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tartalmából:
● A fotográfia bűvöle
tében
(2. oldal)
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dolgozik
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● Megkezdődött a színházi évad
(3. oldal)
● Sikert aratott A patikus
(3. oldal)

Szemérmes a szlovák költségvetés

Németh István felvétele

Veszélyben az anyanyelvi oktatás

Védjük meg iskoláinkat!

Permanens fenyegetettségben működik évtizedek óta a magyar nyelvű oktatás: 1989 után
azt hittük, végre fellélegezhetünk, már nincs, ami az iskoláinkat veszélyeztethetné. Aztán
jött az „alternatív oktatás”, a bizonyítványügy és a kisebb-nagyobb megszorítások számolatlan sora – vélik az oktatási petíciós bizottság tagjai, akik az oktatásügyi minisztérium
intézkedései elleni tiltakozásul demonstrációt szerveznek szeptember 25-én Komáromban.
A szlovákiai magyarsághoz intézett felhívásukat az alábbiakban teljes egészében közöljük.
„Ha a módszer és a stílus mára teti meg őket, mint amilyennel vű iskolák 46 százalékát érinti.
finomodott is, a szándék sem- lesöpörte a 26 452 aláírást tar- A demonstrációval azt kívánjuk
mit sem változott, ami tetten ér- talmazó petíciónkat. Ne vár- jelezni, hogy itt vagyunk, nem
hető az anyanyelvi órák drasz- juk ölbe tett kézzel a magyar adjuk fel, ragaszkodunk ahhoz,
tikusan alacsony számában iskolák felszámolását. A pas�- amit a petíciónkban megfoés a pótlásukat lehetővé tevő szivitás, a csodavárás nem ve- galmaztunk, és tiltakozunk az
mozgástér folyamatos szűkí- zet semmire. Ne várjunk, amíg oktatási minisztérium minden
tésében. Miközben az oktatási késő lesz.” Az oktatási petíciós szakmaiságot nélkülöző, rólunk
miniszter nyitottságról, párbe- bizottság demonstrációt szer- nélkülünk hozott döntései ellen.
szédkészségről beszél, tárcája vez 2015. szeptember 25-én Kérjük, jöjjön el szeptember
gazdasági okokra hivatkozva (pénteken) Komáromban, a 25-én a komáromi Klapka
készül felszámolni iskoláinkat, Klapka téren 16.30 órakor, szá- térre, ahol a petíciós bizottság
noha hatástanulmányok nem molva mindazok részvételével, 16.30 órai kezdettel tiltakozó
igazolják, hogy az így megta- akiknek nem közömbös a ma- nagygyűlést rendez az MKP,
karított összeg ellensúlyozni gyar nyelvű oktatás ügye. Az a Most-Híd, a CSEMADOK,
tudná azt a kárt és vesztesé- oktatási minisztérium a 26 452 a Szlovákiai Magyar Pedaget, amit hiányuk okoz. Senkit aláírással támogatott petíció gógusok Szövetsége, a Szlone tévesszen meg tervbe vett ellenére nem volt hajlandó vákiai Magyar Szülők Szölikvidálásuk elhalasztása. Az módosítani a kerettantervet és vetsége, Komárom városa,
egyéves haladék lejárta után az csupán egyéves haladékot ka- a Cserkészszövetség, a Szlooktatási minisztérium ugyan- pott a kisiskolák felszámolása vákiai Magyarok Kerekaszolyan szenvtelenséggel szün- is, ami a magyar oktatási nyel- tala, a Via Nova és a Iuven
támogatásával. Jöjjön el ön
is, erősítse tiltakozásunkat a
részvételével!”– áll a felhívás
Farkas Ivánhoz, a megyei képviselő-testület szövegében.

Egyetlen kérdés
MKP-s frakcióvezetőjéhez:

A Nyitra megyei önkormányzat képviselő-testülete megtartotta 17. ülését, amelyen az elfogadott határozatok
érintették a Komáromi járás közlekedését. Pozitív elmozdulásra került sor?
– Még az előző tanácskozáson dezési tervről szóló általános
a képviselőtársakkal elfogad- érvényű rendeletet. Egyelőre
tattunk egy fontos módosítást tehát marad a régióink és a mea megye területrendezési ter- gyénk számára sokkal inkább
vét szabályozó általános ér- megfelelő kedvezőbb változat.
vényű rendeletében: Javasol- Itt említeném meg, hogy idén
tuk, hogy az R3-as észak-déli ősszel számos megyei közút
gyorsforgalmi út nyomvonala szakaszának burkolatfelújítása
ne
Zólyom-Korpona-Ipoly- valósulhat meg több, mint 2
ság között húzódjon, hanem millió euró összegben. Örvena Garam mentén vezessen a detes, hogy ennek az összegnek
Garamszentbenedek-Léva- több mint a fele a megye déli
Zselíz-Párkány
nyomvona- járásaiban kerül befektetésre.
lon. Emiatt a megye elnöke az A Komáromi járásban a Csaláltalános érvényű rendeletet lóközaranyost átszelő megyei
megvétózta, mert az elfogadott út, a Bátorkeszit átszelő út egy
változat nem volt összhangban része, a Lakszakállas és Ekecs
a felsőbb szintű, országos te- közötti útszakasz, valamint a
rületrendezési tervvel. A múlt Komárom és Zöldállás közötti
hétfői tanácskozáson a szlovák út egyes szakaszainak burkokoalíció képviselői nem voltak latfelújítása valósul meg – injelen kellő számban, így nem formálta lapunkat Farkas Iván
korrigálhatták a területren- mérnök, az MKP alelnöke.

Tudományos konferencia
a Selye János Egyetemen

Szeptember 16-án és 17-én
kétnapos tudományos konferenciát tartanak a Selye János
Egyetem konferenciaközpontjában „Innováció és kreativitás
az oktatásban és a tudomány-

ban” címmel. Itt a résztvevők
Vass Vilmos: A kreativitás kora
(A kreativitás pedagógiájának
tudományelméleti
alapjai),
Varga László: Új tudomány
születőben:
kisgyermekkori
neuropedagógia című előadását hallgathatják meg, majd
szemináriumokon vitathatják
meg az ezekkel kapcsolatos
felvetéseket.

Kažimír tárcája szemérmes, nem köti az adófizetők orrára, mi- vannak a költségvetési gazdálként gazdálkodik a pénzükkel. A költségvetés átláthatóságát, kodás ellenőrzésével is”, áll az
azaz azt vizsgálta az Open Budget Survay, hogy az állampol- elemzésben. Hogy széles mogárok időben, könnyen és közérthető formában hozzájutnak-e solyú pénzügyminiszterünknek
a közpénzek felhasználásával kapcsolatos részletes adatokhoz.
ezen a minősítésen nincs mit
Mint a felmérés eredménye- tényeken alapul és egyebek vidámkodnia, ahhoz nem fér
iből kitűnt, Szlovákia ezen mellett súlyos hiányosságnak kétség, mivel a kevésbé átláta téren lényeges visszaesést minősíti például, „hogy a kor- ható költségvetéssel rendelkekönyvelhet el, a vizsgált 102 mány csak korlátozott rálátást ző országoknak magasabb felország közül a korábbi 15. biztosít a közvélemény számá- árat kell fizetniük adósságukra,
helyéről a 30. helyre került. ra a költségvetés kidolgozása és a hitelminősítők is nagyobb
Még szemléletesebb, ha fel- során, s ugyanakkor problémák eséllyel minősítik le őket. -zsusoroljuk, hogy a rangsorban
mely országok kaptak jobb
értékelést nálunk. ÁtláthaA gazdasági osztályvezetői posztra kiírt pályázatot ugyan
tóbb a költségvetése például
más nyerte, de a nyertes visszalépett, így Stubendek László
Romániának, Csehországnak,
polgármester Kóňa Bohumír mérnököt nevezte ki osztályLengyelországnak, Bulgáriávezetővé. Weszelovszky Gábor továbbra is az iskolaügyi
nak, Szlovéniának, Oroszorosztály élén áll. A részletekről lapunk jövő heti számában
szágnak, Grúziának, de még
tájékoztatja olvasóinkat Komárom polgármestere.
Ugandának is! A felmérés

Változások a Komáromi Városi Hivatalban

Összeférhetővé tett
összeférhetetlenségi törvénytervezet

Az összeférhetetlenségi törvény szerepe – mármint ideális esetben – az lenne, hogy átláthatóvá tegye a politikusok, parlamenti képviselők, miniszterek, államtitkárok, köztisztviselők vagyonbevallását, vagyoni helyzetének alakulását. Hogy ez kinek mennyire
érdeke, azt mi sem szemlélteti jobban, mint az a tény, hogy a Smer két alkalommal utasította el az ellenzéki pártok erre vonatkozó törvénytervezetét, s most a saját javaslatát
terjesztette be, mely a jelenleg hatályosnál is gyengébb.
Az ellenzék által javasolt ver- tó tényező. Az ellenzék azt is tal beterjesztett törvényjavaslat,
zió szerint a politikusoknak és szorgalmazta továbbá, hogy melynek egyedüli pozitívuma
a köztisztviselőknek vagyon�- az éves összehasonlításból kö- az, hogy kibővítené azok körét,
nyilatkozatukban pontosan és vethető legyen, milyen mér- akikre vonatkozik a nyilvános
részletesen fel kellett volna tékben gyarapodott az érintett adóbevallás kötelezettsége. Van
tüntetniük vagyonukat, bevételi vagyona. S hogy egy törvény viszont ennek a Smer műhelyéforrásaikat, bérelt ingóságaikat ne legyen fogatlan, ahhoz az is ből származó törvényjavaslatés ingatlanjaikat. Összehason- szükséges, hogy a törvénysértő nak egy „érdekes” kitétele. Lelításként érdemes megjegyezni, ne bújhasson ki a büntetés alól. hetővé tenné a képviselőknek,
hogy jelenleg elég a vagyon- Az ellenzék ezt is szorgalmaz- hogy ajándékot fogadjanak el,
bevallásba bekörmölni, hogy ta. A felsoroltak alapján azon- amennyiben azt „a köz érdekbirtokolnak egy autót, annak ban talán egyetlen harcedzett ében használják fel”. Az ellenmárkáját és típusát viszont már szlovákiai polgár számára sem zék szerint ez nem más, mint
jótékony homály fedheti, holott meglepő, hogy mindezek egyi- a képviselőknek juttatott kenőegyáltalán nem elhanyagolha- két sem tartalmazza a Smer ál- pénz legálissá tétele.
Bizonyára az sem véletlen továbbá, hogy a Smer által javasolt tervezet nem határozza
meg pontosan, mit kell bevalbendek László polgármeslaniuk a köztisztviselőknek, s
ter, a Csemadok komárougyancsak nem kell közlékenymi szervezete elnökének
nek lenniük arra vonatkozóan
megnyitója után a festősem, pontosan milyen ingatlant
művész, Orgoványi Anikó
birtokolnak, szerény házikót,
szavalja el a Himnuszt. A
vagy netán többszintes palotát.
megnyitón közreműködHogy mindezek után a tervezet
nek a Művészeti Alapismég azt is javasolta, a köztisztkola tanárai, Fekete Éva
viselők a plusz munkájukért is
zongorán és Fekete Vince
kaphassanak fizetést, már csak
hegedűn. A tárlat október
habnak számít azon a bizonyos
3-ig tekinthető meg.
-zsutortán.

Amit a Himnuszról tudni kell

A Komáromi Protestáns
Nőegylet, a Muravidék
Baráti Kör Kulturális
Egyesület és a Csemadok
komáromi városi szervezete szeptember 19-én,
17 órakor kiállítást nyit
a Csemadok Galériában.
A tárlaton Orgoványi
Anikó festményei tekinthetők meg, s a megnyitó
érdekessége, hogy Stu-

Hétvégi karambolok az első őszi ködben
Az elmúlt hétvége is okozott kellemetlen meglepetéseket
az autósok számára. Szombaton eddig ismeretlen okok
miatt fának ütközött személygépkocsijával egy 23 éves
ekeli fiatalember, aki az ütközést követően kizuhant az
autóból. Életveszélyes sérülésekkel szállították a komáromi kórházba.
A baleseti sebészeten csak az
életmentő funkciókat stabilizálták, mivel a szerencsétlenség áldozata súlyos fejsérüléseket és mellkasi sérüléseket
szenvedett. Innen az érsekújvári idegsebészetre szállították, ahol azonban minden
igyekezet ellenére sem tudták
megmenteni az életét. Soldan
Marián fiatal kora ellenére
rendkívül aktív volt Ekelen,
önkéntes tűzoltóként és az

A megyercsi karambolnál szinte kettétört a személygépkocsi.
Egyik fele a hídkorlátra csavarodott, a másik része a kanálisba fordult.

ekeli focicsapat oszlopos tagjaként is népszerűségnek örvendett. A család gyászában
az egész falu osztozik.
Felvételeink egy ugyancsak a

hét végén történt közlekedési
baleset helyszínén készültek.
A 26 éves B. Emil a Megyercs
közelében levő felszíni vízelvezető csatorna hídjának ütközött egy személygépkocsival. Információink szerint egy
barátjától kölcsönkért autót
vezetett, amellyel nekihajtott
a hídkorlátnak, s a gépkocsi első futóműve leszakadt,

majd a kocsi a kanálisba borult. Bármennyire katasztrofálisnak tűnnek a felvételek,
a sofőr lényegében kisebb
agyrázkódással és kétoldali
bokatöréssel megúszta a balesetet. A sofőr úgy ült volán
mögé, hogy előtte ivott, s vérében több mint 1 ezreléknyi
alkoholt mutattak ki. Tettéért
bíróság előtt felel.

2
A múlt héten pénteken nagy
számú közönség előtt nyitották meg ünnepélyes keretek között a Duna Menti
Múzeum Zichy-palotabeli
kiállítási termében Nagy
Tivadar mérnök, MZSF
jubileumi fotótárlatát. A
megjelenteket, köztük a fotós társadalom képviselőit,
a kiállító fotóművész barátait és tisztelőit Csütörtöky
József mérnök, a múzeum
igazgatója
köszöntötte,
majd Eifert János budapesti fotóművész és dr. Gaál Ida
művészettörténész mondtak megnyitó beszédet,
amelyben méltatták a hatvanadik életévét betöltött
Nagy Tivadar mérnök, MZSF jubileumi kiállítása
Nagy Tivadar életpályáját
és munkásságát. A kiállítás megnyitóján közreműködött ugyancsak tudósítója volt ma- pályafutása eredményeinek.
gyarországi tévécsatornáknak
Radványi Balázs a Kossuth-díjas Kaláka együttes elő- is, majd a kilencvenes években Kiállított képei nemcsak magas színvonalú szakmai ismeadóművésze és Boráros Imre Kossuth-díjas színművész. beindította a városi kábeltévét. reteiről, hanem kitűnő ízlésről

Az eredetileg műszaki végzettségű Nagy Tivadar eddigi élete
során hosszú és sikeres pályát
futott be a fotóművészet terén,
nevét és alkotásait idehaza és
külföldön egyaránt ismerik és
méltányolják. Amint az a kiállítás megnyitóján is elhangzott,
fiatalon eljegyezte magát a fotózással, majd később a videofilmek forgatásával, melyekkel
később hivatásszerűen foglalkozott. Agilis tagja, majd jelenleg is elnöke a Helios Fotóklubnak, s ugyancsak tevékenyen
közreműködik számos hazai
és nemzetközi fotóművészeti
társasággal és szervezettel, s
így többek között alapító tagja
és alelnöke a Magyar Fotóművészek Világszövetségének. A
Szlovákiai Fotográfusok Szövetségének tagjaként 2002-ben
mesteri kitüntetést – MZSF –
kapott. Immár harmincöt éve
szerepel rendszeresen hazai és
külföldi kiállításokon, s vesz
részt művésztelepeken és szimpóziumokon. A csoportos hazai
és nemzetközi kiállításokon kí-

vül a most megnyílt jubileumi
kiállítása immár a tizenegyedik
önálló tárlata.
Videofilmek készítésével 1988
óta foglalkozik, s munkáival
napjainkig rendszeresen megörökíti és dokumentálja a régiónkban végbemenő társadalmi,
politikai, kulturális és sporteseményeket, s teszi mindezt
magas színvonalon és elkötelezetten. Közel egy évtizeden át

Amint azt filmes-videós munkásságáról vallotta, legkedveltebb műfaja a filmetűd, amelyek készítésénél a leginkább
kifejtheti a fotózás terén is fényesen megnyilvánuló kompozíciós képességeit.
Nagy Tivadar most megnyílt
jubileumi kiállítása nagyszerű keresztmetszetét adja egy
köztünk élő, szerény művészember eddigi sokrétű fotós

és esztétikai igényről árulkod-

nak. A tárlat megtekintését feltétlenül ajánljuk mindazoknak,
akikhez közel áll a fotózás és a
fotóművészet, amelynek kimagasló művelője Nagy Tivadar.
(németh)
A szerző felvételein (balra) az
ünnepélyes megnyitó, (jobbra
fent) a kiállító művésznek Eifert János gratulál, (középen)
Boráros Imre színművész, illetve Radványi Balázs előadás
közben látható

A kormány alattomos
módon és kifinomult
eszközökkel dolgozik
ellenünk!

Nincs az szó, vagy megfogalmazás, amely kellő szemléletességgel tudná közvetíteni annak kapcsán érzett dühömet,
hogy az állam és annak politikai vezetése, vagyis kormánya, ismét körmönfont módon próbálja egy szlovákiai
magyar település többségében magyar önkormányzatával
lenyeletni azt, hogy magyar tannyelvű speciális iskoláját
„ideiglenesen” bezárassa, vagy a város költségén átköltöztesse a település által esetlegesen felajánlott épületbe.
Mindezt azért, mert saját állami oktatási intézményének
az épület felújítására, vagy új épületbe való átköltöztetésére nem ad pénzt.
Tudniillik a higiéniai ellenőrzés
során az egyébként már hosszú
ideje statikai problémákkal is
küzdő iskola nem kapott tovább
engedélyt a jelenlegi épületben
való működéshez. Tehát az állami higiéniai szervek egy állami
intézménynek nem adtak engedélyt a további működésére
abban az épületben, amely sem
a higiéniai alapkövetelményeknek, sem az épületbiztonsági
előírásoknak immáron sok éve
nem felel meg! A helyi városi
vezetés megpróbált mindent az
évek során. A Kerületi Iskolaügyi Hivatalnak felajánlották,
hogy vegyék meg Gútán az alig
kihasznált gyermekotthon épületét, amelynek megmaradt személyzete és gyermekcsoportjai
fokozatosan amúgy is családi
házakba költöznek. A város
közvetítésével az állami hivatalok sajnos egymás között (és
ez itt a fontos) nem tudtak megegyezni, vagy nem is akartak.
Tavaly egy esetleges sikeres
pályázat révén a kerületi hivatal és Gúta városa megegyezett
arról, hogy hol építenék föl
a magyar tannyelvű speciális
iskolát. Nemrég kiderült azonban, hogy mégsem valósul meg
a projekt, ugyanis a kerületi
hivatal tolmácsolta az önkormányzatnak, hogy az állam
nem teszi lehetővé számukra,
hogy pályázhassanak a speciális iskolákkal kapcsolatosan!
Tehát az állami intézmények
nem pályázhatnak az államtól!
Csak halkan teszem fel a kérdést, akkor kitől pályázhatnak?
Szóval a legutóbbi testületi
ülésen a város önkormányzatának képviselőit lehetetlen
helyzet elé állította az állam,

Örömöt szerezni jó dolog!
Visszapillantás a LEHÁR NYÁR 2015 rendezvényeire

Meggyőződésem, hogy Komárom egy csodálatos város, nagyszerű történelmi múlttal, kiemelkedő személyiségekkel, eseményekkel, hagyományokkal. Valóban ezer
szállal kötődik az egyetemes magyar kultúrához, építészethez, színházművészethez,
oktatásügyhöz, irodalomhoz, zenéhez. Igen, a zenéhez is, legerősebben talán éppen
Lehár Ferenc révén, akinek ott a helye a világszerte legismertebb zeneszerzők panteonjában. Lehár Ferencre valóban büszkén kellene gondolnia városunk lakosainak,
ismerniük kellene életművét, csodálatosan szórakoztató zenéjét.
E cél elérése érdekében – és az emberek már várják és egyre István előadói estjét élvezhetemlékét ápolva – hoztuk lét- többen látogatnak ki a térre.
tük, ahol a divatbemutatóhoz
re három évvel ezelőtt a Le- Az idei nyár is sokféle stílusú a ruhákat Sántáné Baranyai
hár Ferenc Polgári Társulást, zenét kínált, s az Alfa Band Gyöngyi üzlete biztosította
melynek a rendezvényei azóta nyitókoncertje rögtön nagy Dél-Komáromból. A Bazár
már jóval városunk határain sikert aratott. Sokan voltak kí- folkcsoport koncertje előtt
túl is ismertek. A Lehár Ferenc váncsiak a népszerű felvidéki kedvcsinálóként kínai meridiPT megalakítása után jutott énekes, Mészáros Tamás pro- án tornagyakorlatot mutatott be
eszembe, hogy nyári szabad- dukciójára is. A fiatal előadó- Szilárd Judit és lelkes csapata
téri koncertek sorával lehetne művész saját albumának dalait SZÁZ ÉVIG ÉLJ! címmel. Fangazdagítani, színesebbé tenni énekelte. Emellett meglepetés- tasztikus hangulatot biztosított
a belváros életét. Erre a célra programként a komáromi Ke- az utolsó előtti vasárnapon a
a legalkalmasabb helynek a reskedelmi és Szolgáltatóipari Tequila Showband zenekar.
Klapka teret találtam. Szere- Szakközépiskola tanulói bemu- Itt szeretnék külön köszönetet
tem az embereket, szeretem, tatták az idei nyár frizura- és mondani a VIVA TÁNCISKOha örülnek, ha jól érzik ma- sminkdivatját. Aztán a közked- LA érsekújvári kis táncosainak
gukat, őszintén hiszem, hogy velt dél-komáromi ELEKT- a bemutatott gyönyörű táncoörömet szerezni másoknak az RON BAND zenekar aratott kért. Nagyon jól szórakoztunk!
egyik legszebb dolog a vilá- nagy sikert, ezen az estén min- A végén csattan az ostor cígon, melyet megtehet az ember denki nagyszerűen érezte ma- met adtam a Lehár Nyár 2015
egy-egy kedves szóval, apró gát. A következő vasárnapokon rendezvénysorozatot
záró
ajándékkal, figyelmességgel még hallhattuk a Vidám Fiúk programnak, amelyen fellépett
vagy akár azzal, hogy vasárnap fúvószenekart, majd augusztus a Collektion és a Profy Life
esténként ingyenes koncerteket első vasárnapján a Ritmo zene- zenekar, közreműködtek még
rendez, hogy jól érezze magát kar biztosított kitűnő hangula- Király András ostorművész
az odalátogató. Már harmadik tot, amit még megkoronázott a és a Czafrangó Sylvia Magán
éve szervezzük ezeket a hang- Timea butik divatbemutatója. Művészeti AI diákjai, akik
versenyeket, és mindannyiunk Folytatásképp két közkedvelt különböző táncok bemutatászámára nagyon jó érzés, hogy művész, Benes Ildikó és Pőthe sával emelték az est hangula-

tát. A külön felkérésre Fikner
József, a közkedvelt ELEKTRON BAND zenekar vezetője
azonnal igent mondott, és az
ő jóvoltukból az utolsó vasárnap estén a kitűnő hangulatot
utcabál koronázta meg. Nagy
örömömre szolgált, hogy egyre többen vettek részt rendezvényeinken és egyre többen
perdültek önfeledt táncra is.
A vasárnapi koncertek alatt
gondoltunk a kicsinyek szórakoztatására is, hiszen ingyenes
volt a csillámtetoválás és a
lufihajtogatás, amit Ágh Barbara és Ágh Nóra egész nyár
folyamán nagyon készségesen
végzett. Jó volt látni, hogy sok
kisgyermek van a téren, ami
azt bizonyítja, hogy nemcsak a
középkorosztály, hanem fiatal,
kisgyermekes szülők is a vendégeink voltak.
Hogy mit adtak ezek a vasárnap esték ? Egy kis kikapcsolódást, önfeledt vidám szórakozást, szeretetet. Jó volt
érezni az ott kialakult hangulatot, az embernek az volt az
érzése, hogy azokban a percekben, órákban mindenki szereti egymást, hiszen egy-egy
mosollyal kísért ölelés vagy
kézfogás mindenki számára
kincset ér. Őszintén bevallom,

új és régi ismerőseim köszönő
szavai ugyanolyan jól estek,
mint az a sok-sok kedves szó, a
telefonon vagy éppen a világháló közösségi oldalain érkező
számtalan üzenet, amelyekkel
a Lehár Nyár 2015 résztvevői
köszönték meg a kedvesen
szép élményeket.
Szeretnék köszönetet mondani
a fent már megemlített zenekarok tagjainak a nagyon korrekt
és becsületes hozzáállásért, Benes Róbertnek a hangosításért
és fotózásért, Fazekas Timeának szintén a fotózásért, hogy
nagyon hűen dokumentáltak
minden pillanatot, ugyanúgy
a videokészítőnknek, Mácsodi
Katalinnak és az önkéntes videósnak, Veszprémi Rudolfnak. A
fiatal manökenek és diáklányok
munkáját is nagyra értékeljük,
vagyis mindenkinek a munkáját, aki bármilyen formában
hozzájárult a Lehár Nyár 2015
sikeréhez. Remélem, nagy kulturális múlttal rendelkező városunk közösségi életét sikerült
színesebbé tenni és a belvárosi életet felélénkíteni. Jövőre
folytatjuk, mert örömet adni,
örömet szerezni másoknak, jó!
Klemen Terézia,
a Lehár Ferenc
Polgári Társulás elnöke

vagyis a jelenlegi kormány. A
képviselőkkel akarta bezáratni
a magyar tanítási nyelvű speciális iskolát. Még ha állítólag
ideiglenesen is, ami tudjuk mit
jelent: ha valamit kiveszünk
egyszer a rendszerből, akkor
ebben az országban annak an�nyi! Sajnos néhány képviselő,
főként a függetlenek közül,
nem rosszhiszeműen, de az
önkormányzat által fenntartott
magyar tanítási nyelvű iskolák
épületébe szerette volna áthelyezni a speciális iskola osztályait, ami megint csak szakmai,
társadalmi és a magyar közösség szempontjából sem lett volna (lenne) bölcs megoldás. Hiszen a viselkedési zavarokkal,
mentálhigiéniai problémákkal
küzdő gyermekek más hozzáállást és környezetet igényelnek.
Ráadásul az egy térben való elhelyezés azt is eredményezné,
hogy annak az iskolának egy
csomó technikai, személyzeti,
és szakmai intézkedést kéne
foganatosítania az új helyzet
kapcsán. S mivel a diákok kölcsönösen hatnak egymásra, a
tehetségesebb, vagy jobb képességű diákokra sem lenne ez
jó hatással, előbb vagy utóbb
akár konfliktushelyzeteket is
eredményezne, oda-vissza alapon. Mindez megmutatkozna
akár a későbbi a beiratkozásnál, hiszen a speciális iskola
diákjainak nagyobb része egy
másik etnikum – közösség
tagja, és a helyzet az, hogy a
magyar szülők vélt, vagy valós
előítéletek miatt nem szívesen
járatják gyermekeiket az integrálódni képtelen, vagy erősen problémás tanulókkal egy
helyre. Viszont szerintem ezt
az állam és kormányunk is nagyon jól tudja!
Márciusig megmarad Gútán a
magyar tanítási nyelvű speciális iskola, amely a város által
fenntartott szabadidőközpontba költözött. Így a többi magyar tanítási nyelvű iskolák is
„megúszták”. Köszönhetően
az MKP-s képviselőknek és a
polgármester kiállásának, valamint a független képviselői
csoportok közül azoknak, akik
szintén a folyamatok, vagyis
a történések mögé láttak. Kérdés: március után mi lesz? Reméljük, lesz erős érdekképviselet ezeknek a problémáknak
a megoldására!
Samu István

Útlezárás

Komáromban

Szeptember 21-én részleges
útlezárás lesz Komáromban
az Eötvös utca-Temető sorSzent János utca kereszteződésében és a fedett uszoda
előtt, ahol a forgalom rendőri
irányítás alapján történik
majd. Ebben a térségben kerül sor a tűzoltó- és mentőszolgálat tervezett gyakorlatára, amely nagyobb számú
lakossági, illetve tűzoltótechnikai és mentő előfordulásával számol. A gyakorlat során
két személygépkocsi és egy
autóbusz „ütközik” össze, s a
karambol több sérülttel jár.

A Komáromi Kamarazenekar nyári hangversenye
Nagy sikert aratott Haydn A patikus című operája

Valahányszor kívülről vagy belülről látom városunk templomait, a kultúra művelését szolgáló épületeit – a Kultúrpalotát, a Tiszti pavilont –, mindannyiszor tisztelettel áldom azok megálmodóit, s hogy
a II. világégés sem pusztította el városunk ezen impozáns épületeit, magunkat – komáromiakat – a
sors kegyeltjeinek érzem.
A Tiszti pavilon (1858-63 között felépített) szép épületét eredetileg a helyőrség tisztjei és családjai számára építették. Elülső részében a tiszti kaszinó
működött, amely ma (átépítése után)
városunk – sokak által megcsodált –
díszterme. Hogy egykoron a teremben
volt-e (s ha igen, hányszor) operaelőadás, azt nem tudom, de a jövő évben
50-éves – 2006 óta Pro Urbe Komárom-díjas – Komáromi Kamarazenekar, melynek tagjai zömmel zenepedagógusok, már másodszor „játszott” itt
operát. Előbb 2009-ben a zenekar akkori művészeti vezetője, Boyky Zoltán karmestert ihlette meg a patinás
díszterem, ezt meglátva mondta: „Itt
operát kell csinálni”. Akkor G. B. Pergolesi La serva padrona (Az úrhatnám
szolgáló) c. műve aratott nagy sikert,
most Medveczky Szabolcs, a zenekar
jelenlegi művészeti vezetőjének ötlete
volt az „operacsinálás”. Vezényletével
– Gyenes Ildikó (budapesti főiskolai
tanár, koreográfus, rendező) rendezésében Joseph Haydn A patikus című
vígoperáját vitték színre a Győri Nemzeti Színház művészeinek – Molnár

Erik (SEMPRONIO), Sashalmi Ágnes
(GRILETTA), Pintér László (MENGONE) és Deáky Dalma (VOLPINO)
– előadásában, a Komáromi Kamarazenekar közreműködésével.
A korszakról, amelyben a bemutatott
zenemű született, a mai iskola (ha van
zeneszakos pedagógusa) annyit tanít,
hogy Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludvig van Beethoven
a bécsi klasszikusok: Haydn, a vonósnégyes és szimfónia megteremtője, Mozart, korának legtermékenyebb
operaszerzője, Beethoven, korának
zenei újítója, a szimfónia nagymestere
– egyetlen operája a Fidelio. Az alapiskolai heti egy zenei nevelés tanórába – a középiskolából a tárgy teljesen

száműzve – vajmi kevés élmény, tudnivaló fér bele. Így most Haydn mesterről, mint „operacsinálóról” szólok.
A Haydn-életmű kutatók azon az egyöntetű véleményen vannak, hogy a
„mester” színpadi műveit ugyanolyan
ambícióval és invencióval – művészi
alkotóképességgel írta, mint a szimfóniáit, vonósnégyeseit, miséit stb. Nem
csoda hát, hogy a Wiener Diarium
című lap Haydnt már 1766-ban „Nemzetünk kedvencé”-nek nevezi, akinek

3

Mesto Komárno

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku
Mesta Komárno zo dňa 1. 4. 2004. v znení Dodatku k Pracovnému poriadku
Mesta Komárno zo dňa 15. 6. 2011. vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru školstva a kultúry
Mestského úradu v Komárne
Termín nástupu do práce 1. 11. 2015.
Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady:
érhetik el azt a hatást, amivel én a helyi
Kvalifikačné predpoklady:
sajátosságok figyelembe vételével szá- – a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti v zmysle osobitného predmolhattam. Egészen más volna persze, pisu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
ha ... egy egészen új szövegkönyvet zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonanie 1. atestácie alezenésítenék meg az adott színház szá- bo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestmára. De még ez esetben is nagy me- nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorrészségre vállalkoznék, mert a nagy ších predpisov.
Mozarttal aligha vehetné fel bárki is a – znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
versenyt.”
Az előbbi kis visszapillantással csak samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
azt szeretném érzékeltetni, hogy egy- 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
egy Haydn opera műsorra tűzése éppen – predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
Požiadavky a iné kritéria:
– prax na riadiacej pozícií minimálne 3 rokov, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
– schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť
– zvládanie záťažových situácií
– znalosť práce s PC – MS Office
– znalosť maďarského, anglického alebo nemeckého jazyka (je pre uchádzača výhodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

– overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov
– prehľad o doterajšej praxi
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
– získané certifikáty alebo osvedčenia
Originály, (úradne overené fotokópie) potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.

K žiadosti pripojiť:

„... munkáját szépség, rend, tisztaság
jellemzi, finom és nemes egyszerűség...”
Műveit tehát már Bécsben is ismerték
és elismerték. Operaszerzői híre sem
volt kisebb, mint a szimfonikus vagy
a kamarakomponistáé. Operái közül
éppen A patikus című műve volt az,
amellyel 1770 márciusában – Gottfried
van Sumerau báró meghívására – a hercegi zenekar és az operatársulat – első
ízben Bécsben is produkálhatta magát.
A későbbiekben Haydn mestertől Prága is kért operát, de a zeneszerző híres
levelében, többek között így reagált:
„Valamennyi operám túlon túl a mi
(magyarországi, Eszterházy) társulatunkhoz van kötve, sehol másutt nem

A zenekar, az énekesek és a hálás
közönség
azáltal, hogy „túlon túl” az Eszterházy
társulathoz volt kötve, a jelen korban is
merészség. De mint azt az előadáson
is hallhattuk: „Aki mer, az nyer!” És
a „komáromi társulat” – aki jelen volt
az előadásukon láthatta-hallhatta – mivel mert, hát nyert. Azért tudott nyerni, mert Medveczky Szabolcs (mint az
előző műsorai is bizonyítják) kifogyhatatlan ötletgazda; kiváló zenész: avatott
keze alatt a Komáromi Kamarazenekar
egyre homogénebben szól, egyre szebben muzsikál, s az énekesek is szépen,
zeneileg tisztán énekeltek. A hölgyszereplők éneke alatt (a jobb szövegérthetőség miatt) a zenekar helyenként kicsit
visszafogottabb lehetne.
A rendezés nagy pozitívuma, hogy a
szereplők énekesként éneklés közben
is hús-vér emberként – természetesen
mozognak a színpadon. Annak ellenére, hogy Haydn – a korszak igényeihez és a „környezet” követelményeihez igazodik – operáiban általában
az áriák zöme aria di sortita, azaz az
énekes sikerét biztosító „lelépő” ária,
amely után a szereplő megakasztva
a cselekményt, elhagyja a színpadot
(várva, hogy visszatapsolják), a találékony rendezés következtében az előadás a kezdetétől a végéig jól pereg,
a mai néző számára is élvezhető. Ezt
mi sem bizonyította jobban, mint az,
hogy mind a délutáni, mind pedig az
esti előadás végeztével a szépszámú
publikum állótapssal köszönte meg a
művészeknek a jó egyórás nemes szórakoztatást. Ez a nagyon szorgalmas
és lelkes szereplőgárda igazán megérdemelné már, hogy Komárom határain
túl is bemutathassa (bármelyik eddigi)
nívós, szórakoztató produkcióját. A
„komáromi társulatnak” további sikereket kívánunk!
Stirber Lajos
a zenekar alapító tagja

MISI MÓKUS KALANDJAI
Olvasópróba a Komáromi Jókai Színházban
A Komáromi Jókai
Színház csapata már az
évadnyitó
délutánján
megkezdte a munkát.
Tersánszky Józsi Jenő –
Pille Tamás Misi Mókus
kalandjai című meséjét
állítja színpadra Pille
Tamás, akinek már számos sikeres gyermekelőadást köszönhet a
teátrum – többek között
a 2009-ben bemutatott
és azóta is műsoron tartott (a százötvenedik
előadás felé közelítő)
Süsü, a sárkányt. Már a

kiváló hangulatú olvasópróbán sejthető volt,
hogy ezúttal is igényes,
szórakoztató zenés produkció van készülőben,
A játszó színészek: Holo-csy Krisztina, Bandor
Éva, Majorfalvi Bálint,
Bernáth Tamás, Tóth
Károly, valamint Pille
Tamás m. v. A bemutató
október 1-jén lesz.
Görözdi Szilárd felvételein Pille Tamás rendező és a színészgárda
látható az olvasópróba
közben. -majorfalvi-

– písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,
– vyplnený osobný dotazník,
– štruktúrovaný životopis
– písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:

– návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru
– odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti
– vzdelanie v danej oblasti
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci OŠK – Neotvárať!” najneskôr 30. septembra 2015 na adresu:

Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Komárne
Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 30. septembra 2015 do 12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

Komárno 7. septembra 2015.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

Komárom városa

a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 552/2003 sz.
törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város
munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3 §-a, továbbá Komárom város
munkarendjének 2011 6. 15-én keltezett módosítása értelmében
pályázatot hirdet a Komáromi Városi Hivatal iskolaügyi és
kulturális főosztálya vezetői pozíciójának betöltésére.
A munkaviszony kezdete 2015. november 1.
Alapvető követelmények és a szükséges képesítések
Szakmai alkalmasság:

– másodfokú főiskolai végzettség – Az elbírálás alapjául az iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. törvény értelmében, amellyel
módosul és kiegészül a 2009. évi 317. törvény és a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi
rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes
kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
– első attesztáció – I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más, megfelelő formával való helyettesítése a T. t. 317/2009-es számú törvény 61 §-a 7-es bekezdése értelmében.
– a közigazgatásban és az iskolaügyben hatályos jogszabályok ismerete,
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló, többször módosított
552/2003 sz. törvény 3 §-a betartása

Egyéb kritériumok és elvárások:

– legalább hároméves szakmai tapasztalat – vezetői beosztás,szervezési és kommunikációs
készség,
– kedvező előfeltétel önkormányzati, államigazgatási szakmai tapasztalat,
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– magyar, német, angol nyelv ismerete szóban és írásban előny a pályázó számára

A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hitelesített fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt
küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat:

– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció – maximum 3 oldal terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak
alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és vezetői tapasztalat
– végzettség

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č. 1, 945 01
Komárno legkésőbb 2015. szeptember 30-ig, vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno legkésőbb 2015. szeptember
30-án déli 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci OŠK – Neotvárať!”.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás előtt írásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.

Komárom, 2015. szeptember 7.

Stubendek László mérnök,
polgármester
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Növényvédelem

Nem mellékes lehetőség...

Időszerű munkák a kertekben

Az aszályos nyár előrehozta
a betakarítások idejét. Szep
tember közepére nagy való
színűséggel sok helyen már
a kései napraforgót is learat
ják, és a kukorica vágása is
javában folyik. Az őszi ve
tések előkészítő munkái már
a következő év termését ala
pozzák meg. A vetésváltás je
lentőségének növényvédelmi
vonatkozásairól már többször
írtam, de nem árt egy-két lé
nyeges dologra visszatérni.
Az őszi árpánál helminthos
poriumos fertőzés, és ezáltal
a levél sárgulás-elhalás első
sorban a gabona elővetemény
esetében következik be, tehát
ezt lehetőleg el kell kerülni.
A sárgulás okozója az árpa
sárga törpülés vírusa is lehet,
ami elsősorban akkor követ
kezik be, ha a korai (szeptem
beri) vetés miatt az állomány
„túl fejlett”, és a betelepülő
levéltetvek általánossá teszik
a fertőzést.
A
betakarítással
csökken a mezei po
cok élettere, várható,
hogy bevonulnak az
őszi vetésekbe, és a
lucernás területekbe.
A fiatal növények
foltos
lerágásával
és járatai furkálá
sával jelentős ká
rokat okoz. Betelepedhet a
gyümölcsösökbe, szőlőkbe,
ahol lekérgezi a gyökere
ket. Elszaporodásukra még
az ősszel is lehet számíta
ni, ezt meg kell előzni. Az
agrotechnikai védekezések
közül a mélyszántással a já
ratok, fészkek rombolásával,
a tarlóhántással, tárcsázás
sal, a pillangósok feltörésé
vel, a gyümölcsösökben a
gyepes fasorok művelésével

jelentősen
csökkenthetjük
egyedszámukat.
Téved, aki azt hiszi, hogy az
ősz közeledtével lényegében
nincs szükség vegyszeres nö
vényvédelemre a kertészetek
ben. Bizony, szeptemberben
folytatni kell a káposztafélék
védelmét, mivel a molytetűk
és a lepkék hernyói még ká
rosítanak. Elsősorban a téli
tárolásra szánt zöldséget kell
megvédeni, mert a hernyórá
gott káposzta gyorsan meg
rothad. Védekezésre használ
ható vegyszerek: Biobit WP,
-XL, Dimilin 48 SC, Nomolt
15 SC, Decis EW 50, -Pro
tech, Delta EW 50, Karate
Zeon 5 CS, Spintor, Steward,
Vaztak 10 EC.
A szőlő érése lassan befe
jeződik, a később érőknél
viszont a nedves időjárás
szürkerothadást okozhat, s
vele együtt tetemes kárt is.
Az utolsó permetezéskor
figyelembe kell venni az

egészségügyi várakozási időt
(Teldor 500 SC: csemegesző
lőnél 7, borszőlőnél 14 nap;
Mythos 30 SC: 21 nap; Can
tus, Switch 62,5 WG Zato 50
WG: 35 nap), mert ellenkező
esetben saját egészségünket
veszélyeztethetjük.
A csonthéjas gyümölcsfák,
mint a cseresznye, meggy,
szilva, barack a betakarítás
után is igénylik a lombvédel
met. Egy szeptemberi záró

permetezéssel elkerülhetjük
az idő előtti lombhullást,
ezáltal elősegítjük a ves�
szők beérését és a követke
ző év termését megalapozó
rügydiferenciálódást.
A télre szánt gyümölcsöt a
moníliás betegség károsíthat
ja. A fertőzés főleg a fa sérü
lésein keresztül jut be, ezért
szedéskor a sérült darabokat
külön kell rakni, és gyorsan
elfogyasztani, feldolgozni. A
raktározási betegségek ellen
legkésőbb 3 nappal a szedés
előtt használható a Switch
62,5 WG.
A száraz bab legveszélyesebb
kártevője, a babzsizsik már a
kalászban elkezdett károsíta
ni. A bogarak az érő kalászra
rakják petéiket. A raktározott
babban az egész tél folya
mán több nemzedéke is le
het. Mivel melegigényes faj,
a legjobb védekezés ellene a
kifejtett bab lefagyasztása. A
kis lárvák és a peték 24 óra
alatt elpusztulnak a fagyasz
tóban. Ezután a babot hagy
juk felmelegedni, s amikor
megszáradt, tegyük lezárha
tó edénybe: így egész télen
mentes marad a zsizsiktől.
A pincéket, kamrákat most
kell előkészíteni a termények
raktározására. Takarítás után
amit lehet, meszeljünk ki,
amit nem lehet, azt réz ha
tóanyagú permettel perme
tezzük le. Ezzel 24 óra alatt
elpusztítjuk az ott megtelepe
dett gombaspórákat, baktéri
umokat. A téli raktározásra
termelt gyümölcsöt a raktáro
zási betegségek ellen 15 nap
pal a szedés előtt ajánlatos
Signum 0,075%-os oldatával
(7,5 g / 10 l víz) lepermetez
ni, ezzel növeljük tárolható
ságukat.
-la-

A szeptemberi megfejtéseket október 10-ig kérjük
eljuttatni a szerkesztőségbe:
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Eladó jó állapotban
levő, megkímélt,
nagykerekű utánfutó.
Tel.: 0918 644 235.

Eladó tökmag
(2 euró/l).
Tel.: 0908 135 794.

Rendkívüli ajánlat!

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!

0%-os

KAMATÖVEZET

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha egyedül szeretne lenni
egy ideig, nyugodtan mondja meg kedvesének. Ezt sokkal kön�
nyebben megérti, mint ha azt tapasztalja, hogy ön kivonja magát
minden közös programból és ok nélkül visszavonul, hiszen így
akaratlanul is önmagában keresi a hibát.
HALAK (február 21. – március 20.) Érdemes ezen a héten va
lamivel visszafogottabbnak lennie, mint általában, mert könnyen
kiszaladhat a száján olyasmi, amit egyrészt nem gondol igazán ko
molyan, másrészt a másik nem szívesen hall, így azután nem is tud
egykönnyen megbocsátani. Mindig gondolja végig mondandóját,
mielőtt megszólal!
KOS (március 21. – április 20.) Most minden olyan elfoglaltság
vonzza, amely az önismerettel kapcsolatos. Sokat olvas, előfor
dulhat, hogy beleássa magát olyan témákba, amelyek az emberi
természet működésével foglalkoznak. Kíváncsi rá, mások hogyan
gondolkodnak bizonyos témákról és kérdésekről.
BIKA (április 21. – május 20.) Nem könnyű eleget tenni az ön
elvárásainak, különösen amelyeket partnerével szemben támaszt.
Igényessége azonban jó előre kiszűri annak a lehetőségét, hogy ké
sőbb, amikor már érzelmileg egészen elkötelezte magát, csalódás
érje. Éppen ezért nem érdemes belesodródnia egy új kapcsolatba.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nincsenek most azonos fázisban
kedvesével. Ön inkább visszavonulna egy kicsit, jobban vonz
zák a csendes, elmélyedést igénylő tevékenységek, ő pedig épp
most vágyik társaságba. Ne éljék meg ezt problémaként! Időnként
egész nyugodtan tölthetik külön a szabadidejüket!
RÁK (június 22. – július 22.) Engedje mások véleményét is érvé
nyesülni, még akkor is, ha százszázalékosan meg van róla győződ
ve, hogy önnek van igaza. Ez a kis figyelmesség annyira áthan
golja beszélgetőpartnereit, hogy saját maguk látják be érvelésük
hibáját és valóban meghallgatják, amit ön mond.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Hagyja ott ezen a héten
a biztonságos, ismerős otthont és vesse bele magát az életbe. Kös
sön új ismeretségeket, ismerjen meg új embereket! Ehhez csupán
nyitottnak és érdeklődőnek kell lennie, minden más jön magától!
Akár egy új szerelem is felbukkanhat, ha nyitott rá.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Óvatosan kritizálja
kedvesét vagy ismerőseit, ugyanis most sokkal jobban észreve
szi a negatívumokat, a pozitív eredményeket pedig nem értékeli
olyan sokra, ennek pedig az az eredménye, hogy nem lesz reális
az önben kialakult kép. Hagyja érni a dolgokat és csak azután
ítélkezzen!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha olyan helyzetbe
kerül, amin már nem tud változtatni, mert egyszerűen túl késő
vagy mert nemcsak önön múlik a dolgok alakulása, nyugodjon
bele és igyekezzen kihozni belőle a lehető legtöbbet. Ne vádoljon
másokat, inkább gondolja végig, hasonló helyzetben legközelebb
mit tenne.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Fontos döntésekben le
gyen nagyon óvatos! Kérje ki barátai vagy idősebb rokonai tanácsát
akkor is, ha a lehetőségek nagyon csábítóak. Ne vállaljon felesle
ges kockázatot addig, amíg nem látja pontosan, milyen feltételek
mellett kell teljesítenie, mert később már nem mondhat nemet.
NYILAS (november 23 – december 21.) Önnek rendkívül fontos,
hogy a partneréhez fűződő viszonya igen közeli legyen. Nem sze
reti a felszínes, futó kapcsolatokat, éreznie kell, hogy társa lelke
legmélyéig látja és elfogadja önt. Sokakat azonban megijeszt ez
a fajta intenzív és önátadó szeretet, nem képesek így megnyílni.
BAK (december 22. – január 20.) Sok múlik most azon, hogyan
adja elő kedvesének kérését. Figyeljen oda az ő érzéseire is és be
széljék meg, neki mi lenne a legjobb. Mivel igazán szeretik egy
mást, nem lesz nehéz olyan megoldást találni, ami mindkettőjük
nek megfelel és amellyel mindketten elégedettek lesznek.
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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!

Predávame

obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.

Každý je platiteľom DPH.
Kontakt:
I.B. CONSULT s.r.o., tel.:
00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.

Eladók

5-10 éves múlttal rendelkező vállalkozások, cégek
uniós ÁFA-számmal!
Információk: I. B. CONSULT s.r.o.,
tel.: 00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.
* Eladó Gúta központjában
3-szobás lakás. Tel.: 0907 299
893.
• Perbetén olaszrizling kedvező
áron eladó. Tel.: 0915 746 326.

Kútfúrást
vállalok.
Tel.: 0905 414 437.
• Eladó Kenzel márkájú kislány kerékpár – 16 colos, rózsaszín-fehér színű,
alig használt, nagyon jó állapotban. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0908 040 536.

WALDEK s. r. o.

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

Superb kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása: 4,1 - 6,2 l/100km, 105 - 165 g/km. Illusztrációs kép.

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Az új ŠKODA Superb. Lépjen be az új korszakba. Öveket kérem becsatolni, az új Superb indulásra kész. Földöntúli külső
elegancia valamint végtelenül tágas belső. Helyet kap benne az Ön személyes stílusa. Nem számít, hogy a sportos vagy
kényelmes vezetést részesíti előnyben. Az adaptív alváz alkalmazkodik stílusához és figyelembe veszi az úttest állapotát.
Ha tele a keze a csomagokkal a virtuális pedál egy egyszerű lábmozdulattal kinyitja a csomagtartót. És ez csak egy kis
bemutatása annak amire az új Superb képes. Ismerkedjen meg a határtalan térrel az Ön stílusára szabva.
www.skoda-auto.sk

0948 252 606.
Kőművesés csempézőmunkák,
térkőlerakás, hőszigetelés,
öreg házak felújítása
és újak építése.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

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

Tel.: 0905 295 528.

* Gútán eladó kemény tűzifa és
fenyőbrikett! Kolárovo * Hosszú
utca 16 * tel.: 0903 437 948.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

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. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találhatja!

Jókaiho divadlo v Komárne
Komármi Jókai Színház
Petőfiho 1., 945 01 Komárno

Komárom
UHLIE – SZÉN
DREVENÉ BRIKETY – FABRIKETT
Predaj – Eladás

0908 790 345

Zabezpečíme odvoz! * Biztosítjuk a kiszállítást!

Bérelnék 3-szobás lakást Komáromban
a Belső körút környékén. Tel.: 0919 357 408.
* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.
*Eladók használt horognyelek. Tel.: 0903 682
777.
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915
094 045.
* Eladók 25-30 kg-os malacok Gútán. Tel.: 0908
682 880.
* Gútán eladó házilag gyártott nagy szalagcsiszoló. Tel.: 035/777 4304.

v súlade s § 9 a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť priestorov v budove s. č. 2924, p. č. 139, LV č. 10535, k. ú. Komárno, vo výmere
50 m2, vhodné na prevádkovanie bufetu, s dobou nájmu na neurčitú, s cenou nájmu minimálne 56 €/m2 ročne. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9 a
ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:
Jókaiho divadlo v Komárne, 945 01 Komárno
5.10.2015 do 15:00 v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať”
Termín obhliadky: telefonicky upresniť
Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky
Bližšie inf.:
Ing. Tibor DOBAI na int. stránke www.jokai.sk
na tel. č.: +421907770517

Baj van a hangszerével?
Szintetizátorok, digitális zongorák,
gitárok (húrozás, bundozás, beállítás),
erősítők (csöves is), keverők,
effektek, audiotechnikai eszközök,
discotechnika,
egyéb hangszerek, stb...
szakszerű javítása, felújítása!

Fikner Ernő 2921 Dél-Komárom, Mezősor 2./A
Tel.: +36 30 300 4024Email: fiknere@gmail.com
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MŰSORAJÁNLAT
szeptember 19-től 25-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 10.40 Babavilág,
11.40 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 13.30 Knight Rider
(amer.), 14.35 Tűz és víz
(török), 15.35 Deep Impact
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Sorsügynökség
(amer.),
21.10 Párterápia (amer.),
23.10 D-Tox (amer.-német)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.55
Kalandor, 11.50 Street
Kitchen, 13.15 Agymenők
(amer.), 13.25 Az élet csajos oldala (amer.), 13.45
A harc törvénye (amer.),
15.50 Átkozott boszorkák
(amer.-ausztrál),
18.00
Híradó,
18.50
Fókusz
plusz, 20.00 Vigyél el!,
21.15 Gyertek át szombat
este!, 22.20 Halálos ellenfél (amer.), 0.20 Tökéletes
titkárnő (kanadai-amer.)

RTL II

10.00 Behajtók, 11.00 Hazug csajok társasága (amer.),
13.00 Pán Péter (amer.),
15.00 Dallas (amer.), 17.00
Nyomtalanul (amer.), 18.00
Terra Nova (amer.-ausztrál),
19.00 CSI: Miami (amer.),
20.00
Erőnek
erejével
(amer.), 22.00 Belső ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

10.45
Állati
melósok,
13.15 Született kémek,
14.00
Táncakadémia,
15.30 Gógyi felügyelő,
16.15 Az elvetemült veteménylény (angol), 17.40
Bogyó és Babóca, 18.40
Noddy kalandjai, 20.25
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza,
23.10 Fesztivál Stage Pass

Duna tv

14.30 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
15.35
Rózsafabot
(magyar),
17.00
Gasztroangyal,
18.00 Híradó, 18.30 Szerencse szombat, 19.30 A
fekete múmia átka (magyar), 20.35 Kramer kontra Kramer (amer.), 22.25
JFK (amer.)

Duna World

11.15 Aranysárkány (magyar), 12.45 Magyar történelmi arcképcsarnok, 13.15
Szentivánéji álom, 15.10
Hogy volt?, 16.35 Szülei
szeme, 18.25 Szabadság
tér 89, 19.10 Csináljuk a
fesztivált!, 20.00 Mindenből egy van, 21.30 Fábry,
22.50 Legenda-válogatás,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.05 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.20 Úttalan utakon, 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.30
Taxi,19.00 Híradó, 20.20
Váratlan
találkozások,
21.10 Igaz történetek,
21.45 Talkshow, 22.35
Zene, 23.05 Magas szőke férfi felemás cipőben
(francia)

Pozsony 2

13.00 Tenisz, 17.00 Farmereknek, 17.25 Színészlegendák, 18.45 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.45 Őrangyalok, 22.15 Az ismeretlen történelem, 23.15
Kis epizódok az életből
(amer.)

Markíza tv

14.05 Klik (amer.), 16.20
Az összes exem (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Az elit egység (amer.), 23.05 Lépegető kő (amer.), 0.50 Halálos
vírus (amer.)

JOJ TV

10.15 Csillag születik, 12.30
Ismeri, mint a tenyerét
(amer.), 15.30 Igen, főnök!,
17.40 Családi ügyek, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Csillag születik, 22.45 Párhuzamos világ (amer.), 1.15
Amatőrök pornót forgatnak

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2 matiné, 12.45 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Szülői felügyelet
nélkül (amer.), 18.00 Tények, 19.00 Transformers
3 (amer.), 22.10 Abraham
Lincoln, a vámpírvadász
(amer.)

RTL Klub

6.55 Kölyökklub, 11.15 A
Muzsika Tv bemutatja!,
12.55 Házon kívül, 13.25
Tizenhárman
vacsorára
(amer.), 15.25 Az ördög
jobb és bal keze (olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 Távkapcs
(amer.), 21.50 A specialista (amer.), 0.35 Távkapcs
(amer.)

RTL II

9.50 Vinny, az 1 ügyű
(amer.), 12.00 Segítség,
bajban
vagyok!,
17.00
Szélhámos fivérek (amer.),
19.05 Két hét múlva örökké (amer.), 21.00 Pimaszúr
átcuccol, 22.00 Heti hetes,
23.00 Két hét múlva örökké
(amer.)

M2

13.30 Tintin kalandjai,
13.55 Varázslók a Waverly
helyből, 14.20 Arsene Lupin, 15.10 Garfield és barátai, 16.00 Gógyi felügyelő, 18.20 Irány Dínóföld!,
19.25 Szép álmokat, gyerekek!, 20.00 Családom és
egyéb emberfajták, 20.25
Böngésző, 21.00 Befejezetlen élet (amer.), 23.35
Sikersorozat (amer.)

Duna tv

9.55 Egyházi műsorok,
13.25 Univerzum, 14.20
Dunaparti randevú (magyar),
15.30
Nemzeti
Vágta, 18.45 Hogy volt?,
19.40 Híradó, 20.20 Magyarország,
szeretlek!,
21.35 Kapj el, ha tudsz!
(amer.), 23.20 A mambó
királyai (amer.)

Duna World

11.15 Fölszállott a páva,
12.40 Nótacsokor, 13.45
Szabadság tér 89, 14.30
Életművész, 15.15 Önök
kérték, 16.10 Szülei szeme, 17.05 A Romanov dinasztia, 18.30 Szerelmes
földrajz, 19.00 Gasztroangyal, 20.00 Évszakok
Balázs Fecóval, 21.30
Munkaügyek, 22.00 On
the Spot

Pozsony 1

13.30 Poirot (angol), 14.25
Vízi szlalom, 16.35 Senki
sem tökéletes, 17.45 Menjünk a kertbe!, 18.15 A
konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.20 Doktor Martin
(szlovák-cseh), 21.15 Selfridge úr (angol), 22.50
Agatha Christie: Poirot
(angol), 23.40 Selfridge úr
(angol.)

Pozsony 2

11.25 Orientációk, 12.00
Tenisz,
13.50
Fortuna
Liga, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Színházi elismerések átadása, 21.50 Kerékpározás, 23.00 Mozi

Markíza tv

11.50 Az összes exem
(amer.),
13.45
Rendőrakadémia
2
(amer.),
15.40 Szoknyás ügynökök
(amer.), 17.55 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Szupersztár,
23.00 Gotham (amer.), 0.55
A visszafordíthatatlan sors
(amer.), 2.40 Rendőrakadémia 2 (amer.)

JOJ TV

11.25 Nyomtalanul (amer.),
13.25 Largo Winch 2 (francia-német), 16.00 Öreg macsók (amer.), 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Hetedik menyország, 22.50 Maga a pokol (amer.), 1.00 A terminátor (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.55 Családi
titkok, 13.55 Magánnyomozók, 14.55 Az én bűnöm (mexikói), 15.55 Veronica aranya
(mexikói.), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 A milliomos szakács, 22.40 Az ősi
prófécia (amer.), 23.40 Így
készült: Everest

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1 perc és
nyersz!, 15.10 A szerelem
foglyai (amer.), 16.20 A
mentalista (amer.), 17.25
Fókusz,
18.00
Híradó,
18.55 1 perc és nyersz,
20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok közt,
22.00 Dr. Csont (amer.),
23.30 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Űrzavar
(francia-japán), 17.30 A szállító (francia-német), 18.30
Glades (amer.), 19.30 Az élet
csajos oldala, 20.00 Partyzánok, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Showder Klub

M2

12.00 Fixi, Foxi és barátaik,
13.05 Elveszett világ, 14.20
Kenguk, 14.30 Gógyi felügyelő, 16.30 Varázsceruza,
17.25 Misi Mókus kalandjai,
17.35 Kérem a következőt!,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Gyilkosság
(amer.), 0.15 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Rex felügyelő (osztrák), 16.05 Feketén-fehéren (brazil), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Maradj talpon!,
20.25 Kékfény, 21.25 JAG
(amer.), 22.25 Bábel –
Hesnával a világ

Duna World

11.15 Mint oldott kéve,
12.45 A lomha jószág,
13.15
Kívánságkosár,
15.40 Evangélikus riportok, 16.35 Öt kontinens,
17.35 Jó bornak szép hazája,
18.35
Hazajáró,
19.05 Hogy volt?, 20.05
Budavári
palotakoncert,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Doktor Martin (cseh-szlovák),
15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak, 16.55 Talkshow, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 A tökéletes férfi (német), 21.50 A korzó (szlovák), 22.45 Nash Bridges,
23.30 Hétvége

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Mozi, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Mai lakások,
18.00 Fókusz, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.40 Nemzetek között, 22.45 Művészetek,
23.10 Jazz

Markíza tv

13.40 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
16.56 Niké, 17.20 Reflex,
17.50 A kakukk (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor, 22.00 A farm, 23.10
NCIS (amer.), 1.05 Sherlock
és Watson (amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magánnyomozók,
14.55 Az én bűnöm (mexikói), 15.55 Veronica aranya
(mexikói), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 A titkok
könyvtára (amer.), 22.40
Hawaii Five (amer.), 23.45
Franklin és Bash (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Az én
bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Ezek megőrültek!, 21.35 Hazudj, ha tudsz! (amer.), 22.40
Lángoló Chicago (amer.),
23.45
Életfogytig
zsaru
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.55
Éjjel-nappal Budapest, 14.05
1 perc és nyersz!, 15.10 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz!, 20.10 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.00 Castle (amer.),
0.35 Egy rém modern család
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Űrzavar
(francia-japán), 17.30 Dumb
és Dumber (amer.), 19.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
20.00 Partyzánok, 21.30
Magyarul Balóval, 22.00
Pimaszú r átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

TV2

RTL Klub

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Rex
felügyelő (osztrák), 16.05
Feketén-fehéren
(brazil),
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Önök
kérték, 21.25 Szívek doktora
(amer.), 22.50 Müpart, 0.30
A médium (amer.)

9.10 A hegyi doktor, 10.00
Család-barát, 11.30 Sophie
szerint a világ, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Rex felügyelő
(osztrák), 16.05 Feketén-fehéren (brazil), 18.00 Híradó,
18.40 A hegyi doktor (osztráknémet), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 Szabadság tér 89, 21.15
Munkaügyek, 21.50 Római
helyszínelők (olasz), 0.20 Illumináció (lengyel)

11.15 Mint oldott kéve,
12.40 Magyar elsők, 13.15
Kívánságkosár, 15.45 Útmutató, 16.40 Útravaló,
17.35 Szerelmes földrajz,
18.05 Magyar jazzdobosok,
19.05 Hogy volt?, 20.00 Van
képünk hozzá, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 Otthon,
édes otthon, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos vidékek,
16.55 A hegyi doktor, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
Senki sem tökéletes, 21.30
Szlovák ízek, 22.00 A pilóta
(amer.)

Pozsony 2

10.25 Nemzetiségi magazinok, 14.30 Művészetek,
15.30 Ukrán magazin, 16.40
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.05 Churchill titkos
hullája (német), 22.45 Talkshow

Markíza tv

11.55 A mentalista (amer.),
12.30 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.50 A kakukk,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor, 22.00 A farm, 23.10
NCIS (amer.), 0.10 Két és
fél férfi (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

13.50 Csillag születik, 15.30
Kényszeres vásárlók, 16.45 Topsztár, 17.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd (szlovák), 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 22.00 A farmer feleséget keres, 23.00 Castle (amer.),
0.05 Hawaii (amer.)

11.00 Védőnők, 13.00 Az én
anyám jobban főz, mint a tiéd,
14.00 A farmer feleséget keres, 15.00 Kényszeres vásárlók, 16.30 Topsztár, 17.55 Az
én anyám jobban főz, mint a
tiéd, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Vadlovak, 22.00 A farmer feleséget keres

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magánnyomozók,
14.55 Az én bűnöm (mexikói),
15.55 Veronica aranya, 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 Az ötödik elem (francia-amer.), 0.15
Charlie angyalai (amer.)

RTL Klub

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 A Toledo család (amer.mexikói), 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok
közt, 17.05 Űrzavar (franciajapán), 17.30 Brilliáns csapda
(amer.-angol), 20.00 Partyzánok, 21.30 Magyarul Balóval,
23.30 Agymenők (amer.)

12.45 Elveszett világ (francia), 13.35 Fixi, Foxi és barátaik, 14.30 Kenguk, 15.20
Ehető mesék, 15.55 Benjámin, az elefánt, 17.55 Félix
levelei, 18.50 Állatkert a hátizsákban, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Twin Peaks (amer.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna World

6.20 TV2 matiné, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók (magyar), 14.55
Az én bűnöm (mexikói),
15.55 Veronica aranya (mexikói), 16.55 Fior ella, 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Ezek megőrültek!, 21.35 Frizbi Hajdú Péterrel, 22.40 NCIS (amer.),
23.50 Felejthetetlen (amer.)

TV2

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Űrzavar (francia-japán), 17.30 Gagyi lovag
(amer.), 19.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Dallas
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

Duna tv

Duna World

11.15 Mint oldott kéve, 12.35
Magyar elsők, 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Vatikáni
híradó, 16.05 Új nemzedék,
16.30 Rejtélyes XX. század,
17.30 Egy régmúlt kór hajnalán – A lyme, 18.30 Hazajáró, 19.00 Hogy volt?, 20.00
Szálka, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.35 Építs
házat, ültess fát!, 15.05
Menjünk a kertbe!, 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak, 16.55 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Nomád
(francia), 22.00 Virradat
előtt (francia), 23.40 Nash
Bridges

Pozsony 2

15.30 Magyar magazin,
16.40 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.00 Szlovákia
borútjai, 18.45 Esti mese,
19.00 Kerékpározás, 22.45
Rendőrség, 23.15 Éjszaka a
levéltárban

Markíza tv

12.00 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
16.56 Niké, 17.00 Híradó,
17.20 Reflex, 17.50 A kakukk, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég-alvég, 21.50 A farm,
23.00 NCIS (amer.), 0.55
Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 15.00 Kényszeres
vásárlók, 16.30 Topsztár,
17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Vadlovak, 22.00 A farmer
feleséget keres, 23.00 Az
indok (amer.), 23.55 Hawaii (amer.), 0.50 A kék
templomosok

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1 perc és nyersz!,
15.10 A szerelem foglyai
(amer.), 16.20 A mentalista (amer.), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.00 CSI: A helyszínelők (amer.), 23.30 Magyarul
Balóval

RTL II

M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1 perc és nyersz!,
15.10 A szerelem foglyai,
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz!,
20.10 Éjjel-nappal Budapest,
21.25 Barátok közt, 22.00
Szulejmán (török), 1.05
Őrült szív (amer.)

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.20 Kenguk, 15.15
Ehető mesék, 15.35 Thomas,
a gőzmozdony, 16.45 Manó
Benő, 17.35 Kérem a következőt!, 18.25 Pocoyo, 18.35
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 0.15 Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

CSÜTÖRTÖK
M1

RTL II

M2

10.45 Mesélj nekem!, 11.15
Gógyi felügyelő, 12.50 Rocky és Bakacsin kalandjai,
14.25 Kenguk, 15.55 Benjamin, az elefánt, 17.00 Leó és
Fred, 17.35 Kérem a következőt!, 18.35 Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Borgiák
(kanadai), 0.20 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

11.30 Sophie szerint a világ, 12.45 Kapán innen,
kaszán túl, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Rex felügyelő, 15.55 Feketén-fehéren, 17.00 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor, 19.30 Maradj talpon!,
20.30 Szálka, 21.35 Rob
Roy (amer.), 0.25 Szerencsés Dániel (magyar)

Duna World

11.15 Mint oldott kéve,
13.15 Kívánságkosár, 15.05
Három jármód, 15.35 Vallási műsor, 16.35 Hazajáró,
17.35 Van berekfa, nincsen
rét, 18.35 Hazajáró, 19.10
Hogy volt?, 20.05 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történet, 15.05 Szlovákia képekben, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos tájak, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Otthon, édes otthon, 21.10 A
Wágner család (osztrák-német), 23.05 Riporterek, 23.30
Murdoch esetei

Pozsony 2

12.35 A hegyek szépsége,
14.35 Tudományos magazin,
15.30 Roma magazin, 16.45
Energetika, 17.00 Szlovákia
borútjai, 17.35 Nemzetiségi
híradó, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.35 Tudományos magazin,
21.05 A világűr, 22.45 A rendelő

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Reflektor, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1
perc és nyersz!, 15.10 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25
Barátok közt, 22.00 Született
pusztító (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 A Toledo család (kolumbiai),
13.45 A beépített szépség
(amer.), 14.40 Az örökség
(amer.), 15.35 Barátok
közt, 17.05 Űrzavar (francia-japán), 17.30 Érintés
(amer.), 18.30 Tűzönvízen (amer.), 19.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Nyomtalanul
(amer.)

M2

12.50 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 14.30 Kenguk,
16.40 Varázsceruza, 17.20
Mesélj nekem!, 17.35 Kérem a következőt!, 18.35
Noddy kalandjai, 20.25
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Fleming,
23.25 Dalszerzők az A38
hajón, 23.55 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapán innen, kaszán
túl, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Rex felügyelő (osztrák), 16.10 Feketén-fehéren,
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 Fölszállott a páva,
21.25 Columbo (amer.),
23.05
Gyöngyöző
cián
(francia), 0.45 Csókok (ír)

Duna World

10.35 Magyarország története, 11.15 Mint oldott
kéve, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Vallási műsorok,
17.40 Kényszerű sorsfordulók, 18.35 Hazajáró, 19.00
Hogy volt?, 20.30 Fölszállott a páva, 21.30 Maradj
talpon!, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Váratlan találkozások, 16.25
Csodálatos vidékek, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szlovákia, szeretlek,
21.40 Úttalan utakon (szlovák), 22.25 Leon (francia),
0.05 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

Markíza tv

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 13.55 Hagyományos gyógymódok,
14.35 A rendelő, 15.30
Szemtől szemben, 20.10
Vörösbor (szlovák), 21.30
Igric 2015, 22.05 Törés
(francia)

JOJ TV

10.50 Rex felügyelő, 11.50
A mentalista (amer.), 12.50
Döglött
akták
(amer.),
13.50 A farm, 15,30 Két és
fél férfi (amer.) 16.00 NCIS
(amer.), 17.50 A kakukk,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor, 22.00 A farm, 23.45
A hatodik érzék (amer.),
0.40 Bostoni gyilkosságok
(amer.)

11.55 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.20 Reflex, 17.50
A kakukk, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 NCIS (amer.),
1.05 Sherlock és Watson
(amer.)
11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 Hihetetlen tehetségek, 15.00 Kényszeres
vásárlók, 16.30 Topsztár,
17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Vadlovak, 22.00 A farmer
feleséget keres, 23.00 Az
indok (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

11.00 Védőnők, 13.00
Az én anyám jobban főz,
mint a tiéd, 14.00 A farmer feleséget keres, 16.30
Topsztár, 17.55 Az én
anyám jobban főz, mint a
tiéd, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Vadlovak
(szlovák), 23.20 Esélytelenül (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 19-én Vilhelmina
szeptember 20-án Friderika
szeptember 21-én Máté
szeptember 22-én Móric
szeptember 23-án Tekla
szeptember 24-én Gellért
szeptember 25-én Eufrozina
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a győri Páczer Krisztián és a komáromi
Sándor Veronika, a szentpéteri Bálint Zoltán és a komáromi
Kováčová Erika, a gelléri Rigó Szilárd és Kővári Nikoletta,
a nádszegi Deák Balázs és a komáromi Sabová Lucia, a komáromi Rybánsky Juraj és Brodatska Larisa, a komáromi
Gurvai Krisztián és Tomčíková Júlia
Gútán: a gútai Szabó Attila és Vörös Nikolett, a gútai
Selčáni Marián és Tóthová Sulamita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az őrsújfalusi Magyari
Diana és Fiam Maxim, a marcelházai Záhorecz
Jázmin, a komáromi Hajtman Ádám, Lukáčová
Lea és Hamranová Dóra, a palárikovói Adamková Alica, a kamocsai Kočišová Zora, a martosi Hanzel
Milan, az ebedi Morvaiová Regina, az anyalai Bereczková
Sofia, a naszvadi Dobosi Dávid, a vágfarkasdi Kosztolányi
Máté, az ógyallai Nagy Peter, a szentpéteri Csanádi Patrik,
a nemesócsai Kollárová Zoé Renáta, a gútai Horváth Jozef,
a bátorkeszi Miriak Emília és Eszter és az érsekújvári Sádovská Tatiana.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Mészáros Katalin (62 éves), Novák András (54 éves),
Hámori József (65 éves), a gútai Kis Hermina (84 éves),
a martosi Garec Milán (80-éves), a nemesócsai Nagy Irén
(86 éves), az ekeli Soldan Marián (24 éves) és a madari
Kemenczký Dezső (53 éves).
Emléküket megőrizzük!
* Eladó 1-éves Benelli 50-es motorkerékpár 1 700 km-rel. Eredeti
ára 1 500 euró, most 1 100 euró! Tel.:
0949 302 987.

* Eladó egy 4-éves, Chevrolet –

Aveo 2,1 Komfort 4 DR típusú,
fehér színű személygépkocsi teljes felszereléssel, első tulajdonostól. Ára 5 ezer euró. Érdeklődni lehet
a 0902 561 899-es telefonszámon.

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

A Dunatáj receptkönyvéből

Budapest szelet
Hozzávalók:
1 kg sertéskaraj
1/2 kg gomba (csiperke)
1/2 kg csirkemáj
25 dkg zöldborsó
2 fej vöröshagyma
liszt
só
őrölt bors
őrölt pirospaprika

Elkészítése:
A karajt megtisztítjuk, szeletekre vágjuk és kiklopfoljuk. A szeleteket finoman sózzuk, majd beforgatjuk őrölt borssal összekevert
lisztbe és kevés olajon kisütjük őket. A kisült húst félretesszük és
az olajban elkezdjük dinsztelni az apróra felkockázott vöröshagymát. Ha már üveges, rádobjuk a zöldborsót, kicsit pároljuk, utána
hozzáadjuk a felszeletelt gombát (ezzel tovább pároljuk), végül
a kisebb darabokra vágott csirkemájat is hozzáadjuk. Felöntjük
vízzel (annyival, hogy közepesen sűrű ragut kapjunk), ízesítjük
sóval, borssal és megszórjuk pirospaprikával. Addig főzzük, míg
a zöldborsó is meg nem fő, és finom, sűrűbb, szaftos ragut nem
kapunk.
Tálaláskor tegyünk a tányérra 1 szelet húst és jó vastagon borítsuk be a raguval. Körete krumplipüré, főtt-sült krumpli, vagy
szalmaburgonya. Elkészítési idő: 60 perc

GÉPJÁRMŰ-TULAJDONOSOK
FIGYELEM!
A legolcsóbb kötelező biztosítások közül
személyesen választhatja ki
az önnek leginkább megfelelőt!

Tel.: 0908 720 348

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába
és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepelhet
soronként és oszloponként.
A nagy négyzetrács további
3x3-as négyzeteiben is csak
egyszer szerepelhet minden
szám.

humorcsokor

A repülőgép felveszi az
utazómagasságot és bejelentkezik a pilóta:
– Hölgyeim és uraim, önök
a London-New York-i vonalon utaznak, remélem,
zavartalan lesz az utunk.
Hű a fenébe...
A kapitányi fülkében síri
csend, azután újra megszólal a főpilóta: – Elnézést,
csak magamra öntöttem
a kávémat. Látnák csak a
nadrágom elejét!
Az utastérben egy hang:
– Látnád csak a miénk hátulját...
Az uszodában az úszómester rászól az egyik vendégre:
– Ejnye uram, nem szégyelli magát? Hát nem
tudja, hogy nem szabad a
medencébe pisilni?
– Ugyan már! Mások is belepisilnek.
– Igen, de nem a rajtkőről!
– Mondja, mennyi az ára
egy gyászhirdetésnek?
– Centiméterenként egy
euró.
– Szentséges ég! Az anyósom 170 centiméter magas
volt!
Utolsó mondat:
– Ezen a szakaszon még
nem veszélyes a folyóóóó...

Habos szilvatorta

Hozzávalók
A tésztához:
5 dkg étcsokoládé
3 tojás
5 dkg vaj
7,5 dkg porcukor
5 dkg liszt
1 mokkáskanál sütőpor
2,5 dkg étkezési keményítő
2,5 dkg darált mandula
Valamint:
50 dkg szilva + a díszítéshez
3 evőkanál cukor
1,5 dl narancslé
1 dl vörösbor
6 lap zselatin

5 dl tejszín
15 dkg szilvalekvár (nem túl sűrű)
A díszítéshez:
2 dl tejszín
5 dkg vágott pisztácia
szilva

Elkészítése:
Kibélelünk sütőpapírral egy 26 cm átmérőjű kapcsos tortaformát.
A csokoládét összetördeljük, és vízfürdőben felolvasztjuk. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. A sütőt 180
o
C-ra előmelegítjük. A vajat habosra keverjük a cukorral és a tojássárgájával, hozzáadjuk az olvadt csokoládét. A lisztet elvegyítjük a
sütőporral, a keményítővel, a mandulával, majd a tojáshabbal felváltva a vajas masszába dolgozzuk. A formába simítjuk, és a sütőben kb. 25 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni. A szilvát megmossuk,
kettévágjuk, kimagozzuk. Összekeverjük a cukorral, a narancslével,
a borral, felforraljuk, és 10 percig rotyogtatjuk. Közben a zselatint
vízbe áztatjuk. A szilvapépet átpasszírozzuk. A zselatint kinyomkodjuk, felolvasztjuk, és a még langyos szilvapürébe keverjük. 10
percig pihentetjük. Kemény habbá verünk 5 dl tejszínt. A tortalapot
tálra tesszük, visszakapcsoljuk köré a forma oldalát. A tortalapot
megkenjük a szilvalekvárral, rásimítjuk a habot, a hűtőben hagyjuk
megdermedni (kb. 4 óra). Díszítéskor a tortáról levesszük a karikát.
A maradék 2 dl tejszínt kemény habbá verjük. A tésztát megkenjük
vékonyan tejszínnel, és rászórjuk a vagdalt pisztáciát. A maradék
tejszínhabból rózsákat nyomunk a torta tetejére. A szilvát megmossuk, kimagozzuk, vékony szeletkékre vágjuk, és a tortára rakosgatjuk. A mentalevelekkel díszítjük.

Lepje meg iskoláskorú gyermekét
minőségi laptoppal!

Lenovo IdeaPad G50-30
15,6” HD LED 1366x768 px monitor * Intel Celeron N2840 grafikuskártya * 4GB operációs memória * 500 GB HDD * Windows
8.1. * 720p HD webkamera

279.- euró!

Most kamatmentes
kölcsönre is!
K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeptember 11-én elkísérték utolsó útjára,
a komáromi temetőbe

Hámori Józsefet,

aki életének 65. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 20-án,
halálának második évfordulóján

MUDr. Bajnok Istvánra

Akik tisztelték, szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét őrző családja és barátai
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a szeretett
édesanyára, nagymamára
édesapára, nagyapára
és dédmamára
és dédapára

Beke Gyulánéra 		

Beke Gyulára

halálának tizedik
és
tizennyolcadik
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emléküknek
egy néma pillanatot.
Emléküket őrző családjuk

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Negyed 3:3 (1:2)
A bajnokság 16. helyén álló
Komárom csapata hazai pályán
fogadta a sereghajtó negyedieket. A hazai csapatnak két
gólhelyzete is adódott, amikor
előbb Zvoncsár kapufát lőtt,
majd Szórád lövése alig kerülte
el a kaput. A 17. percben védelmi hibából jutott előnyhöz
a vendégcsapat, ám fél órával
később büntetőből növelték vezetésüket. A félidő lefújása előtt
egy perccel büntetőből javított
Zvoncsár. A második félidő
elején a komáromi csatárt a 16oson belül buktatták, a büntetőt
Zvoncsár értékesítette. Három
perccel később, a találkozó 55.
percében Tóth juttatta vezetéshez a komáromiakat,
majd ismét a negyediek tudtak egyenlíteni.
IV. liga
Gúta – Vágfarkasd
2:1 (1:1) A találkozó
első perceiben a vendégcsapat vette át a találkozó irányítását
és ők lőtték az első gólt is. A 25.
percben a fáradhatatlan Magyar
egyenlíteni tudott. A találkozó
második felében a gútaiak már
teljes mértékben pályafölényben
voltak, ám csak a 74. percben sikerült Kürthynek megszereznie a
vezetést és egyben a győzelmet
jelentő gólt * Ímely – Garamkálna 2:1 (1:1) Két élvonalbeli csapat harcában érezhetően erősebb
ellenfélnek bizonyult a hazai, ám
ezt csak a találkozó 27. percében
tudta Bacigál bizonyítani. Nyolc
perccel később viszont védelmi
hibából egyenlítettek a kálnaiak,
s ezután már gyengült a játék
irama. A második félidőben is
nagy volt a küzdelem, lényegé
ben a két tizenhatos között folyt
a játék, viszont mindkét csapat
védelme bravúrosan működött.
A találkozó 84. percében Zemanek hatalmas góllal biztosította
az ímelyiek győzelmét.
A bajnokság második helyén
Gúta csapata áll pontegyenlőséggel (13 ponttal) a garamkálnaiak mögött, 3. az Ímely
csapata 12 ponttal.
V. liga
Actív Nagykeszi – Zsitvabesenyő 2:7 (0:2) A találkozó
első percétől érezni lehetett,
hogy alárendelt szerepet kapott a hazai csapat. Becsületgóljukat Kršteňanský a 62., ill.
Smolka a 71. percben szerezte

* Ógyalla – Gyarak (Kmeťovo 0:1 (0:1) Alig negyedórával
a mérkőzés megkezdése után a
vendégcsapat jutott vezetéshez
és ezt annak ellenére megőrizte, hogy valójában a gyallaiak
jobban játszottak * Szentpéter – Ekel 1:1 (0:0) Egyperces
néma tiszteletadással emlékeztek a csapatok és a szurkolók
a nemrégiben elhunyt kiváló
sportember, Soldan Marián
emléke előtt, s ez rányomta bélyegét az első félidő játékára is.
Próbálkozások mindkét részről
voltak, találatok nem. A szentpéteriek gólját a találkozó 57.
percében Molnár lőtte, a vendégek viszont Turza góljával
a 83. percben egyenlítettek *
Naszvad – Garamkovácsi 2:5
(1:2) Kapushiba miatt már a
4. percben vezetéshez jutottak a vendégek, s annak
ellenére, hogy a naszvadiak folyamatosan támadták
a garamkovácsiak kapuját,
egy kiugrásból a vendégek
növelni tudták előnyüket. A
23. percben Molnár berúgta a
hazai csapat becsületgólját. A
második félidőben viszont a
vendégek irányították a játékot
annak ellenére, hogy a 7. percben Mach egyenlíteni tudott *
Podhájska – Marcelháza 3:5
(2:3) A vendégcsapat a találkozó első pillanatától irányítani tudta a játékot. Ezt a 10.
percben Hausleitner, majd a 11.
percben Tóth és a 29. percben
Bottyán gólja is igazolta. Igaz,
a félidő végéig a hazaiak csökkenteni tudták lemaradásukat,
a marcelháziak azonban a második játékrészben Bottyán és
Kovács góljaival megérdemelt
fölényt harcoltak ki.
A bajnoki táblázaton 1. Ekel
13 ponttal, 5. Szentpéter 10
ponttal, 7. Ógyalla 9 ponttal,
8. Naszvad 9 ponttal, 9. Actív
Nagykeszi 9 ponttal, 15. Marcelháza 6 ponttal.
VI. liga
Marcelháza B – Gúta B 9:0
(6:0) A hazai fakócsapat nem
kegyelmezett a gyengébb ös�szeállítású ellenfelének. Góllövő Obložinský (mesterhármas),
Pálinkás (2) és Szmrecsek *
Vágfüzes/Kava – Szilosháza
3:2 (2:1) Az első gólt a vendégek rúgták, ám azután a hazai csapat igazolni tudta, hogy
jobban felkészült a találkozóra.
Góllövő Jancsó (mesterhármas), ill. Takács (2) * Perbete

– Újgyalla 3:2 (2:1) Egyértelműen jobban játszott a perbetei
csapat, több gólhelyzete is volt,
de a csatároknak nem mindig
sikerült áttörniük a szilosháziak védelmén. Góllövő Rigó,
Šulák, Bagin, ill. Habara és
Ulický * * Nemesócsa – Lakszakállas 3:1 (1:0) A sok gólhelyzet közül az első félidőben
csak Hipp lövése kötött ki a hálóban. A második félidőben is
folytatódott a hazai csapat fölénye (a 63. percben Ledecký,
a 77-ben Czizmazia lőtt gólt).
A lakszakállasiak becsületgólját a 87. percben Csápai lőtte *
Dunamocs – Hetény 0:7 (0:6)
A vendégcsapat diadalmenetét
Pásztor (mesterhármas), Csintalan (mesterhármas) és Hencz
(2) alapozta meg * Izsa – Path
5:4 (2:3) Két ellentétes félidő
után megérdemelt egygólos
hazai győzelemmel végződött
a két szomszéd rangadója. Az
első félidőben a vendégek bizonyultak jobbnak, amit nagyban befolyásolt, hogy 2:1-es
hazai vezetésnél Procházka
büntetőt hibázott. A második
játékrészben a hazaiak zsinórban három gólt lőttek és 5:3-as
állásnál, hat perccel a befejezés
előtt a vendégek szorosabbá
tették a találkozót. A hos�szabbításban csak a szerencse
mentette meg a hazaiakat az
egyenlítéstől. Góllövők: Vörös
(mesterhármas), Vörös T., Pavlík T., ill. Keszeg, Kosztolányi,
Halász és Marcinko * Keszegfalva – Búcs 3:2 (1:1) A hazai
csapat a találkozó első percétől
bizonyítani akarta, hogy nem
ok nélkül áll a bajnokság második helyén. Folyamatosan
támadták a vendégeket, ám az
első gólt ők szerezték, amikor
a keszegfalvai kapu előtti tumultusban egy lepattanó labda
a hazaiak játékosáról került a
hálóba. A keszegfalvaiaknak
csak az első félidő utolsó perceiben sikerült kiegyenlíteniük. A második játékrészben a
hazaiak megszerezték a vezetést, ám pár perccel később a
búcsiak egyenlítettek. A hazai
csapat a találkozó utolsó percéig harcolt a győzelemért, s a találkozó 89. percében sikerült is
berúgniuk a mérkőzést eldöntő
gólt. Góllövő Sándor (2), Oláh,
ill. Szalai (öngól) és Sánta. A
bajnokság első helyén a hetényi csapat áll 16 ponttal,
ugyanilyen
pontszámmal

Sportlövészet

RÖPLABDA

Az idei légfegyveres szezon befejezése után került sor a golyós
kisöbű sportfegyvernem versenyére. Ebben a kategóriában is
szerepelt a komáromi ROYAL Sportlövő Klub rendkívül tehetséges ifjú versenyzője, Bohošová Lucia, a komáromi Ľudovít
Šulek szlovák tannyelvű gimnázium másodéves tanulója.
Az év folyamán
ben állt a lővonalzajló Tehetséges
ra. A 3x20 lövéses
fiatalok ligájában
számban, 10 körrel
a 3x20 lövéses,
megelőzve a mávalamint a 60
sodik helyezettet,
fekvő lövés kaelnyerte az idei év
tegóriában is az
szlovák bajnoka
élen végzett. Ezt
címet. Meg kell
követte az idei
említenünk
azt
szlovák bajnokság
is, hogy ez a verországos döntője,
senyszám olimpiai
melyre
auguszszámnak minősül.
tus 29-én került
A 60 lövéses feksor
Deményen
vő számban Lucia
(Domaniža). Itt Lucia a 3x20 csak két ponttal maradt le a
lövéses (térdelő, fekvő, álló) dobogó harmadik fokáról.
számban, valamint 60 fekvőFuisz Attila

A múlt hét végén nemzetközi
röplabdatornát rendezett a
Spartak Komárom röplabdaszakosztálya.
A mérkőzések eredményei:
Komárom – Myjava 1:3
(25:17, 18:25, 19:25, 19:25)
* Kaposvár – Amstetten 3:1
(25:18, 25:12, 23:25, 25:18)
* Myjava – Amstetten 3:1
(25:23, 22:25, 25:19,2 5:21)
* Komárom – Kaposvár 3:1
(23:25, 25:18, 25:22, 25:17) *
Myjava – Kaposvár 3:1 (20:25,
18:25, 25:22, 13:25) * Komárom – Amstetten 2:3 (25:20,
26:24, 21:25, 22:25, 11:15)
A csapatverseny helyezései:
1. TJ Spartak Myjava 3 3 0 9 ponttal,. Spartak UJS VKP Komárom 3 1 2 4 ponttal * 3. FINO
Kaposvár 3 1 2 3 ponttal * 4.
VCA Amstetten 3 1 2 2 ponttal.

Szlovák ifjúsági bajnoki cím
került Komáromba

Belatti CUP 2015

második a keszegfalvai gárda. Tizenhárom pontja van
a Marcelháza B csapatnak,
tíz pontjuk az izsaiaknak, a
szilosháziaknak, Csallóközaranyosnak és Búcsnak (4-7.
hely). Kilencpontos Vágfüzes
és Nemesócsa, hétpontos Dunamocs, 6-6 pontot szerzett
eddig Bátorkeszi, Perbete és
Újgyalla csapata, 3 pontja
van a Gúta B és a lakszakállasi csapatnak, míg Path
csapata eddig nem szerzett
pontot.
VII. liga
4. forduló
SJE Komárom – Őrsújfalu
0:4 (0:3) * Tany – Nagysziget
0:0 * Bogyarét – Megyercs
6:3 (4:2) góllövő Vendégh 2,
Horváth 2, Gubicza, Czina,
ill. Molnár 2, Vödrös * Bajcs
– Bogya/Gellér 1:2 (0:1) góllövő Tankó, ill. Fraňo és Dinga
* Madar – Dunaradvány 4:0
(0:0) góllövő Csicsó, De La
Cruz, Ropog és Varga * Csicsó
– Ifjúságfalva 2:1 (1:1) góllövő Pálfi, Kiss, ill. Máté. A bajnokságot 12 ponttal Madar
csapata vezeti, 9 pontja van
Őrsújfalunak, Csicsónak és
Bogya/Gellérnek, 7 pontja
van Tanynak és Nagyszigetnek, 6 pontja Dunaradványnak és Bogyarétnek, 4 pontja Ifjúságfalvának, 1 pontja
Bajcsnak, pont nélküli Megyercs és a SJE Komárom
csapata.
U-19 – V. liga
Csornok – Nemesócsa 7:0
(3:0) * Madar – Komját 6:1
(2:1) góllövő Papp 3, Sebők 2
és Lovász * Szentpéter – Muzsla 1:2 (1:0) góllövő Kelko.
Ifjúsági bajnokság
II. liga
Malacka – Komárom 1:3
(1:2) góllövő Sánta 2, és Ferenczi (Komárom 7 ponttal a
11. helyen áll).
IV. liga
Nádszeg – Marcelháza 1:5
(0:1) góllövő Németh 3, Lévai
2 * Ógyalla – Tardoskedd 7:0
(3:0) góllövő Pšenák, 3, Ondrušek, Gogola, Kiss és Tóth *
Gúta – Ekel 0:0.
–boldi–

KOSÁRLABDA
VŠEMvs Karlovka Pozsony – MBK Rieker COM-therm
Komárom 80:89 (23:27, 17:17, 25:27, 15:18) Szerdán, a Rovný professzorról elnevezett arénában került sor az előkészületi
találkozók sorában arra a visszavágóra, amely a komáromi csapat hétfő esti győzelmét követte. A pozsonyi csapat mindenáron
győzelemmel szerette volna üdvözölni a hazai szurkolókat, de a
komáromiak néhány megingás ellenére folyamatosan irányítani
tudták a találkozó menetét. A találkozó legeredményesebb játékosa egyértelműen Thompson volt. Pontjainkat Thompson 28,
Halada 12, Umipig 9, Bilič 7, Vido 5 (Alawoya 15, Marchyn 6,
Haviar 5, Maslík 2, Kürthy) szerezte * Pénteken a szlovákiai turnén résztvevő székesfehérvári Falco csapata mérte össze erejét
komáromi vendéglátóival. MBK Rieker Komárom – Falco

KC Szombathely 55:72 (11-24, 11-12, 13-20, 20-16) Kétszer
veszített Komárom csapata ellen a fehérvári együttes, ezúttal
azonban győzni tudott. Az első negyedben nehezen talált magára a komáromi csapat, bár az utolsó percekben sokat segített
a szurkolók egyre fokozódó bíztatása. A második negyedben
felzárkózott az MKP Rieker COM-therm, ám a harmadikban
ismét gyengén teljesítettek. Az utolsó negyedben sokkal jobban játszott a komáromi gárda, de ez az igyekezet már elkésett.
A találkozó érdekessége az volt, hogy a komáromi kispadon a
korábbi Falco edző, Andjelko Mandič foglalt helyet. -cser-

Gyorsasági motorozás

Komáromi győzelem a kiskunlacházai repülőtéren
Szeptember 13-án a szlovák SŠA utolsó és a kiskunlacházai utolsó előtti versenyén Szabó István is rajthoz állt. A napsütéses időnek köszönhetően több ezer néző látogatott ki az eseményre. Mivel nemzetközi megmérettetésről volt szó, a motoros versenyzők
száma is felülmúlta az eddigieket. A szlovák futamot a versenyen
elért legjobb idők alapján értékelték ki. Ebben István már reggel
az első helyre kvalifikált. Ideje átlagos, 9,70 sec, sebessége pedig
244 km/óra volt. Az utolsó kvalifikációs körben, a budapesti Repelik József 9,65-ös idővel győzött, Szabó (COCÓ) a második
helyen zárt ebben a versenyben, ami az éves összesítésben SŠA
kupasorozatban elegendő lett ahhoz, hogy az 1000 cm3 fölötti kategóriában szlovák bajnok lehessen! A magyar bajnokság döntőjében Szabó az elő- és a középdöntőben is jelesre vizsgázott, majd
a döntőben remekelt és így magyar országos bajnoki címet nyert.

Vízilabda
Két csehországi és egy lengyel vízilabdaklub fogadta el a komáromiak meghívását és vett részt a Komárno CUP tornán. Az eredmények: KVP Komárom – WTS Polinia Byton (lengyel) 16:6 *TF
Slávia Hradec Králové – Kométa Brünn 8:7 * KVP Komárom
– TJ Slávia Hradec Králové 20:5 * Kométa Brünn – WTS Polinia Bytom 13:11. A tornát 44:18 arányban Komárom csapata
nyerte meg, 2. 34:27-tel a brünni Kométa, 3. 34:39-cel a WTS
Polonia Bytom, 4 a TJ Slávia Hradec Králové csapata. (23:51).

KEMPO

Szeptembertől újra indult a kempósok képzése, mégpedig a komáromi KEMPO Klub jóvoltából. A keddi és csütörtöki napokat
jelölték ki az edzésekre az Eötvös utcai alapiskola tornatermében.
Két csoportban indult az számára. Az előbbiek edzése
edzés, mégpedig gyerekek (5- 17 és 18 között, utóbbiaké pe14 év) és felnőttek (15+ év) dig 18 és 19:30 között zajlik.
A Kempo karate nagyban
elősegíti a gyerekek mozgáskoordinációját, továbbá az
Szeptember 6-án rendezték meg a 27. Milan Rosa Emlékverseny, önfegyelem és önvédelem elvagyis a kajak-kenu sport dunai maratonját. A 22 km-es távon, az sajátításában is szerepet kap.
öreg Duna medrében 11 ország 150 versenyzője 115 hajóban szállt Ezentúl persze egy kiváló kövízre. A verseny egyébként a Győrben megrendezésre kerülő vb zösség tagjává is válik.
előfutamának is számított.
Felnőttek számára elsősorA versenyről természetesen hatott a Koczkás Dávid – Zilizi ban egy működő, reális utcai
nem hiányozhattak a komáro- Richard páros, amely hatalmas önvédelem oktatására kerül
mi vizesek sem, s ami külö- hajrában bizonyította, hogy sor, hogy ha kell, sikeresen
nösen örvendetes, elsősorban Komáromban nincs baj az meg tudják védeni magukat
az ifjúsági kategóriákban re- utánpótlással, A juniorok C1- mindennapjaink veszélyeivel
mekeltek. A C2 kategóriában a es kategóriájában Kara Mátyás szemben.
Több
szabályrendszerben
dobogó legfelsőbb fokára áll- lett aranyérmes.
történő versenyeken való
Pőstyénben került sor az országos kajak-kenubajnokságra, részvételre is van lehetőség
ahol ugyancsak érdekelve volt a komáromi klub.
(MMA, Full Contact,K-1).
A K4 férfiak futamában arany- Mátyás – Sidó Zoltán páros, a A komáromi klub sikeresséérmes lett a Beňo – Jankovec- kadétoknál 1. a Koczkás Dávid gét jellemzi, hogy világ- és
Gelle Péter – Zaťko összeállí- – Zilizi Richárd, 2. a Sýkora Sa- Európa-bajnokkal is büsztású legénység, az ezüstérmes muel Daniel – Banai Tóth István kélkedhet. A KEMPO szinte
csapatban ott volt Szokol Dáni- páros. A C4 futamában start-cél az egyetlen harcművészet,
el. A juniorok hajójában Botek győzelmet aratott a Koczkás amely tartalmazza a harc 5
Ádám lett aranyérmes, a kadé- Dávid – Sýkora Daniel Samuel fázisát:
toknál Obert Ákos, a kadétlá- – Banai Tóth István – Zilizi Ri- 1. rúgások * 2. ütések * 3.
nyoknál Petrušová Marianna és chard összeállítású csapat, míg könyök és térdtechnikák * 4.
Konečná Anita állhatott a do- a 3. helyezett hajóban Csontos földrevitelek és dobások * 5.
bogó legfelsőbb fokára. A C1 István és Méhes Zoltán is ott ült. földharc.
kadétok csoportjában aranyér- A K1 2 000 m-es távon a 11 éves A KEMPO könnyen elsajátítmes Koczkás Dávid, a 13 éve- fiúk korosztályban 1. Doktorík ható, kortól, nemtől és testi
seknél 1. Lerant Christopher Jakub, a lányok 12 éves korosz- adottságoktól függetlenül!
Péter, 2. Gallo Dávid, a 13 éves tályában 2. Koczkás Eszter, a 11 Érdeklődni az edzéseken, illetve az alábbi telefonszámon
lányoknál 1. Ikréni Viktória. A éveseknél pedig 3. Bugár Réka.
C2 juniorok futamában 2. a Kara
-zagy- lehet: 0905 360 205. -cseri-
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