry Potter és a halál
ereklyéi (angol-amer.)21.45
A szállító (amer.-francia),
0.25 Csendestárs (amer.orosz), 2.20 Vadmacskák
(amer.)

RTL II

9.10
Scarlett
(amer.),
10.55 Charlie angyalai
(amer.), 13.00 Segítség,
bajban vagyok!, 18.00
Heti hetes, 19.00 ValóVilág7, 22.30 Nagyszám!,
23.30 Heti hetes, 0.30 Ne
szólj száj! (amer.-ausztrál)

M2

12.15 Varázslók a Waverly helyből, 13.10 Tánc
akadémia, 14.40 Albert
mondja..., 16.25 Állatsuli,
17.20 Állatkert a hátizsákban, 17.50 Lolka és Bolka
nagy utazása, 18.30 A kockásfülű nyúl, 18.55 Traktor Tom, 19.10 Raju, a
riksa, 20.10 Híradó, 20.50
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.35 Anya a pácban (amer.), 23.00 Kortársak az A38 hajón, 23.55
Afrikai vihar (német)

Duna tv

10.35 Pannon expressz,
11.00 Önkéntesek, 11.30
Új nemzedék, 12.05 Ízőrzők, 12.35 Hazajáró, 13.05
Csellengők, 13.40 Szigorúan bizalmas (angol), 15.55
Rövidpályás úszó Eb, 19.00
Híradó, 19.20 Dunasport,
19.35 Önök kérték, 20.30 A
sziget (görög), 21.30 Moby
Dick (amer.), 23.20 Duna
sport, 23.35 Heti hírmondó

Pozsony 1

11.05 Szlovákia képekben, 11.25 A világ képekben, 13.00 Az ajtó mögött,
13.30 Hétvége, 14.05 Bud
Bindi, 14.35 Moszkva nem
hisz a könnyeknek (orosz),
17.05 Senki sem tökéletes,
18.20 Konyhám titka, 19.00
Híradó, 20.20 K2 (amer.),
23.35 Rocca parancsnok
(olasz)

Pozsony 2

12.55 Orientációk, 13.20
Szóval, 13.25 Világtörténelem, 15.45 A család, 16.20
Őrangyalok, 16.50 Jégkorong, 19.25 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 20.10 Roma Spirit,
21.20 Éjszaka a levéltárban,
22.25 Lefújva

Markíza tv

7.25 Tom és Jerry, 9.30
legendás csapat, 11.20 A
maszk (amer.), 13.15 Vinnetou, 15.25 Rendőrakadémia (amer.), 17.10 Shrek
(amer.),
19.00
Híradó,
20.30 Parker (amer.), 23.00
Fizetség (amer.)

JOJ TV

8.55
Gumimacik,
9.50
Főzzünk!, 11.15 A vadászok (amer.), 13.25 Hobbit
(amer.), 17.15 Főzzünk!,
18.00 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Hetedik
mennyország,
22.40 A múlt démonai
(amer.), 0.40 Ártatlanok
gyilkolása (amer.)

HÉTFŐ
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.25
Család-barát, 12.15 Sporthírek, 12.55 Roma magazin, 13.30 Domovina,
14.00 Magyarlakta vidékek, 14.45 Zorro (kolumbiai), 15.35 Charly, majom
a családban (német), 16.45
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.40 Ridikül, 18.30 Maradj talpon!, 19.30 Híradó,
20.25 Kékfény, 21.20 Római helyszínelők (olasz),
22.20 Az este, 23.15
Aranymetszés

TV2

5.00 Csapdába csalva, 6.55
Mokka, 12.00 Tények délután, 13.00 Walker, a texasi
kopó (amer.), 15.00 A gonosz
álarca (amer.), 16.00 Magán
nyomozók, 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Hal
a tortán, 21.30 Családi titkok, 22.30 A skorpiókirály
(amer.), 1.35 Elit egység

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.20
Éjjel-nappal
Budapest,
15.45
Segítség,
bajban
vagyok!, 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Dr. Csont (amer.),
23.05 Showder Klub, 0.35
Döglött akták (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 ValóVilág7,
13.45 Szerelem zálogba (mexikói), 14.40 Karibi szerelem
(brazil), 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 21.00 Híradó,
21.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 22.00 ValóVilág7,
23.30 Barátok közt

M2

11.40 Arthur, 12.40 Táncakadémia, 13.35 Albert felfedezőúton, 14.05 Lucky Luke,
15.30 Tatonka történetei,
15.55 Peppa malac, 16.50
Lolka és Bolka, 17.35 Maja,
a méhecske, 20.55 Boston
Legal (amer.), 21.40 Bosszú
(amer.-angol), 22.25 Maradj
talpon!, 23.20 Ridikül, 0.05
Az A38 színpadán: Üllői Úti
Fuck

Duna tv

9.30 Család csak egy van
(ausztrál), 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.25
Napirend előtt, 12.55 Parlamenti közvetítés, 16.30 Térkép, 17.10 Család csak egy
van (ausztrál), 18.00 Híradó,
18.35 Közbeszéd, 19.05
Hölgyek öröme (angol),
20.00 Don Matteo (olasz),
21.05 Dokureflex, 23.40 Te
tudtad ezt?

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 A
világ képekben, 14.30 Adósságrendezők, 15.00 District,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Talkshow, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.20 A fehér
maszáj (amer.), 22.20 Hétvége, 22.55 Férfi és küldetése
(amer.), 23.35 District

Pozsony 2

13.55 Lefújva, 14.25 Bajnokok Ligája, 16.45 Fókusz,
17.50 Kézilabda, 19.35 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.00
Szlovákia és az advent, 21.00
Hírek, 21.35 Tudományos
magazin, 22.00 Ez csak szél
(francia), 23.35 És mégis
mozog...

Markíza

11.20 Szomszédok, 12.00
Dr. House (amer.), 13.00
Cobra 11 (német), 14.00
A farm, 16.00 A mentalista (amer.), 17.50 A férfiak
nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor (szlovák),
21.40 A farm, 22.50 Kredenc, 23.20 Két csaj a csődben (amer.)

JOJ TV

11.00 Álomházak, 13.00
Testőrök, 14.00 Különleges
esetek, 15.55 Vásárlási láz,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.30 Panelház (szlovák),
21.40 Harc az életért, 23.40
A farmer feleséget keres,
1.15 CSI Las Vegas (amer.)

M1

KEDD

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 13.30 Virágzó
Magyarország, 14.50 Zorro,
15.40 Charly, majom a családban (német), 16.40 Lola
(amer.-kolumbiai),
18.30
Maradj talpon!, 19.30 Híradó, 20.15 Női kézilabda
Eb, 22.15 Az este, 0.15 Lola
(amer.)

TV2

6.55 Mokka, 13.00 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.00 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.00 A gonosz álarca (amer.), 16.00 Magán
nyomozók, 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.25
Jóban Rosszban, 20.15 Hal
a tortán, 21.30 Családi titkok, 22.30 Katasztrófafilm
(amer.), 1.35 Az ember, aki
nappal aludt (magyar)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Reflektor, 13.55 Fókusz, 14.20 Éjjel-nappal
Budapest, 15.45 Segítség,
bajban vagyok!, 16.50 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 19.25
Éjjel-nappal
Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
A mentalista (amer.), 23.05
XXI. század

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 Bűnös szerelem (amer.), 13.45 Szerelem
zálogba (mexikói), 14.40
Karibi szerelem (brazil),
16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Magánürügy (amer.), 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00
BeleValóVilág7,
23.30 Barátok közt

M2

13.25 Albert felfedezőúton,
13.55 Lucky Luke, 15.15
Tatonka történetei, 16.10
Állatkert
a
hátizsákban,
16.40 Lolka és Bolka, 18.10
Mesélj nekem!, 18.30 Vízipók-Csodapók, 19.40 Rupert
Maci kalandjai, 20.50 Boston
Legal (amer.), 21.35 Bos�szú (amer.), 22.20 Maradj
talpon!, 23.15 Ridikül, 0.00
Koncertek az A38 Hajón

Duna tv

9.00 Parlamenti közvetítés,
16.00 Múzeumtúra, 16.30
Térkép, 17.10 Család csak
egy van (ausztrál), 18.00
Híradó, 18.35 Közbeszéd,
19.05 Rex felügyelő (osztrák-német),
19.55
Don
Matteo (olasz), 20.55 Hírek, 21.10 Coogan trükkje
(amer.), 23.00 Lúdas Matyi
– Komáromi Lovas Színház

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát, 14.30
Az ajtó mögött, 15.00 Dist
rict, 16.25 A világ kincsei,
17.00 Az élet receptje, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
Senki sem tökéletes, 21.30
Grand Hotel, 22.50 Törvény
és rend, 23.35 District

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 14.50
A család, 15.25 Orientációk,
15.55 Ukrán magazin, 17.50
Hírek, 18.00 Titkok, 18.25
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti mese, 20.00
Dokumentumfilm, 21.30 A
rendelő, 22.00 Talkshow,
23.10 Berlin Alexanderplatz
(német)

Markíza tv

11.45 Dr. House (amer.),
12.45 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 A mentalista (amer.), 17.25 Reflex,
17.50 A férfiak nem sírnak,
19.00 Híradó, 20.30 Forr a
bor (szlovák), 21.40 A farm,
23.00 Két és fél férfi

JOJ TV

13.05 Testőrök, 14.00 Különleges esetek, 15.20 Lehetőség, 15.55 Vásárlási
láz, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Panelház (szlovák), 21.40
Castle (amer.), 23.40 Csalók (amer.), 0.30 Az ügynök (amer.)

M1

SZERDA

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.20
Család-barát, 12.30 Nemzetiségi magazinok, 13.45
Gasztroangyal, 14.45 Zorro
(kolumbiai), 15.35 Charly,
majom a családban (német), 16.45 Lola (amer.kolumbiai), 18.30 Maradj
talpon!, 19.30 Híradó, 20.25
A muskétások (angol), 21.20
Szabadság tér 89, 22.10 Az
este, 23.35 Summa

TV2

6.55 Mokka, 13.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.00
Walker, a texasi kopó (amer.),
15.00 A gonosz álarca (amer.),
16.00 Magánnyomozók, 17.00
A macska (amer.-mexikói),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Családi titkok, 22.35
Frizbi Hajdú Péterrel, 23.35
Hawaii Five (amer.), 1.50
Franklin és Bash (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.20 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Segítség, bajban
vagyok! (amer.), 16.50 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Szulejmán (török), 23.15 Házon kívül,
0.10 A törvényen kívüli város (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem (brazil), 14.40 Karibi szerelem,
16.05 ValóVilág7, 17.05 Tom
és Jerry, 18.05 Agymenők
(amer.), 19.00 Egy kis men�nyország (amer.), 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág7

M2

13.35 Albert felfedezőúton,
13.50 Lucky Luke, 14.20
Arthur, 15.45 Peppa malac,
16.05 Állatkert a hátizsákban, 17.25 Maja, a méhecske,
17.35 Patrick, a postás, 18.15
Mesélj nekem!, 18.30 Vízipók-csodapók, 20.10 Híradó,
20.55 Boston Legal (amer.),
21.40 Bosszú (amer.), 22.25
Maradj talpon!, 0.05 Az A38
hajó színpadán: Vad Fruttik

Duna tv

10.15 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztrák-német), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 A templomos
lovagok kincse (magyar),
15.55 Kapu a déli féltekén,
17.10 Család csak egy van
(ausztrál), 18.00 Híradó,
19.05 Párizsi helyszínelők
(francia), 20.00 Don Matteo
(olasz), 21.15 Nyugaton a
helyzet változatlan (amer.),
23.25 Kultikon, 23.45 Menjek/maradjak

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Szlovákia borútjai, 14.30
Riporterek, 15.00 District,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Az élet receptje, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Bajnokok ligája, 0.10 District,
0.55 Rocca felügyelő (olasz)

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 13.20
Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.25 Itt
vagyunk otthon, 15.55 Magyar magazin, 16.20 Energetika, 16.45 Fókusz, 17.50
Good Angels, 19.50 Hírek,
20.00
Dokumentumfilm,
21.00 Női kézilabda, 22.20
Viszontlátásra a pokolban,
barátaim (olasz)

Markíza tv

11.45 Dr. House (amer.),
12.45 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 A mentalista
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.40 A farm, 23.00 A forradalom, 23.55 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

13.05 Testőrök, 14.00 Különleges esetek, 15.45 Vásárlási láz, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Panelház (szlovák), 21.40
Dr. Csont (amer.), 23.40
Csalók (amer.), 0.35 Érintés
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.20
Család-barát, 12.30 Nemzetiségi magazinok, 14.40
Zorro (kolumbiai), 15.30
Charly, majom a családban (német), 16.30 Lola
(amer.), 18.30 Maradj talpon!, 19.30 Híradó, 20.15
Női kézilabda Eb, 22.15 Az
este, 23.10 Barangolások öt
kontinensen, 23.40 Történetek a nagyvilágból, 0.10 Lola
(amer.-kolumbiai)

TV2

6.55 Mokka, 13.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.00
Walker, a texasi kopó (amer.),
15.00 A gonosz álarca (amer.),
16.00 Magánnyomozók, 17.00
A macska (amer.-mexikói),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Családi titkok, 22.30
NCIS (amer.), 23.30 Életfogytig zsaru (amer.), 1.45 Grimm
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Ízes élet, 13.35 Reflektor, 13.55 Fókusz, 14.20
Éjjel-nappal Budapest, 15.45
Segítség, bajban vagyok!
(amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Tűz a mélyben (amer.), 0.00
Brandmánia, 1.00 Odaát
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem, 13.45
Szerelem zálogba, 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35
Barátok közt, 16.05 ValóVilág7, 18.05 Agymenők
(amer.), 19.00 Stuart Little,
kisegér 2 (amer.), 20.30 Agymenők (amer.), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00
ValóVilág7, 23.30 Barátok
közt

M2

11.20 Arthur, 11.45 Lucky Luke, 12.35 Heathcliff,
13.25 Mi micsoda, 13.50
Lucky Luke, 14.20 Arthur,
16.40 Lolka és Bolka, 17.25
Maja, a méhecske, 18.10
Mesélj nekem!, 19.40 Rupert maci, 20.50 Boston
Legal (amer.), 21.35 Bosszú
(amer.), 22.20 Maradj talpon!, 23.10 Ridikül

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.05 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 A templomos
lovagok kincse (magyar),
15.30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 17.10 Család csak egy van (ausztrál),
19.05 Rózsák harca (olasz),
19.55 Don Matteo (olasz),
21.10 Ripacsok (magyar),
22.40 Kultikon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50 Hétvégi program, 14.20 Konyhám
titka, 15.05 District, 16.00
Hírek, 17.00 Az élet receptje, 18.20 Öten öt ellen, 19.00
Hírek, 20.20 Hűtlenség szlovák módra, 21.30 Riporterek,
22.00 Banditák (ausztrál),
23.45 District

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 13.15
Vannak még jó emberek,
14.50 Idősek klubja, 15.55
Roma magazin, 16.25 Rendőrség, 16.45 Fókusz, 18.45
Esti mese, 20.00 Szlovákia
és az advent, 20.45 Labdarúgás, 23.10 A rendelő

Markíza tv

11.45 Dr. House (amer.),
12.45 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 A mentalista (amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor (szlovák), 21.40 A farm, 23.00
Két és fél férfi

JOJ TV

11.00 Igen, főnök!, 13.05
Testőrök, 14.00 Különleges
esetek, 15.20 Lehetőség,
15.55 Vásárlási láz, 17.00
Híradó. 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihírek,
19.30 Híradó, 20.30 Panelház (szlovák), 21.40 Reality
show, 23.00 Bazi nagy roma
karácsony (amer.), 0.00
Csalók

M1

PÉNTEK

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 13.00 Esély, 13.55 A
muskétások (angol), 14.50
Zorro (kolumbiai), 15.40
Charly, majom a családban (német), 16.45 Lola
(amer.-kolumbiai),
18.30
Maradj talpon!, 19.30 Híradó, 20.25 Virtuózok, 20.20
Az este, 23.15 Köszönjük,
hogy rágyújtott! (amer.)

TV2

6.55 Mokka, 13.00 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.00 Walker, a texasi
kopó (amer.), 15.00 A gonosz álarca (amer.), 16.00
Magánn yomozók, 17.00 A
macska
(amer.-mexikói),
18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban, 20.15 Hal a
tortán, 21.30 Üvegtigris 2
(magyar), 1.10 A frontkórház (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.20 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Segítség, bajban vagyok! (amer.), 16.50
Dr. Tóth, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.25 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
23.05 CSI: A helyszínelők
(amer.), 0.10 Reflektor

RTL II

8.30 Egy rém modern család (amer.), 10.00 Segítség,
bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7, 12.50 Bűnös szerelem, 13.45 Szerelem zálogba, 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7 (amer.),
18.05 Agymenők (amer.),
19.00 Dallas (amer.), 20.00
Alcatraz (amer.), 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7

M2

11.15 Arthur, 12.35 Heath
cliff, 13.20 Mi micsoda,
14.20 Arthur, 15.50 Peppa
malac, 16.10 Állatkert a hátizsákban, 18.30 Vízipókcsodapók, 18.40 A város
hősei, 19.20 Raju, a riksa,
20.55 Boston Legal (amer.),
21.40 Bosszú (amer.), 22.25
Maradj talpon, 23.20 Ridikül

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.10 Rózsák harca (olasz),
12.25 Kívánságkosár, 14.40
Európa messze van, 15.40
Európa egészsége, 17.10
Család csak egy van (ausztrál), 18.00 Híradó, 19.05
Rocca parancsnok (olasz),
20.00 Don Matteo (olasz),
21.10 Columbo (amer.),
23.00 Álmok (amer.-japán),
1.05 Magyar elsők

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Taxi, 14.25 Igaz történetek,
16.25 A világ kincsei, 17.05
Az élet receptje, 19.00 Híradó, 20.20 A szerelem ráncai (amer.), 22.00 Találka a
halállal (amer.), 23.40 Senki
sem tökéletes, 0.45 Talkshow

Pozsony 2

13.35 Élnek még jó emberek, 15.25 Európai Liga
magazin, 15.55 Szemtől
szemben, 16.45 Fókusz,
17.30 Regionális híradók,
18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Szlovákia
és az advent, 21.00 Szlovákia – Szerbia, 22.35
Hogo
fogo
Homolka
(cseh), 23.55 Művészetek

Markíza tv

11.45 Dr. House (amer.),
12.45 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.05 Önvédelmi tanfolyam, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 A mentalista
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.10
Orvosok (amer.), 23.40 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

9.55 Panelház (szlovák),
11.00 Álomházak, 13.05
Testőrök, 14.00 Különleges
esetek, 15.10 Lehetőség,
15.45 Vásárlási láz, 17.30
Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Híradó, 20.30
Váltságdíj (amer.), 23.40
Farkasember (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
december 6-án
Miklós
december 7-én
Ambróz
december 8-án
Mária
december 9-én
Natália
december 10-én
Judit
december 11-én
Árpád
december 12-én
Gabriella
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Nagy István és a komáromi Mikulová Alžbeta.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a naszvadi Silling Emília,
Ďuríková Tamara és Antalík Mia Amelia, a vranovi Szláviková Stella, a gútai Tamási Zsombor és
Tóth Dóra, a keszegfalvai Botlik Levente, a komáromi Bendík Alex, Daniš Noel, Nagy Benjamín, Brandová Virág, Bozsaki Dóra és Lucká Lea, a párkányi Slama
Žofia és Zaťkóová Karin, a köbölkúti Szarka Marcell, az andódi Broczká Lara, a bajcsi Lakatos Viktória, az ógyallai Lakatos
Rebeka, Stojka Jessica, Domaniža Márk és Sýkora Markus, a
bátorkeszi Kovács Noel, Varga Zora és Nyersová Sofia, a madari Brand Dárius, a szentpéteri Bohušová Samja és Miskolczi
Krisztián, a pathi Kuchta Sebestyén, a lakszakállasi Varga Lázár, a szímői Záhorec Richard és a nyitrai Lačko Michal.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Uríčková Ľudmila (77 éves), Kis János (84
éves), Urban Štefan (76 éves), Pataky Valéria (80-éves),
Beke Vilma (97 éves), Fabián Ondrej (83 éves), Nagy
Zoltán (29 éves) és Pápay István (77 éves), a gútai Pálovics Julianna (75 éves), Izsák Margit (66 éves), Varga
Margit (79 éves), Tóth Etela (72 éves), Hudecová Katarína (78 éves) és Zahorán Juraj (67 éves), az ekeli Dr.
Hrdý Mikuláš (86 éves) és Kozma István (64 éves), az
ímelyi Bese László (82 éves), a karvai Vlahy Béla (62
éves), a kolozsnémai Megály László (56 éves) és Vass
Vendel (76 éves), a zsemlékesi Fábrik Albert (58 éves),
a nemesócsai Ďuračka Anton (82 éves), valamint a komáromfüssi Pasksi Ilona (73 éves).

A Dunatáj receptkönyvéből

Töltött oldalas koszorú
Hozzávalók:
3 evőkanál vaj
2 kisebb fej vöröshagyma finomra vágva
5 gerezd fokhagyma, összezúzva
3 szál szárzeller finomra aprítva
2 alma, hámozva, vékony szeletekre
vágva
0,5 csészényi zsemlemorzsa
nagy csokor petrezselyem, apróra vágva
50 dkg darált hús
3 evőkanál pirospaprika
só, bors
2 kg oldalas
Máz: 2 evőkanál mézet keverjünk el 1
nagy evőkanálnyi mustárral

Elkészítése:
A töltelékhez olvasszuk fel a vajat, amikor már nem habzik, adjuk hozzá a hagymát, folyamatosan kevergetve pirítsuk meg, majd keverjük hozzá a zellerszárat és
az almát. Pároljuk meg, anélkül, hogy megpirítanánk. Öntsük át egy tálba a keveréket, adjuk hozzá a darált húst, a fűszereket és a zsemlemorzsát. Keverjük össze
alaposan a hozzávalókat.
Készítsük elő az oldalast. A csontos oldalán minden bordánál hasítsuk be kissé
egy éles késsel, a húst nyomkodjuk vissza, hogy a csont kilógjon. Sózzuk meg,
majd egy tűzálló tálon formáljunk belőle koronát, tűzzük meg hústűvel és kössük
körbe fehér zsineggel. A csontvégekre tekerjünk alufóliát, hogy sütés közben ne
égjen meg. A tölteléket halmozzuk a közepébe (az eredeti recept nem írja, de 1 dl
fehérbort nem árt melléönteni). Fedjük be alufóliával. Lassú tűznél, előmelegített
sütőben 2-2,5 órán keresztül sütjük. Vegyük le a fóliát, ellenőrizzük, hogy a hús
átsült-e. A mézes keverékkel finoman kenjük át a húst és még 20 percre tegyük
vissza a sütőbe, hogy szép pirosra süljön. Amikor elkészült, a fóliát, zsineget vegyük le a koronánkról. Dekorálhatjuk színes párolt zöldségekkel, melyeket szépen
köréje helyezünk.
Izgalmas töltelékváltozat:
1,5 csésze szárított barack
A szárított gyümölcsöket a brandyvel,
0,5 csésze szárított szilva
a narancslével és a fűszerekkel lassú
1 alma hámozva, kimagozva,
tűzön forrásig melegítjük, lefedjük és
vékonyra szeletelve
hagyjuk állni egy éjszakán át, sütés
1 körte hámozva, kimagozva,
előtt hozzákeverjük az almát és a körvékonyra szeletelve
tét, ezzel töltjük meg a korona alakban
2 mandarin, hámozva,
elrendezett oldalast.
a gerezdjeire szedve
Tudjuk, nem egy gyorsan összeüthető
2 dl brandy vagy jó konyak
vacsora, vagy egytálétel receptjét kö1 dl rostos narancslé vagy narancslikőr zöltük a fentiekben, ám a sziporkázó
fahéj, szegfűszeg, szerecsendió
ízvilág igaz ádventi hangulatot ad.

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik december 3-án
elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett
édesanyát, anyóst, nagymamát
és dédnagymamát

A komáromi

Vásárcsarnok
bevásárlóközpont

tudatja, hogy az ünnepek alatt a következő
nyitva tartás szerint várja vásárlóit:
2014. december 13.

ezüstszombat – 6.00 és 14.00 óra között

2014. december 14.

ezüstvasárnap – 9.00 és 14.00 óra között

2014. december 20.

aranyszombat – 6.00 és 14.00 óra között

2014. december 21.

aranyvasárnap – 9.00 és 14.00 óra között

2014. december 24.

szenteste napja – 6.00 és 11.00 óra között
2014. december 25-én
karácsony 1. ünnepén – zárva
2014. december 26-án
karácsony 2. ünnepén – zárva

December 5-én, pénteken
15 és 17 óra,
valamint 6-án, szombaton
10 és 11 óra
között a gyerekeket
Mikulás várja!

Mindenkit szeretettel várnak
a Vásárcsarnok üzleteiben!
A Kossuth téren a parkolás ingyenes!

½ cs sütőpor
125 g szatmári szilvalekvár (cukormentes)

Elkészítése:
A szemes kölest alaposan átmossuk, majd a vajon
megfuttatjuk. Felöntjük két és félszeres mennyiségű vízzel, felforraljuk, Majd forrást követően, lefedve, takarékon puhára pároljuk. Kihűtjük, majd
hidegen szemeire morzsoljuk. A sütőt melegítsük
elő 165-170 fokra légkeverésen.
A tojásokat kettéválasztjuk. A túrót kikeverjük a
krémsajttal, tojássárgával, olvasztott vajjal, a stevia
cseppekkel, vaníliával, sütőporral, és a párolt kölessel. Reszelt citromhéjjal és a citrom levével ízesítjük
még. A tojásfehérjét kemény habbá verjük egy csipetnyi sóval, majd óvatosan beleforgatjuk a krémbe.
A forma alját kibéleljük sütőpapírral, az oldalát vékonyan átkenjük vajjal, és körbehintjük kölesliszttel. Beleöntjük a masszát a formába, kicsit a konyhapulthoz veregetjük, hogy egyenletesen eloszoljon
a krém a formában.
A szilvalekvárból hidegvizes kézzel kisujjnyi vastag rudakat formázunk, és spirális alakban körberakjuk a massza felületén. 35-40 percig sütjük,
majd langyosra hűtve szeleteljük.
TIPP: Kihűtve még finomabb!
Gluténmentes, amennyiben az elkészítése folyamán
a gluténmentes ételkészítés szabályait betartjuk, valamint a felhasznált alapanyagok sem tartalmaznak
glutént.

Az agresszív kismalac felszáll a buszra és leül. A
buszsofőr megkérdezi:
– Hé, hát a pénz?
– Nem kell!!
Egy magyar most ért haza az ausztráliai nyaralásából, és így mesél a barátainak:
– Ahol mi voltunk, minden megvolt: bárok nekem, strand a gyerekeknek, napsütés a feleségemnek, cápák az anyósomnak...

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

aki életének 78. életévében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Hozzávalók:
(egy 20-22 cm-es
kapcsos tortaformához
– 6 szelet):
55 g szemes köles,
10 g vaj,
víz,
250 g krémes házi túró,
200 g natúr friss krémsajt,
50 g olvasztott vaj,
80 csepp stevia fluid
nova,
½ mk vaníliaőrlemény,
½ citrom,
3 egész tojás,
csipet só,

humorcsokor

Emléküket megőrizzük!

özv. Hudec Jánosnét,
szül. Ábelovszky Katalint,

Lekváros csoda

* Eladó hízó Gútán. Tel.: 0907
673 607.
* Bérbe adó Komárom központjában két (2x15 m2-es) üzlethelyiség. Tel.: 0918 368 192.
* Eladók doberman kutyakölykök. Tel.: 0915 773235.
* Bérbe adom komáromi / KN/
II. lakótelepi, Béke / Mieru / utcai garázsomat. A garázs azonnal
elfoglalható! A bérleti díj havonta
30 euro + a villany. Érdeklődni a
0902 561 899 számon lehet.

A székely héberül tanul. Látja ezt a komája
és kérdi: – Mi ütött beléd? Mire jó ez neked?
– Gondoltam, ha meghalok és a mennyországba kerülök, tudok egy pár szót váltani az Istennel.
– De mi van, ha a pokolba kerülsz?
– Románul már tudok.
– Jean, miért tört be az ablak?
– Betörő járt a kastélyban, uram.
– Hála Istennek! Már azt hittem, hogy megint
maga ügyetlenkedett!
Szőke nő elmegy a plasztikai sebészhez. A főorvos úr megkérdezi:
– Ezelőtt volt már valamilyen műtétje?
Mire a szőke nő:
– Nem emlékszem, mert elaltattak.

L A B D A R Ú G Á S

Cél a feljebbjutás!

A területi bajnokság első osztályában szereplő izsai csapat
az őszi idényben a tabella első helyét szerezte meg. A sikerekről, lehetőségekről és természetesen a tavaszi bajnokság
céljairól a klub frontemberét, menedzserét, Szabó Ferencet
kérdeztük.
* Minek köszönhető ez a siker? – Szerintem annak, hogy
a húsztagú keretet főképp hazai
játékosok alkotják. Községünk a
lehető legkedvezőbb feltételeket
biztosítja számukra, lelkesen se
gítik munkánkat az izsai vállal
kozók is. Mi megbecsüljük eze
ket a támogatásokat, legyenek
azok anyagi, vagy éppen erköl
csiek, hiszen ez utóbbiban első
sorban a szurkolók jeleskednek.
És természetesen szükség van
mindkettőre, hiszen nem titok,
hogy az izsai csapat szeret
ne felkerülni az 5. ligába.
*Ezt mikor döntötték el? – Az őszi idény
befejezése után a ve
zetőség elbeszélgetett a
csapat tagjaival és amikor
láttuk a lelkesedést, elszánt
ságot, úgy éreztük, hogy a
vezetőségnek el kell fogadnia
a csapat szándékát, miszerint
szeretnék magukat magasabb
osztályban is kipróbálni, mi
közben éreznek annyi erőt,
hogy ezt sikerrel teljesítsék.
Mivel az 2012/13-as idényben
csapatunk a tizennegyedik he
lyen végzett, felkértük az izsai
Konc Slavomírt, hogy vállalja
el a játékos-edzői szerepet. Az

új edzőnek a vezetőség leg
alább az 5. hely elérését tűzte
ki feladatául, viszont a 4. let
tünk.
* Konc mégis elment… – Az
őszi idényre való felkészülés
nem Konc elképzelése szerint
sikerült, s ezért bejelentette
lemondását és az Actív Ko
márom csapatához igazolt át.
A csapatot ezután a klubelnök,
Bakay Zsolt vette át, aki Orságh Norbert csapatkapitán�
nyal, folytatta a felkészü
lést. Tény, hogy Konc
jó feltételekkel adta
át a csapatot, s mivel
elképzeléseit
nem
tudta új csapatánál
valóra váltani, a 10.
forduló után visszatért
Izsára, de edzői szerepet
már nem vállalt.
* Nem volt zavartalan az őszi
idény. – Először rendet kellett
tenni a házunk tájékán, kihe
vertük a kisebb súrlódásokat.
Hogy az idény végére alább
hagyott a lelkesedés? A lelke
sedés és az erő nem fogyott
el, hanem a káderkeret lett
hiányos. A Nemesócsa elleni
mérkőzésen három fontos játé
kosunk sérült le, közülük kettő

Teremfoci Komáromban

Harmadik fordulójához érkezett a komáromi
teremfoci-bajnokság, amelybe 14 csapat kapcsolódott be. Az eredmények:
Králik tv – Black Cong 2, Nagy J., Pod
Bull-Litovel 2:7 (1:2) lucký, ill. Nagy E. és
Góllövők: Szabó 2, ill. Sándor * Ilmont – OxiHausleitner 3, Gumbér gen 2:10 (0:7) Góllö
2, Turza és Zsidek * vők: Csoma, Dovičovič,
KFC-Young Boys – U" ill. Gonzáles 3, Sipőcz
5:11 (2:7) Góllövők: 2, Tóth és Mázsár 2-2,
Kurucz, Kovács, Szi Csonka és Szórád 1-1
konya, Domonkos, Ko * Anaplast – FC Aurecika, ill. Hrabovsky 3, us 9:2 (5:0) Góllövők:
Tamási 3, Krajčír, Má Végh 4, Tóth 3, Mátyus,
csadi, Mészáros, Petrók Senkár, ill. Pšenák 2 *
és Wittman * FK Actív Cars Team Bauring
– Barracuda 1:5 (1:3) City 2:11 (0:2) Góllö
góllövők: Mačanský, vők: Bak, Kosztolányi,
Oršolík 3 Janík és Hro ill. Gere 3, Bottyán 2,
nec * 1.FC Doki – Am Mészáros 2, Martonosi
fora 4:2 (3:2) Góllövők: 2, Obert, Tóth 1-1.

ASZTALITENISZ

III. liga
Verebély B – PK Komárom 4:14 Pontszerzők: id.
Olláry, Varga, Moravec és Tóth 3,5. A PK Komá
rom csapata a bajnokság ötödik helyén áll.
IV. Liga C csoport
Pok. Komárom B – Vágtornóc C 3:15 Pontszer
zők Turner 2, Nagy O 1 * Nána – Pok. Komárom
A 9:9 Pontszerzők: Machalík 4,5, Kadlicsek 3,5,
Rajko 1 * PK Komárom B – Érsekújvári gimnázium 11:7 Pontszerzők: Laczko 4, Bánfalvy 3,5,
Jozefík 2, Nguen 1,5. A bajnokság 2. helyén a ko
máromi Pokrok A csapata áll, a komáromi PK B az
5. és a Pokrok Komárom B a 14.
VI. liga
Vlkas C – Perbete A 5:13 Pontszerzők: Uzsák A.,
Koncz 4, Habara 3, Káplóczky 2.
VII. liga
Perbete B – Mánya B 18:0 Pontszerzők: Farkas
4,5, Uzsák V. és Annus 4, Lengyel 2,4, Čacho 2,
Uzsák M. és Herda 0,5.

Újra nyitva a műjégpálya!

Hétköznap 8 és 17,30 óra, illetve a hétvégeken
10 és 17,30 között tart nyitva az Erzsébet-szigeti műjégpálya.

még napjainkban is gyógyke
zelésre szorul. Az utolsó öt-hat
hétben az edzések látogatott
sága is akadozott, s nem volt
meg az a pályafölény, amivel
egyértelművé tudtuk tenni a já
tékvezetők számára
azt, hogy ki is ját
szik jobb, gyorsabb,
látványosabb focit.
Tavasszal sem le
szünk
könnyebb
helyzetben, hiszen
szoros az élmezőny,
s legalább öt csa
patnak van esélye a
bajnoki címre.
* Mi a helyzet az
utánpótlással? –
Sajnos az 1600 la
kosú községben alacsony a nép
szaporulat. Egyelőre az előttünk
álló öt évben még biztos nem
lesz probléma az utánpótlás, ám
a későbbiekben sem szeretnénk,
ha idegen játékosok viselnék az
izsai mezt. Ügyesek a gyere
kek, akiknek egy része lány, ők
ugyanolyan lelkesedéssel rúg
ják a bőrt, mint a fiúk.
* Nyár elején megismétlődhet a múlt? – Tudom mire
gondol, hiszen 1988-tól 1994ig én voltam a sportszervezet
elnöke. Varga Vilmos mester
edző vezetésével 1988-ban
járási bajnokok lettünk, egy
évvel később az I. B osztályba
(a mai 5. liga) kerültünk fel, s
a következő idényt már az I.

R Ö P LA B D A
Az utóbbi időben vegyes érzelmekkel távoznak a komáromi röplabda szerelmesei az
extraligás találkozókról.
16. forduló
TJ Myjava – Spartak VKP Komárom 0:3
(-22, -23, -20) A hazai csapat nem számolt
azzal, hogy a komáromi gárda mindenképpen
pontokhoz akar jutni. Már az első két negyed
ben érezni lehetett a vendégek fölényét, s bár a
myjavaiak igyekeztek megfordítani a találko
zó menetét, a komáromi csapat leütései ponto
sabbak és védhetetlenek voltak.
17. forduló
Spartak VKP Komárom – VK MIRAD PU
Eperjes 0:3 (-27, -16, -19) Az első percekben
a hazai légkör nagyban segítette a komáromi
csapatot, amely előbb 18:8-ra elhúzott, ám
ezután a vendégeknek kedvezett a szerencse,
előbb 18:14-re feljavultak és 23-nál döntetlent
értek el. Az utolsó harmad elején ugyan javí
tott Komárom, de az utolsó percek is a ven
dégek fölényét igazolták. A nagyon sportsze
rű szurkolótábor ezúttal keserűen hagyta el a
sportcsarnokot.

TÉLIÚSZÁS

A-ban (a mai 4. liga) töltöttük.
Két éven keresztül tartottuk ott
magunkat, azután megkezdő
dött a leépülés.
* Pályán kívül milyen feladatokat szeretnének megoldani
a tavaszi első sípszóig? – Elsősor
ban abban bízunk,
hogy a fociklub
taglétszáma, ami
most 41 fő, a lel
kes
szurkolók
révén
legalább
megduplázódik, a
község vezetősé
gétől egy kisbuszt
szeretnénk kérni,
hogy végre meg
oldódjon a csapat
folyamatos utaztatási problé
mája. Amíg az idő engedi, jó
lenne az öltözőket is kulturált
formába hozni.
* Hamarosan itt az év vége.
Mit vár a 2015-ös évtől?
– Hogy sportemberként ös�
szefoglaljam, szeretném, ha
jövőre a pályákon pártatlan
bíráskodás, színvonalas játék
a zöld gyepen, a lelátókon pe
dig a sportszerűség uralkodna
és nem a fanatizmus. Egyetlen
mérkőzésről se kelljen sérülés
miatt játékost lekísérni a pá
lyáról. Az izsaiaknak termé
szetesen azt kívánom, hogy a
községi futballszervezet 80.
születésnapját bajnoki címmel
ünnepelhessük.
-boldi-

Még a szemük is felragyogott a gútai Rozmárok téliúszócsapat
tagjainak, amikor szombaton felnéztek az égre. Végre esik a
hideg eső, alig van pár fokkal több, a jeget teremtő 0 foknál.
Azt viszont szomorúan hallották, hogy a Kis-Duna gútai holtága vizének hőmérséklete még mindig 6,5 oC, ami ugyebár
jócskán elmarad a +1, vagy maximum +3-tól.
Ennek ellenére becsületükre Sládek Marián, Ollé Irén, Kiss
válik, hogy szombaton a kora Rozália, Varga Éva és az ifjú
délutáni órákban ők nyolcan ságfalvai Martinček Juraj tar

mégis vállaltak egy-két part
közötti oda-vissza úszást, hogy
megmutassák, a kolbásztöltőverseny résztvevői ok nélkül
dühösek a nedves, nyirkos,
szinte csontig ható hideg mi
att. Valójában a fókák, pingvi
nek, rozmárok, no és az extrém
sportok kedvelői számára ez az
idő már ideális a megmártózás
ra. Huszárik Károly vezetésé
vel Tóth Nándor, Varga Géza,

tott bemutatót a téliúszásból.
Bár többször is felhívták a fi
gyelmet arra a kivételes lehető
ségre, hogy bárki csatlakozhat
hozzájuk, s még a fürdőruha
viselésétől is eltekintenek,
senki sem csatlakozott a lelkes
csapathoz. Talán majd szil
veszterkor, amikor a Vág-Duna
hídjánál hagyományos úszásu
kat tartják...
–v–

BIRKÓZÁS
Országos bajnokság Madaron
November 22-én rendezték meg az idősebb diákok kötöttfogású szlovákiai birkózóbajnokságát, amelyre a legnevesebb hazai klubok 74 versenyzőjüket küldték el. Országos bajnoki címet nyert 35 kg-ban DOLNÍK Krisztián
(Komárom) * 38 kg-ban KÜRTHY ADRIÁN (Gúta) * 47
kg-ban MEGÁLY ZOLTÁN (Marcelháza) * 53 kg-ban
HULMAN NIKOLAS (Spartacus Komárom).
Rajtuk kívül a régióból több
versenyzőnek is jutott helye
zés. Így a 38 kg-os súlycso
portban a bajnok Kürthy Ad
rián mellett testvére, Krisztián
(Gúta) ezüstérmes lett, Marosi
Péter pedig 5. A 42 kg-os súly
csoportban a testvárhármasból
Kürthy Márió lett ezüstérmes,
míg a marcelházai Opálka
Kevin negyedik. Bronzérmet
szerzett a 47 kg-os súlycso
portban a madari Brand Alex.
4. a gútai Lakatos Lucián, 7.

Nagy Arnold (Komárom), 8.
Nagy Balázs (Komárom), 9.
Keszi Mátyás (Naszvad). Az
53 kg-os súlycsoportban ötö
dik lett a madari Csicsó Adri
án, 59 kg-ban 7. Molnár Peter
(Naszvad), 12. Csicsó Kevin
(Madar), 13. Kálmán Krisz
tián (Marcelháza), 15. Páradi
Jozef (Marcelháza). Nem kis
meglepetésre a 66 kg-os súly
csoportban bronzérmet szerzett
a madari Sluka István, míg 4.
lett a komáromi Konyári Dáni

K O S Á R L A B D A

Azonos pontszámmal, közvetlenül Privigye és a pozsonyi Inter után har- arra, hogy az intenzív tá
madikként áll a komáromi MBK Rieker COM-therm csapata a kosárlab- madások helyett inkább a
da extraligában. A múlt hét különösen sikeres volt, hiszen szerdán idehaza, védekezéssel foglalkozza
szombaton pedig a Tátra-alján sikerült győzelmet kiharcolniuk.
nak. A második félidő első
felében ismét erőre kaptak
MBK Rieker COM-therm – idegesen, sok hibát vétve játszott.
BK Inter Incheba 90:77 (21:29, A komáromiaknak nem jöttek be a pozsonyi Inter kosarasai, három
48:34, 64:55) A találkozó kezdetén a hárompontos dobások, így né pontra megközelítették a komáro
érezni lehetett, hogy szoros játsz hány percre a vendégek vették át miakat, ám erejük hamar lemerült
ma lesz, hiszen mindkét csapat a vezetést. A komáromiak ekkor és nem tudtak fordítani a mérkőzés
új erővel kezdték menetén. Az utolsó negyedben a
támadásaikat, jól komáromiak már semmit sem bíz
használták ki a le tak a véletlenre és sikerült „leisko
pattanó labdákat lázniuk” az akkor még listavezető
és a negyed vé Intert. A találkozó végére viszont
géig nyolcpontos az is kiderült, hogy az Intert idő
vezetést harcol közben megelőzte Privigye csapa
tak ki. A második ta...
negyedben már A találkozón Bilič 18, Jankovič 13,
magabiztosabbak Bannister 8, Kratochvíl 4, Halada
voltak a komá 2, ill. Maslík 15, Alawoya 7, Mar
romiak és szép chyn 7 pontot szerzett.
lassan rávették a Iskra Svit – MBK Rieker COMvendégcsapatot therm Komárno 91:93 (18:23,

el. A 73 kg-os súlycsoportban 8.
lett a naszvadi Takács Máté, 9.
pedig a komáromi Nagy Kevin.
Gyenge a felhozatal a 85 kg-os
súlycsoportban, ahol a marcel
házai Megály Ádámnak csak a
6. helyet sikerült megszereznie,
viszont a 85 kg feletti súlycso
portban ígéretes volt Szeifert
Ramón szereplése, aki a 4. lett.
Csapatversenyben a pozsonyi
Dunajplavba mögött második
lett a komáromi Spartacus, 3. a
gútai birkózóklub, 11. a marcel
házai, 12. a madari, 15. pedig a
naszvadi birkózóklub.
Amit a versenyző csapatok po
zitívumként külön kiemeltek,
az Kohút Milan és társai rend
kívül magas színvonalú szerve
zési munkája volt.
– misi –

34:44, 56:67) A bajnokság közép
mezőnyének 4. helyén áll a Tát
ra-alji csapat, amely a találkozó
első percétől igyekezett gyors és
veszélyes támadásokkal meglepni
a komáromi gárdát. A komáromiak
viszont nem lepődtek meg. Sőt. Az
első két negyed után már tízpon
tos vezetéssel vonultak öltözőbe.
A harmadik harmad elején a Svit
igyekezett behozni a lemaradását,
ám az utolsó tízperces negyed előtt
már tizenkét pontos hátrányban
voltak. Az utolsó negyedben még
mindent megpróbált a hazai csa
pat, de már késő volt, lefaragtak
valamit a veszteségükből, de az a
negyed is Komáromé volt.
A 18. fordulóban, szerdán csa
patunk hazai pályán fogadja a ta
bellavezető Privigye csapatát, a
hét végén (december 6-án) pedig
Besztercebányára utazik. -cseri-
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