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Országos konferencia színhelye volt Komárom

Ápolónők tanácskozása

A szlovákiaiak mellett cseh és osztrák egészségügyi intézmények ápolónői vettek részt pénteken azon a nemzetközi konferencián, amelyet már negyedik alkalommal rendezett meg
a komáromi kórház. Itt mintegy hatszáz egészségügyi dolgozó
kap áttekintést az új előírásokról.

Németh István felvétele

A Forlife n. sz., amely az
Agel menedzsercsoport tagja,
nem ok nélkül érdemelte ki a
jelentős konferencia megrendezésének jogát, úgy, hogy a
fővédnöki szerepet a kórház
ápolásért felelős igazgatóhelyettese, PhDr. Zlatica Halmová tölti be. – Egyre nagyobb
felelősség hárul az egészség-

A Magyar Népmese Napja

Komáromban a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szervezésében szeptember 30-án harmadik alkalommal kerül megrendezésre a városi Magyar Népmese Napja. Egyesületünk idén is megszólítja a város iskoláit, óvodáit, hogy közös, egyazon időpontban zajló meséléssel bizonyítsák, nagy mesemondónk, Jókai
Mór városában él a magyar népmese.
Kérjük, hogy a város magyar
tannyelvű óvodáiban 2015.
szeptember 30-án a délutáni
pihenő előtt, egyazon időpontban, 12.30 órakor, a város magyar tannyelvű iskoláiban pedig 11 órakor olvassák
fel a diákoknak az iskola
hangosbemondóján keresztül vagy más formában (olvassák el közösen) Benedek
Elek egyik tetszőlegesen kiválasztott meséjét. A népme-

se városi ünnepe délután 16
órakor a Kossuth téren folytatódik, A műsorban felkérésünkre mesét olvas Petrécs
Anna színművésznő, majd az
50 éves jubileumát ünneplő
Munka utcai Alapiskola tanulói adják elő műsorukat.
Idén második alkalommal
készülünk egy kiállítással is.
Bemutatjuk a tavaly készült
legsikeresebb rajzokat és természetesen idén is várjuk,

hogy rajzot hozzanak az iskolások, óvodások. A rajzok készítői közül a műsor keretén
belül kisorsolunk 10 iskolást,
akik könyvjutalomban részesülnek és 10 óvodást, akik
meséskönyvet kapnak. Természetesen minden óvodás,
iskolás, aki eljön, ajándékot
kap.
Dr. Keszegh Margit,
A Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület elnöke

ügyi ápolókra a gyógyítás
biztonságosabbá tétele terén,
s ezért a konferencia központi
témájául A betegek biztonsága – az egészségügyi ápolószemélyzet biztonsága címet
választottuk. Valóban biztonságos gyógyítás csak olyan
szakemberekkel képzelhető
el, akik ismereteiket a gyakorlatban is érvényesíteni tudják
– nyilatkozta a kórház igazgatóhelyettese. A konferencia
témája volt többek között a
pánciesek jogi helyzete, az
időskori leépülésben szenvedők ápolása és a kórházban
szerezhető nozokomiális fertőzések veszélye.

Gyertyagyújtás
Ógyallán

Október 2-án, az ógyallai művelődési ház előtti
emlékparkban 18 órától
az MKP városi szervezete
megemlékezést tart a mártírok emlékének tiszteletére.
Beszédet mond Gyarmati
Tihamér mérnök, az MKP
járási elnöke, majd a mécsesek meggyújtása következik. Előadást tart Elek
József tanár.
Ondrušek Péter,
az MKP ógyallai városi
szervezetének elnöke

nem kémdrónokat hatástalanít,
hanem rendkívül előnyös szerződéseket köt az unokaöccse
biztosítójával. A tanti nem kevesebb, mint hat cégnél szerepel
társtulajdonosként vagy cégvezetőként, melyekkel összesen 14
millió euró értékben 69 szerződést kötött a VšZP, a legnagyobb

állami tulajdonban lévő vállalatok egyike. Forai szerint – akit
Miroslav Beblavý parlamenti
képviselő hivatali jogkörrel való
visszaéléssel és az összeférhetetlenségi törvény megsértésével
vádol – nagynénje több mint 40
évig laboráns volt, jóval előbb
dolgozott az ágazatban, mint ő

(3. oldal)

Egyetlen kérdés

Stubendek László mérnökhöz ,
Komárom polgármesteréhez:

A közelmúltban pályázatokat írtak ki a városi hivatal osztályvezetői posztjainak betöltésére. Sokan furcsállották azonban, hogy
a pénzügyi osztályvezetői pályázatot megnyert személy helyett ismét Kóňa Bohumír mérnök került funkcióba. Hogyan született
ez a döntés?
– Azért döntöttem így, mert a ban elárulhatok, hogy nem kis
pályázatot megnyerő jelentke- meglepetésemre kevés a pályáző időközben visszalépett. A zó, ráadásul többségük nem is
folyamatosság érdekében ke- komáromi lakos, holott a helyrült sor Kóňa Bohumír mérnök zetismeret ezeken a posztokon
kinevezésére. Hamarosan ki- szinte az érdemi munka biztoértékelésre kerülnek a további sítékának számít – válaszolta
pályázatok is, erről egyelőre kérdésünkre Komárom polgárnem beszélhetek. Annyit azon- mestere.

Jégeső, villámlás és tűzoltás

Nagy valószínűség szerint ez volt a szombat délutáni sorrend
Dunaradványon, hiszen a környéken előbb száraz (eső nélküli)
jégverés miatt sűrűsödtek a redők a borosgazdák homlokán, azután egy villám csapott a falu egyik nyaralótelepén egy, a korábbi viharban már kidőlt diófába. A lángok átterjedtek egy kisebb
nyaralóra is, amelyet azután az önkéntes és a hivatásos tűzoltók
közösen oltottak el. Személyi sérülés nem történt.

Az oktatási minisztérium a 26 452 aláírással támogatott petíció ellenére sem volt
hajlandó módosítani a kerettantervet, és
csupán egyéves haladékot kapott a kisiskolák felszámolása is, ami a magyar oktatási nyelvű iskolák 46 százalékát érinti.
A pénteki demonstrációval jeleznünk kell,
hogy célkitűzéseinket nem adjuk fel és tiltakozunk az oktatási minisztérium minden
szakmaiságot nélkülöző, rólunk-nélkülünk

Az ukrán dróngyilkos nagyi és az Általános Egészségbiztosító
igazgatójának cégtulajdonos nénikéje

Pusztán azért, hogy ne becsüljük
le az idős hölgyeket, hiszen azok
jóval vitálisabbak lehetnek fiatalabb kortársaiknál. Itt van például az Általános Egészségbiztosító igazgatójának, Forainak a 77
éves nagynénje, aki korát meghazudtolva nem kevésbé aktív,
mint ukrán társnője, ő azonban

gálják?

Pénteken helytállásunkat bizonyítjuk!

Aktív idős hölgyek:

Olvasom, hogy egy ukrán nagymama működésképtelenné tette a hadsereg felderítő drónját. A drón túl közel repült a szupernagyihoz, aki mérgében elkapta
és úgy földhöz vágta a tolakodó gép-Bondot, hogy annak menten letört a farokrésze. Még örülhet az ukrán haderő, hogy a nagyit nem éppen szőnyegporolás
közben környékezte meg a kütyü, mert akkor a prakkerrel ripityára törte volna.
Persze a drónért érkezett katonák is megkapták a magukét, az idős hölgy alaposan lehordta őket. S hogy miért meséltem el mindezt?
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● Kinek az érdekeit szol-

maga, így természetes, 1989ben az egészségügyben kezdett
vállalkozni. Ez persze rögtön
más megvilágításba helyezi az
egész ügyet. S hogy mindennek
mi az üzenete azon túl, hogy
nemcsak az ukránoknál, hanem
nálunk is bármi megtörténhet?
Az, hogy az évtizedekig laboránsként dolgozott szépkorú
hölgyek ne csüggedjenek, ezen
kritériumok alapján még ők is
komoly eséllyel lehetnek 14
millával rendelkező, előnyös
szerződéseket kötő cég- és
társtulajdonosok, bár ebben az
egészben ezért az unokaöccs
hibázik, de az nagyon…-nkzs-

Emlékezzünk együtt
az aradi vértanúkra!

A Magyar Közösség Pártja tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt
az aradi vértanúk napja alkalmából rendezett megemlékezésre Komáromba,
amely október 4-én, 17 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központban.
A jelenlevőket köszönti és beszédet mond Berényi József, az MKP elnöke.
Az emlékesten fellépnek a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor fiataljai.
A Virtuózok a világ első komolyzenei tehetségkutatója, amely 2014 őszétől karácsonyig tartott az M1-en. A műsorsorozat soha nem látott nézettséget hozott a saját kategóriájában. Az itt felfedezett fiatal
tehetségek népszerűsége és országos ismertsége kiemelkedő. A
műsor befejezése óta számtalan felkérést kaptak. Színvonalas
rendezvényeken, koncerteken, kiemelt eseményeken szerepelnek, mindenhol zajos sikerrel. Méltón képviselik a műsor fő
üzenetét: a tehetség szorgalommal, kitartással, elhivatottsággal
párosulva megkérdőjelezhetetlen értéket teremt.
A fiatal tehetségek az alkalomhoz méltó programmal mutatkoznak be.
Belépőjegy: 1.- euró
Információ és jegyrendelés:
• Hutter Mária járási titkár, Magyar Közösség Pártja – Komáromi Járási Iroda,
Tiszti pavilon, Komárom, mobil: +421905547433, e-mail: komarom@mkp.sk

hozott döntései ellen, hogy minél szélesebb
körben felhívjuk a figyelmet a magyar
nyelvű oktatás ily módon való támogatására.
A résztvevők a Klapka téren szeptember
25-én 16.30 órától demonstrációval támogatják a magyar nyelvű oktatás ügyét,
nemzetiségünk egységét.

Önt is várjuk!

Az önkéntesség elvének
az országban is
érvényesülnie kell

A Magyar Közösség Pártja sajnálattal állapította meg, hogy
a szlovák kormány figyelmen kívül hagyta a bősiek nép-

szavazás útján is kinyilvánított akaratát, és elkezdték a
menekültek Bősre történő betelepítését Ausztriából.
Bár a kormány elutasítja az Európai Unió által szorgalmazott kvótákat, arra hivatkozva, hogy ez a kérdés állami hatáskörbe tartozik, szembeötlő, hogy Bős község helyi
önkormányzatának és polgárainak véleményét figyelmen
kívül hagyja. Az MKP véleménye szerint az önkéntesség elvének az országon belül is érvényesülni kellene. Elvárjuk a
kormánytól, hogy miután a helyi lakosok véleményét nem
tartotta tiszteletben, legalább a biztonságukat szavatolja.
A Magyar Közösség Pártja továbbra is úgy véli, hogy a
magyarok által lakott Dél-Szlovákiában aránytalanul sok a
bevándorlási intézmény (Medve, Nagyszarva, Apátújfalu,
Bős), ezért szorgalmazza az elengedhetetlen bevándorlási
terhek arányos elosztását az országon belül.
Berényi József,
a Magyar Közösség Pártjának elnöke
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Nem lankad a bátorkeszi hagyományőrzők lelkesedése

Aki nem ismeri múltját, nincs joga a jövőre!

A bátorkeszi Pro Future Villa Kezw Polgári Társulás
szeptember hónap folyamán megrendezte a társulást támogatók csoportjának második találkozóját, és a falunapra elkészítette hatodik tematikus kiállítását „A hagyományok jelentősége az EU-ban” címmel. Az egy éve alakult
társaságot egy lelkes kis csapat hozta létre Zsok Gizella
muzeológus-könyvtáros vezetésével, aki azóta is a társaság
szíve és motorja. Szívén viseli, hogy a falu régi hagyományai, szellemi értékei ne vesszenek a feledés homályába, és
fáradhatatlanul munkálkodik lelkes segítőivel azon, hogy
felkutassa és megóvja az enyészettől a régi bútorokat, használati tárgyakat, hogy azokat különböző tematikus kiállítások formájában bemutassa a mai nemzedéknek, és ha
mód van rá, megőrizze a következőnek is.
Az elmúlt egy év alatt számos
ilyen tárgyat adományoztak
magánszemélyek a társulásnak.
Ma már ott tartanak, hogy problémát okoz ezeknek a tárgyaknak a szakszerű tárolása, hiszen
a társulás nem rendelkezik saját
helyiségekkel. E célból szeretnének a jövőben egy faluházat

köszöntötte Jakabné Lelkes
Ilonát, akinek édesapja, Lelkes Ferenc 1928 és 1960 között volt Bátorkeszin református lelkész. A díszvendég nem
jött üres kézzel, családi gyűjteményéből hímzett ágyhuzatokat, régi konyhai eszközöket
és számtalan régi fényképet

A korabeli bútorok és kézimunkák egyrészt múltidéző,
másrészt a tájjelleg őrzői

Az egészségügyi nővérek
becsapva érzik magukat

Hároméves huzavona után a kormány elfogadta az egészségügyi dolgozók minimális fizetését meghatározó jogszabályt.
Ez minden kórházi egészségügyi dolgozóra érvényes lesz, míg
az eredeti verzió csak a 39 állami intézményre vonatkozott
volna. Viliam Čislák egészségügyi miniszter szerint így mintegy 120 intézmény több mint 38 ezer alkalmazottja vihet haza
több pénzt január elsejétől, amikor életbe léphet az egészségügyi dolgozók minimális juttatását szabályozó törvény. A törvény elfogadásával – amennyiben a parlament is jóváhagyja
– a tárca vezetője szerint mintegy 16 százalékkal emelkedhet
átlagosan az összes egészségügyi dolgozó fizetése.
A Szlovák Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája szerint
azonban a törvény rossz, diszkriminatív. Egyetlen pozitívuma,
hogy minden kórházra vonatkozik, nem csak a kezdetben
javasolt állami intézményekre.
Szerintük azonban mindössze
az egészségügyi dolgozók kis
hányadának emelkedik majd a
fizetése, az állami kórházakban
a bérek akár 100–200 euróval
is csökkenhetnek, s egyáltalán
nem jelent megoldást a rendelőkben dolgozó nővérek számára sem, vagyis az egészségügyi
dolgozók egyharmada kimarad a
törvény hatálya alól.
A miniszter szerint kizárt, hogy
a törvény elfogadása bércsökkenést eredményezzen, azt viszont

elismerte, hogy a jogszabály
nem vonatkozik minden rendelőre, csak azokra, amelyeket a
kórházak tartanak fenn. A magánorvosok rendelőiben dolgozók és a szociális intézmények,
például az idősotthonok egészségügyi nővérei nem számíthatnak a garantált minimálbérre.
Ugyancsak nem teljesítették a
nővérek azon követelését sem,
hogy a bérek megállapításánál
vegyék figyelembe a szakmában
ledolgozott éveiket. Az egészségügyi dolgozók a parlamenti
jóváhagyás során megpróbálják
módosítani a jogszabályt, s ha
nem járnak sikerrel, nem zárják
ki a tömeges tiltakozóakciók
szervezését sem.
-zsu-

szórakoztató előadás után a gönyök, hímzett ruhadarabok
résztvevők megtekintették a szemet gyönyörködtető látvátemplom falán elhelyezett két nya fogadja a kiállítás látogadomborművet, melyek ké- tóit. A kiállítás részben a társuszítője a bátorkeszi születésű lás tulajdonában lévő, részben
Gáspár Péter szobrászművész. pedig kölcsönzött anyagból
A templom főbejárata mellett állt össze. Szerencsére mintalálható kopjafát a szintén dig akadnak támogatók, akik
bátorkeszi születésű ifj. Sidó szívesen kölcsönzik egy-egy
Szilveszter készítette.
kiállításra féltve őrzött családi
A találkozó következő prog- kincseiket. Az ünnepélyes megramja egy rövid séta volt a ka- nyitóra szeptember 11-én került
tolikus temetőbe. Itt a csoport sor, ahol először Zsok Gizella
tagjai Zsok Gizella kalauzo- a polgári társulás elnöke rövelásával meglátogatták a falu den ismertette a jelenlévőkkel
neves személyiségeinek sír- a kiállítás tematikáját, majd
helyeit. Először Kobek István Labancz Roland polgármester
Sose bánd, ha múlnak az évek,
és testvére Kukányi Ferencné méltatta pár szóval a társulás
A minap elérted az ötven évet,
Kobek Mária sírját tekintették eddigi munkáját. A falunaKívánunk neked még számos boldog évet,
meg, majd Dr. Rörich Béla pok vendégeként jelen voltak
Derűt, vidámságot, hozzá egészséget!
körorvosét, tiszteletSzeptember 20-án ünnepelte
beli főorvosét, aki
a Bátorkeszi Polgáötvenedik születésnapját
ri Olvasókör elnöke
Kuruc Ferenc
volt. Gévay Ádám
Izsán.
kántortanító, a katoliNagyon boldog, hosszú életet kíván
kus iskola igazgatója
az izsai labdarúgóklub
volt egészen annak
vezetősége.
bezárásáig, 1945-ig. A
mindenki óvónénijeÖregedjünk meg együtt, a sors bármit is rendel,
ként emlegetett Lacza
Julianna 1945-ig volt
Így állunk elébe, ketten, egy szerelemmel
óvónő. Hans Christi(John Lenon)
an Fortuner körorvos
Szeptember 18-án ünnepelték
1852-ben halt meg,
házasságkötésük ötvenedik évfordulóját
és 47 évig volt a falu
a szeretett szülők és nagyszülők
orvosa. Ez a tény azt
tükrözi, hogy abban az
időben Bátorkeszi egy
gazdag falu volt, mert
saját körorvost tudott
eltartani.
A temetői sétát a sze- Labancz Roland polgármester és
merkélő eső zavarta Farkas Iván megyei képviselő, az
meg, így a ismeretter- MKP alelnöke a kiállítás megnyitójesztő sétát megszakít- ján.
Tóth Ferenc és Tóth Cecília
va mindenki visszatért
született Néveri
a nyugdíjasotthonba. Itt Trenka Gyarmati Tihamér és Farkas
Nagyszigeten.
Anett, a Selye János Egyetem Iván megyei képviselők, akik
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak,
ötödéves történelem szakos szintén részt vettek a kiállítás
sok erőt, jó egészséget és boldogságot kívánnak
hallgatója várta a csoportot, aki ünnepélyes megnyitóján.
lányaik, Ildikó és Ági családjukkal.
Zsok Gizella felkérésére felol- A kiállítás október végéig
vasta a találkozó résztvevőinek megtekinthető a helyi kultúrA jókívánságokhoz csatlakozik
diplomamunkáját, amit a szlo- házban.
az egész rokonság
Pintér Erzsébet
vákiai magyarság egy nagyon
nehéz időszakáról írt.
A találkozó kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd egy
diavetítőn keresztül régi fényképeket vetítettek ki a falra. Az
idő gyorsan elszaladt, eljött a
búcsúzás ideje. A résztvevők
Elég néhány cseppnyi eső, az őrsújfalusi
elégedetten indultak haza a tarKertekalja utca járhatatlanná válik. Néhány
talmasan eltöltött délután után,
évvel ezelőtt az utcában új víz- és szennyvízés örömmel fogadták az ígérevezetéket fektettek le a KOMVaK megrentet, hogy két hónap múlva ismét
delésére. A kivitelező cég szégyenletesen halesz találkozó.
nyag munkával fektette le az úttestet képező
A Pro Future Villa Kezw Polbetonlapokat, megszüntetve a vízelvezető árgári Társulás társszervezőként
kokat, s még járdákat sem építettek ki. A koszerepelt az idei falunapokon,
rábbi városvezetés nem keresett felelősöket
amelyen az önkormányzat uni(egyáltalán tudni lehet, hogy a kivitelezőtől
ós támogatás felhasználásával
ki vette át a hanyag munkát?), s úgy tűnik,
különböző
rendezvényeket,
ezen a téren most sincs változás. Az őrsújfavitaesteket, kiállításokat és verlusiak szeretnék tudni, az életüket megkesesenyeket rendezett tematikailag
rítő út rendbetétele nem lenne-e előbbrevaló,
az Európai Unióhoz kapcsolva.
mint egy újabb komáromi körforgalom?
A polgári társulás „A hagyományok jelentősége az EU-ban”
címmel rendezett egy kiállítást,
amely a 18. és 19. századból
való bútorokon és használati
tárgyakon kívül azt mutatja be,
hogy régen, de a közelmúltban
is milyen gyönyörű munkák
kerültek ki az ügyes kezű háziasszonyok keze alól. Szebbnél
szebb terítők, ágyhuzatok, füg-

Köszöntők

A református templom egyházi relikviái
kialakítani, ahol méltó helyet
kapnának a már összegyűjtött
tárgyak. Bíznak abban, hogy e
céljuk elérésében hathatós támogatást kapnak a községtől,
illetve mindazoktól, akik szívügyüknek tartják Bátorkeszi
hagyományainak megőrzését.
A társaság további tevékenysége a régi fényképek, dokumentumok gyűjtése is, melyeknek
másolatát folyamatosan megosztják közösségi oldalukon.
Itt az oldal kedvelői megnézhetik a feltett fényképeket és
bejelölhetik rajtuk a felismert
személyeket és eseményeket.
Lehetőség van arra is, hogy
régi családi fényképeiket feltegyék. Az oldalon már többszáz
fénykép, korabeli dokumentum
másolata és a faluval kapcsolatos cikk található. Amennyiben meglesz hozzá az anyagi
fedezet, a társulás nyomtatott
formában is szeretné kiadni az
eddig összegyűjtött legérdekesebb, legértékesebb dokumentumok, fényképek másolatait.
A Pro Future Villa Kezw Polgári Társulás támogatóinak
első találkozója ez év júniusában volt és akkora sikert
aratott a résztvevők körében,
hogy folyamatosan sürgették a
következő találkozót. Erre aztán szeptember 5-én került sor
a katolikus templom melletti

ajándékozott a társulásnak.
A találkozó első programja
a helyi református templom
megtekintése volt. A résztvevők egy csoportja elsétált
a mintegy öt percnyire lévő
templomig, az idősebbek a találkozó helyszínén maradtak,
ahol régi csoportképek felnagyított másolatain keresgéltek
ismerős arcokat. A református
templom udvarán Czinke Zsolt
tiszteletes fogadta, majd invitálta a templomba a csoportot.
Itt a résztvevők megcsodálhatták és kézbe vehették az 1646ban készült kelyhet, az 1669ben és az 1696-ban készült
úrasztali kancsókat. A lelkész
úr elbeszéléséből megtudtuk,
hogy a templomot 1785-ben
építették, majd 1878-ban tornyot is kapott. Említést tett
egy 1650-ből származó levélről, melyben már szó van egy
Saffár István nevű bátorkeszi
református lelkipásztorról. A
bátorkeszi születésű Bátorkeszi
István gályarab prédikátor tiszteletére 2006-tól minden évben megrendezik a Bátorkeszi
István Napokat. A Bátorkeszin
szolgált lelkészek közül munkásságával kiemelkedik Kováts József, aki lelkészi tevékenysége mellett tudományos
alapossággal foglalkozott a
gyümölcstermesztéssel. A mai

A bátorkeszi református templomban Czinke Zsolt lelkész
adott történelmi áttekintést a templom és a református hitélet múltjáról
nyugdíjasotthonnak
készült
épületben. A találkozóra hetvenen jöttek el. Zsok Gizella,
a polgári társulás elnöke üdvözölte a megjelenteket, és külön

napig őt tartják a pomológia
úttörőjének. Neki tisztelegve
vette fel nevét 2001-ben a bátorkeszi alapiskola.
Az érdekfeszítő, és egyben

Az őrsújfalusiak
(még) türelmesek

Kisebbség

XI. Komáromi
Fúvószenekari Fesztivál
Szeptember 12-én rendezte meg a Regionális Művelődé-

kontra

kisebbség

si Központ és Komárom városa a szponzorok segítségével
a Klapka téren a fúvószenekarok fesztiválját, amely nagy
sikert aratott a hazai és a külföldi hallgatóság soraiban. A
műsorban fellépett a nemesócsai Oucha zenekar és a Katica
mazsorettcsoport, a somorjai önkéntes tűzoltók fúvószenekara és természetesen nem hiányozhatott a komáromi Veselá kapela zenekar sem. A fesztivál teljesítette küldetését,
hiszen a zenekarok tagjai között új barátságok szövődtek és
mód nyílt a korszerű fúvószenekari elvárások megbeszélésére is.
Szabó Árpád

Amióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk mi, Kelet-Közép-Európa népei, szinte egyetlen leckére ébredünk minden
reggel: megfelelni az uniós normáknak és törvényeknek.
Mert az „elit klubhoz” tartozni felemelő és biztonságérzetet sugalló érzés. Dagad is a keblünk a büszkeségtől. Végre
európéer európaik lehetünk. Igyekszünk is megfelelni. Különösen mi, magyarok, akik az unión belül is vagyunk, meg
kívül is. Egy részünk bent, más részünk kint dagadozik a
büszkeségtől.

Aba leve csordogált a domboldalon...
Három település közös szüreti népmulatsága

A szőlő a gabona mellett az egyik legősibb kultúrnövényünk. Kezdettől fogva szent és isteni növénynek, életfának
tekintették az emberek. A sumér ékírás az élet szót szőlőlevél alakú jellel ábrázolta. Egy zsidó hagyomány szerint az
édenkerti fa szőlőtőke volt, amely ott zöldült, virágzott, termett az olaj-, füge- és gránátalmák között. A vízözön után
Noé első teendői közé tartozott, hogy elültesse a bárkáján
megmentett szőlővesszőket. A vegetariánus életmódú eszszénusok, akiknek gyülekezetéhez egykor Jézus is tartozott, híresek voltak bölcsességükről és magas korukról.
Az „Abák”, mint tudjuk, a
Martos-Ímely-Naszvad
és
Ógyalla határolta dombvidék
szőlészetéről híres területe. Az
itt termő szőlőről úgy tartották, hogy ez a gyümölcs táplálék és gyógyszer is egyben.
Több száz éve termesztenek itt
szőlőt, ám napjainkban sok az

A jövő néptáncosa

elhanyagolt dűlő, de igéretesen sok helyütt megújították a
telepítményeket, felújították a
borházakat, borospincéket.
Ám ez a vidék nem csupán
növénytermesztéséről
híres,
hanem arról is, hogy az itt élők
hűségesen ápolják hagyományaiakat is. És ahol bor van,
ott lennie kell szüreti
mulatságnak is És mindezt ötvözve született az
ötlet, hogy legyen ennek
a három településnek a
közös szüreti ünnepsége
egyben a népi hagyományok, a népművészet
fesztiválja is.
Idén sem volt ez másképp, lovaskocsik indultak Ógyalláról, Ímelyről
és természetesen Martosról is az Aba-dombok
felé, ahol négy borosgazda borházába köszöntek
be. Rázendített a Bellő
néptáncegyüttes zenekara, táncra perdültek
a kocsin utazók, majd a
házigazdák meghívásá-

Útban Aba felé a martosiak.....
nak eleget téve megkóstolták
a nekik készített ételeket, s természetesen a házigazdák borát
is.
Az Abán tett látogatás után a
kocsik Martos utcáin vonultak

fel, s annak ellenére, hogy a
hirtelen esőssé vált idő miatt
nem sikerült a tavon felállított
színpadon a fellépést megtartani, a kultúrházban rendeztek
egy fergeteges táncmulatságot.

... hogy azután a vendégváró borosgazdáknál felcsendüljön a nóta

Csak egy aprócska gond van ezzel: a kint maradott és az utódállamokban élő magyaroknak,
akik őshonos kisebbségek (hiszen egy ezredéve élnek a szülőföldjükön), nem járnak ugyanazok a jogok, amelyek megilletik
a svédországi finneket, a déltiroli osztrákokat, a dániai németeket, vagy a spanyolországi
katalánokat. Európában ugyanis
él vagy ötvenmilliót számláló
őshonos kisebbség, amelynek a
sorsával az unió nem kívánt foglalkozni eddig sem. Most meg
minden erejét leköti a beözönlő
migránsok tömegeinek a befogadása, a rögtönzés, a káosz a
sorsuk intézésében, a nagy műgonddal megalkotott uniós működési-működtetési rendszer felrúgása… Nemrég még az unió
erős emberei is arról beszéltek:
megbukott a multikulturalizmus.
Akkor Angela Merkel ismerte
el, hogy képtelenek voltak ötven
év leforgása alatt integrálni jóléti
nyugati társadalmaikba befogadott más kultúrájú, más vallású
embereket, akik, tegyük hozzá,
már eddig is rengeteg gondot és
fejfájást okoztak. (Emlékezzünk
csak a lángoló Párizsra, a brüs�szeli karácsonyfa-cirkuszra, a
kereszthasználat tiltására, mondván: sérti az ott élő muszlimok
érzékenységét, vagy a németországi törökök elleni évek óta
folyó radikalizálódásra.) Európa
vezetői nem képesek felfogni,
hogy a világ összes baját nem
tudják orvosolni, különösen nem
a jelenleg fennálló gazdasági-jóléti rendszer fenntartása mellett.
Nekünk, új tagállamoknak megvan ezzel a tapasztalatunk. A mi
felzárkóztatásunk sem sikerült,
és nem csupán a saját hibánkból.
A globális gazdaság piacszerzésének áldozataivá váltunk,
a munkanélküliség ugrásszerű
megnövekedésével, a nyomott
– így versenyelőnyt jelentő –
bérszínvonalakkal, ezért élnek
térségünkből milliók a szabad
munkaerőmozgás „áldásos” lehetőségével. Messziről úgy fest:
valami érthetetlen lelkiismeret-furdalástól – vagy politikai
számítástól – vezérelve a régi
tagállamok azt akarják, hogy fogadjunk be mindenkit, aki otthon
nyomorog, nem érzi jól magát.

Biztos, hogy a betegek érdekeit védi
az Általános Egészségbiztosító?

Hoppon maradt szívbetegek

Immár második alkalommal került sor Gútán a Mi
Gútánkért Polgári Társulás szervezésében a Járási Gyermek- és Nyugdíjas-horgászversenyre, melyen a hazai
horgászni vágyó gyerekeken és nyugdíjasokon kívül nemesócsai és bogyaréti horgászok is képviseltették magukat. A gyermek kategóriában az első helyen a gútai
Szabó Rebeka végzett, második lett a gútai Őszi Márk, a
harmadik helyezést pedig a szintén gútai Őszi Nikoletta
szerezte meg. A nyugdíjasok között is a gútaiak taroltak,
az első helyet a Szabó Imre szerezte meg, második Paray
Juraj, harmadik pedig Majer Imre lett. A helyezetteket
ajándékutalvánnyal, horgászfelszereléssel és elismerő oklevéllel jutalmazták.
Kucsera Noémi
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Mint arról korábban hírt adtunk, dr. Tóth Péter kardiológus, aki csaknem négy évtizede
szolgálja betegeit, magánpraxisba kezdett. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az Általános
Egészségbiztosító nem köt vele szerződést, így csak az Union és a Dôvera biztosítóhoz tartozó szívbetegek kereshetik fel rendelőjét.
– Végtelenül sajnálom, hogy van gond: – Ezzel a
több olyan beteget, akiket évek problémával már több
óta kezeltem, kénytelen va- kollégám is értetlenül
gyok más szakorvoshoz külde- szembesült, mert mi,
ni, ugyanis nem biztos, hogy a orvosok a gyógyításra
magánkezelés árát meg tudnák esküdtünk fel és nem
fizetni. Szerintem ez egyfajta törődhetünk egy ros�diszkrimináció, nem szólva ar- szul értelmezett biztoról, hogy az évek óta fennálló sítói takarékoskodásbeteg-orvos kapcsolat meg- sal abban a régióban, A Rákóczi utcai egészségház első emeszakítása egyáltalán nem szol- amely a szív-és ér- letén dr. Tóth Péternél a legmodergálja a zavartalan gyógyulást rendszeri betegségek nebb berendezések segítik a szívbete– mondta dr. Tóth Péter kardi- terén országos mére- gek vizsgálatát.
ológus. Nem titkolta, hogy a tekben is élen jár.
lehetőségük van dönteni arról,
másik két egészségbiztosítóhoz A megoldás? Szepttartozó, korábban is nála kezelt ember végéig szabadon vá- hogy valójában melyik egészbetegek többsége követte őt, laszthatunk egészségbiztosító ségbiztosító szolgálja az érdeígy nem a betegek számával intézetet. Az érdekelteknek küket.

És ha már lelkiismeretről esett
szó: talán a briteknek van igazuk, ők a közel-keleti szír menekülttáborokból akarnak valóban
rászorulókat befogadni, s nem
kérnek az illegális bevándorlókból, sem embercsempészekből.
Európa és az uniós vezetők jelenlegi magatartása, tétovasága
csak azt mutatja: az igazán nagy
és fontos kérdéseket képtelen
kezelni. Európa – és az Európai
Unió – alkonyát, hanyatlását
jelzi, hogy képtelen kézben tartani a dolgokat, melyek sorsát is
megpecsételhetik.
Az ötvenmilliós őshonos kisebbség jogállását ötven év alatt
sem tudta és akarta rendezni,
holott mi azonos kultúrkörből
vagyunk, a demokrácia és a jogállam elveivel és feltételeivel is
tisztában vagyunk, nem vagyunk
messzeföldről érkezett, más szokású emberek; csak a szülőföldünkön szeretnénk otthon lenni,
úgy élni, olyan jogokkal bírni,
mint a többségi nemzeteinkhez
tartozó polgártársaink. Egy ilyen
Európai Unió mit tudna kezdeni
bevándorlók újabb millióival,
amikor egy árva szó sem esik –
eshet – arról, hogy mi lesz az ötvenmilliónyi őshonos kisebbségi
jogaival?! Hogyan lesz nekünk,
az erdélyi vagy a kárpátaljai magyaroknak autonómiánk? Hogyan és mikor óhajt ezzel foglalkozni Brüsszel, ha minden erejét
leköti (bár még ez sem igaz) a
migránshullámmal való törődés?
Idén tavasszal volt egy meghallgatás az Európai Parlamentben,
amelynek megvalósulására a
felvetéstől mostanáig hét évet
kellett várni. Gondolhatjuk-,
remélhetjük-e, hogy a brüsszeli
vezetőknek egyszer majd csak
eszébe jut, hogy az őshonos
kisebbségek jogait is rendezni
kéne? Miközben Európa nyugati
fele boldog együgyűséggel keblére öleli a muzulmánok millióit,
mi, őshonos európai népcsoportokhoz tartozó polgárok – Luther
Mártonnal szólva – itt állunk,
másként nem tehetünk?!
Őry Péter,
a Magyar Közösség Pártja
önkormányzati
és közigazgatási alelnöke

Felvidéki
művészek
Zentán

A Magyar Alkotó Művészek
Szlovákiai Egyesülete (MAMSzE) reprezentatív csoportos
kiállítását „JELEN-LÉT / KÉT
HATÁRON TÚL” címmel szep
tember 16-án nyitották meg a
vajdasági Zentán, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ kiállítótermében. Huszonhat felvidéki alkotóművész 52
alkotását láthatta a nagy számban megjelent zentai közönség. A felvidéki kortárs magyar
képzőművészetet Bott Maya,
Bugyács Sándor, Csémy Éva,
Csémy Krisztián, Csémy Olivér,
Csótó László, Dolán György,
Duncsák Attila, Ferdics Béla,
Gáspár Péter, Godány Sándor,
Kopócs Tibor, Kovács Éva, Kovács Zsuzsa, Lipcsey György,
Litomericzky Nándor, Löw Attila, Siklósi József, Simon Anikó,
Šmídová Horváth Klára, Szabó
Krisztián, Szamaránszky Emőke, Szilva József, Takács János,
Tomovics Marianna és Varga
György alkotásai képviselték.
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Növényvédelem

Szeret tájékozódni

Időszerű munkák a kertekben

Nem virágzik a muskátli,
lyukasak a levelei
Több olvasónk is azzal a panasszal keresett meg bennünket, hogy a balkonjukon
található muskátlik (parasztmuskátli, vagy tiroli egyaránt) bimbót növel, de nem
tud virágzani, mert apró zöld
kukacok rágják át magukat
a bimbókon. A kártevő neve
gyapottok-bagolylepke.
Ez
a faj különösen a nyár második felében, kora ősszel
előszeretettel rakja petéit pl.
az erkélyen, balkonládában
tartott muskátlik növekvő
bimbóira (a gombostűfejnyi,
fehér, gömbölyű peték szabad
szemmel is észrevehetők). A
hernyó a kelést követően hamar berág a bimbó belsejébe,
ezek a virágok így
ki sem nyílnak, a
bimbók elhalnak.
A védekezést alapvetően két dolog
nehezíti meg: az
egyik, hogy a kártevő egyedei heteken át, újra és
újra, gyakorlatilag
folyamatosan berepülhetnek a környezetből a muskátlikra, a másik
pedig a hernyó rövid ideig
való támadhatósága (tudnillik, hogy behúzódik a bimbóba röviddel a tojásból való
kelés után).
A fentiek megnehezítik a hatékony védelmet, de ennek ellenére a kártevő észlelése kapcsán célszerű lenne egy Decis
+ Mospilan 20 SG szerkombináció kipermetezése (csak
szabad térben) úgy, hogy a
növény alaposan meg legyen
permetezve (a rejtett, védettebb részei is!). A kezelés ké-

sőbb megismételhető. Emellett a kártétel észlelésekor,
amikor apró lyuk jelenik meg
a bimbón, ill. a bimbó láthatóan nem fejlődik megfelelően,
akkor azt, valamint az adott
esetben megtalált hernyót is
azonnal el kell távolítani, és
meg kell semmisíteni.
Van munka a kertekben is!
Az ültetésre legalkalmasabb
időszakok márciustól május
közepéig, illetve szeptember
közepétől október végéig tartanak. Ha a kertész hajlandó
némi erőfeszítésre, szerencsét
próbálhat nyáron és a tél elején is.
Ősszel nagyon sok munka
van: virághagymák ültetése,
komposztkészítés, az évelők
szétültetése, és (ha előrelátóak vagyunk)
új ágyások ásása és szántás,
hogy előkészítsük a földet az
új évszakra. A
növények átültetését el kell
végeznünk október előtt, főként azért, mert
megbízható
hótakaró nélkül a növények
gyökerei az októberi kedvező
időjárási viszonyok között
tudnak jól megtelepedni.
A frissen ültetett és fejlődésnek induló növények esetén
a legfontosabb általános szabály vízellátásuk biztosítása.
Szinte bármikor bármit vethetünk, ha hajlandóak vagyunk mindig nedvesen tartani a talajt.
Szeptemberben elültethetjük
a fehér liliomot, szétültethetjük az íriszeket, átültethetjük a pünkösdi rózsákat.

A zöldségek betakarítása is
munkát ad ilyenkor, ha későn
érő fajtákat termesztünk. Az
időjárás biztos pusztulást jelent minden olyan gyomnak,
amit sikerült elgyengíteni. A
szeptember vége és az október alkalmas az évelő-ágyások átdolgozására, a gyönyörű virágok hagymáinak
elültetésére, a bokrok és a fák
telepítésére. A városban van
esély a rózsák telepítésére is,
de vidéken mindenki inkább
tavaszra hagyja. A fáktól
és kertekből kikerülő nagy
mennyiségű növényi anyag
jó kiegészítője a komposzthalomnak. Elég, ha ásunk
egy árkot a kertben, megtöltjük a növényi anyaggal, hozzáadunk némi trágyát, majd
befedjük földdel. Szinte hihetetlen, mennyire feljavítja
a talajt egy idő után.
Ha a leveleket felaprítjuk, azzal gyorsítjuk a lebomlást, a
trágya pedig segíti a hasznos
baktériumok munkáját. Szerves anyag, a szó valódi értelmében. Ha virágágyásainkon
javítani szeretnénk, ez a megfelelő időszak ehhez a munkához, ahogyan a többi kertépítési tevékenységhez is. A talaj jól
megmunkálható, az időjárás
kellemes és tiszta, sokkal jobb
ilyenkor elvégezni ezeket a
munkákat, mint a sáros tavaszi
körülmények között. Az őszi
ültetés szabálya alól van néhány kivétel. Néhány fafajtát,
például a magnóliát, tavasszal
kell elültetni. A szabadgyökerű
rózsákat szintén kora tavasszal
kell telepíteni. Bármit is ültettünk, talajtakaróval, vagy más
védelemmel kell ellátnunk a
növényeket a szárító szél és a
fagyhullámok ellen.
-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.) Próbálja valamennyi feladatát és tennivalóját későbbre halasztani. Most csak nyomasztaná a
sok elintéznivaló, de úgysem tudna semmit tenni. Lustálkodjon
egy jót, csak azt csinálja, amihez valóban kedve van. Később támogatókat is talál és hamar letud mindent.
HALAK (február 21. – március 20.) Az egész heti önfegyelem
után most mindent félredob és kirúg a hámból. Menjen el szórakozni, ne számolja a kalóriákat és a kilókat, egyszerűen csak élvezze az életet! Igyekezzen sok időt tölteni a szabadban, próbálja
élvezni a jó időt és mozogjon minél többet!
KOS (március 21. – április 20.) Nem erős oldala a türelem, de
most erre van szüksége a kedvesének. Hagyjon időt neki, hiszen az, ami önnek természetes, neki élete egyik legnagyobb
feladatát jelentheti. Talán épp azért vannak egymás mellett,
hogy ellessék egymástól, hogyan kell meglépni ezeket a nagy
lépéseket!
BIKA (április 21. – május 20.) Az elvárások azonnal passzívvá
teszik ma. Bár máskor mindig tekintettel van mások igényeire és
szükségleteire, illetve fontos önnek, hogy mit gondolnak önről,
most nem hajlandó kompromisszumokat kötni. Jól teszi, ha odafigyel saját belső vágyaira és kívánságaira.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ön nem éppen az a megbízható
partner, akiről az ellenkező nem álmodik. Sokszor belemegy egy
flörtbe vagy egy futó kapcsolatba és azután nyugodt szívvel néz
kedvese szemébe, lelkiismeret-furdalás nélkül, mivel úgy érzi,
semmit sem vett el párjától, tehát nem vétett ellene.
RÁK (június 22. – július 22.) Gyanakvó és nem hisz el semmit,
amíg alaposan utána nem járt. Ennek az oka csak önben keresendő, párja igazán nem adott okot a bizalmatlanságra. Mivel saját
maga már járt a tilosban, ott is átverést sejt, ahol pedig tényleg
nem kellene. Kivételesen ne magából induljon ki!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön akkor érzi magát
boldognak, ha van egy célja, amit elérhet, amivel foglalkozhat, ami
felé tarthat. Tudatosan figyeljen oda, hogy ez mindig meglegyen,
keressen kihívásokat vagy olyan területeket, amelyekben örömét
leli és ami fellelkesíti. Ez tartja önt életben, ez táplálja erejét.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kedve lenne a héten
korlátlanul költekezni, pedig a vásárolgatást jól meg kellene gondolnia, ugyanis hamarosan kedvező lehetősége adódik,
amelyet ki kellene használnia. A befektetési lehetőség váratlanul jön, gyors döntést igényel, és lehetővé teszi, hogy könnyedén javítson anyagi helyzetén.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha partnere aggódna,
amiért nem vigyáz eléggé egészségére, ne kapja fel azonnal a vizet, hiszen be kell látnia, hogy igaza van. Sokkal könnyebben túljutna a kisebb megbetegedéseken, ha folyamatosan odafigyelne a
megfelelő táplálkozásra és az elegendő testmozgásra.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Emberek közé kívánkozik, hogy megvitathasson velük különböző témákat, amelyek
mostanában foglalkoztatják. Főleg olyanokkal keresi a kapcsolatot, akikhez mély érzelmek kötik, ugyanis most könnyen ki tudja
fejezni érzéseit és ez derűsebbé, könnyedebbé teszi.
NYILAS (november 23 – december 21.) Makacsul ragaszkodik
a véleményéhez egy olyan kérdésben, amelyben vitapartnerének
jóval több tapasztalata van. Tényleg azt gondolja, hogy igaza van,
vagy egyszerűen csak nem tudja, hogyan léphetne vissza? Ha az
utóbbi, akkor legyen egyszerűen őszinte. Ezzel sokkal inkább kivívhatja a másik nagyrabecsülését!
BAK (december 22. – január 20.) Úgy érzi, elegendő teret kap
párkapcsolatában és ez megnyugtatja, hogy valóban jól választott.
Adja meg ön is társának azt a megértést és toleranciát, amelyet ő
biztosít önnek. Támogassa és bátorítsa, ha nehéz helyzetben lenne,
talán csak erre van szüksége, és máris kilábal belőle.
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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.
• Perbetén olaszrizling kedvező
áron eladó. Tel.: 0915 746 326.
* Eladó egy régebbi típusú, jó
állapotban levő 85 l-es mélyhűtő.
Tel.: 035/777 6440.

Kútfúrást
vállalok.
Tel.: 0905 414 437.
* Idősebb hölgy ápolót keres. Tel.:
0948 272 002.
* Eladó bosc kobak körte viszonteladóknak is. Tel.: 0905 470 893.

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!

Egynapos sebészet Gútán

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.
* Eladó egy házilag készített kalapácsos daráló
(380 V). Tel.: 0918 022 251

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

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 26-tól október 2-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 Klikk (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 men�nyország, 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.)

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.)

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 vidégek,
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
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

Markíza tv

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.)

JOJ TV

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.)

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 88 perc
(francia), 0.15 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 13.40 Öld
meg a mamutodat, 14.35
Tudományos
magazin,
15.30 Szemtől szemben,
20.10 Štúrék (szlovák),
21.20 A család, 23.05 A
hullának meg kell halnia

Markíza tv

11.55 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.)

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 Acélököl
(amer.), 23.30 A skorpiókirály (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 26-án Vilhelmina
szeptember 27-én Friderika
szeptember 28-án Máté
szeptember 29-én Móric
szeptember 30-án Tekla
október
1-jén Gellért
október
2-án Eufrozina
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Chudoba Tamás és Cseh Magdolna
Gútán: a gútai Kelemen Péter és a naszvadi Lebó Zita, a
gútai Ferencz Zoltán és Králik Erika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a naszvadi Vrábel Eliza, a gútai Halász Keve Csanád és Hrabovský
Tamás, a dunamocsi Varga Zétény, a martosi
Berze Dominik és Csongrád Fanny, az ebedi Fodor
Nóra, a szentpéteri Bálint Rómeó, az izsai Dudáš Alex,
az udvardi Kládek Kristóf, a bánkeszi Sádovská Hana, a
marcelházai Csóka Tamás, a komáromi Krepsová Bianka,
Čéryová Zuzana, Jarábek Stanislav, Farkasová Sofia és Cibičková Soňa.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Madiová Janka (87 éves), Bilicová Mária (77
éves), Britková Zlatica (70-éves), Horján Margit (88 éves),
MUDr. Fekete Imre (89 éves), Bohilková Alžbeta (86
éves), Lalák Ildikó (92 éves), Lábska Eva (63 éves), a gútai
Gálfi Kálmán (54 éves), Gőgh Kálmán (82 éves) és Fördős Erzsébet (85 éves), a hetényi Szuh Eszter (84 éves), a
martosi Endrédi Julianna (73 éves) és Horváth András (82
éves), a csicsói Id. Koller Katalin (79 éves), a marcelházai
Polovicz László (77 éves), valamint a nemesócsai Kelemen
Gizella (60-éves).
Emléküket megőrizzük!
* Eladó 1-éves Benelli 50-es
motorkerékpár 1 700 kmrel. 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. Tel.:
0902 561 899.

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

Csirkés-édesburgonyás vagdalék

Hozzávalók:
700 g alma
3 dl 1,5%-os tej
3 dl víz
2 db tojás
20 g kukoricaliszt
folyékony édesítőszer (Ezerédes,
Huxol)
ízlés szerint

Hozzávalók:
30 dkg burgonya, hámozva
50 dkg narancssárga húsú édesburgonya, hámozva
2 evőkanál napraforgóolaj
22 dkg póréhagyma felszeletelve
22 dkg csirkehús, bőr nélkül,
kockára vágva
17 dkg mélyhűtött, morzsolt,
csemegekukorica, forrásban lévő
vízben kiolvasztva,
lecsöpögtetve
8 db olajban eltett paradicsom,
lecsepegtetve és feldarabolva
1 kávéskanál pirospaprika, só
A joghurtos-fokhagymás öntethez:
1,5 dl zsírszegény natúr joghurt
0,5 kávéskanál pirospaprika
1 gerezd fokhagyma, összezúzva
Elkészítése:
A burgonyát és az édesburgonyát vágjuk falatnyi darabokra.
Dobjuk egy lábasnyi forrásban lévő vízbe, forraljuk fel ismét,
és hagyjuk 2 percig lobogva főni. Tegyük bele a póréhagymát,
és főzzük még 1 percig. Szűrjük le. Forrósítsuk fel az olajat egy
nagy teflonserpenyőben, és tegyük bele a póréhagymát és a kétféle burgonyát. Süssük közepes hőfokon, gyakran kevergetve,
amíg pirulni nem kezd. Adjuk hozzá a csirkehúst, a csemegekukoricát, az aszalt paradicsomot, a pirospaprikát és a sót, majd jól
keverjük össze. Süssük még 3-5 percig, jól nyomkodjuk le, hogy
torta alakúra álljon össze a serpenyőben, és forgassuk nagyobb
darabokban, amíg mindkét oldalán ropogós barnára nem pirul. A
mártás elkészítéséhez tegyük a joghurtot, a fokhagymát és a pirospaprikát egy tálba, és keverjük össze. Tálaljuk az ételt, majd
öntsük rá a joghurtos mártást.

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.

Almakrém cukorbetegeknek

humorcsokor

Kannibál család ebédel.
Apuka kérdezi kisfiát:
– Jenőke! Szereted a nagymamát?
A gyerek válaszol: – Igen.
Mire az apa:
– Akkor vegyél még belőle!
– Nézze bácsika! A maga
korában már illő lenne lemondani legalább a nemi
élet feléről – inti orvosa az
öreg páciensét.
– Rendben van doktor úr!
De mondja, melyik feléről? – Ne gondoljak rá,
vagy ne beszéljek róla?
Két szőke beszélget:
– Mit csinálsz?
– Labdát pattogtatok.
– Megkóstolhatom?
Fiatal, csinos nő a nőgyógyásznál:
– Kérem, vetkőzzön le!
A nő zavarban van, erre
a doki leoltja a villanyt,
hogy sötétben vetkőzhessen. A nő megkérdi:
– Doktor úr, hová tegyem
a ruháimat?
– Nyugodtan tegye csak
ide, az enyémre...
Sarki boltban a pénztárnál:
– Kártyával lehet fizetni?
– Persze.
– Jó, akkor tud visszaadni
egy pikk ászból és egy kör
királyból?

Elkészítése:
Az almákat egyforma darabokra vágjuk, és a vízzel puhára
pároljuk. A tejet a tojások sárgájával, az édesítőszerrel, és a
kukoricaliszttel sűrűre főzzük. Megkeverjük, hogy ne bőrösödjön. Ha kihűlt, hozzáadjuk a keményre felvert tojásfehérjét is.
A párolt almák 3/4 részét a tálkák aljára tesszük, ráhalmozzuk a
krémet, és a tetejét a maradék almával – esetleg diabetikus csokoládéreszelékkel – díszíthetjük. Az egészet négyfelé osztjuk.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
A feltámadásba vetett reménnyel
mondok köszönetet a lelki atyáknak,
kedvesnővéreknek, a rokonoknak, szomszédoknak
és mindazoknak, akik szeptember 14-én
elkísérték utolsó földi útjára a szeretett édesanyát

özv. Elek Lászlónét,
szül. Krivanek Veronikát,

aki rövid szenvedés után,
életének 80. évében
adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
A gyászoló rokonság

MEGEMLÉKEZÉSEK

Megpihen a dolgos, jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál és drága édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala.
Soha el nem múló szerettetel
emlékezzünk szeptember 29-én,
halálának első évfordulóján

Dömény Jánosra
(Lakszakállas)

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Emlékét örökké őrző gyermekei:
Kati, Zsuzsi, Jani családtagjaikkal.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Fájó szívvel emlékezünk
október 2-án

Turcsek Lajosra
Naszvadon

halálának 23. évfordulóján.
Szerető felesége
s öt gyermeke családjukkal.
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk
szeptember 25-én
a szeretett édesanyára,
anyósra és nagymamára,

Fűri Erzsébetre
(született Őszi),

halálának első évfordulóján.
Emlékét őrző családja
Most felnézek és kinyitom az eget még egy percre,
hogy elmondjam neked, hogy megnyugtassalak,
nem vagyok árva, mert itt vagy velem,
a lelkembe zárva, s most én őrizlek, védlek,
míg felettem is elszállnak a hűtlen évek.
S mielőtt bezárulna az ég, még két szót felkiáltanék,
mit ritkák mondtam, azután elengedlek:

ÉDESEM SZERETTELEK!

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk szeptember 23-án
drága halottunkra,

Rigó Bélára
Nagyszigeten,

halálának kilencedik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

és nővére

L A B D A R Ú G Á S

III. liga
Érsekújvár – Komárom 4:0
(2:0) Az esőben, nehéz talajon
lejátszott mérkőzésen nem talált magára a komáromi gárda
és szinte folyamatosan saját
térfelükre szorultak vissza. Komárom a 17. helyen áll a bajnoki táblázaton.
IV. liga
Párkány – Ímely 3:0 (1:0) Az
első sípszótól kezdve a hazai
csapat irányította a mérkőzést és
már a 12. percben vezetéshez jutott a párkányi csapat * Udvard
– Gúta 0:0 A mérkőzés végeredményét az udvardiak rendkívül
jól felállított védelme döntötte el.
A gútaiak jól játszottak, gyönyörű
volt Magyar csaknem félpályás
átlövése, de a szerencse ezúttal elpártolt tőlük. A bajnokság
4. helyén áll 14 ponttal a gútai csapat,
12 ponttal hetedik
Ímely gárdája *
V. liga
Marcelháza – Komját 4:0 (3:0) Megérdemelt
győzelmet aratott a marcelházi
csapat, amely a támadásokon
kívül jó védelmi sorfalat is
felállított. Góllövők: Németh
(16. p, 34. p), Gere (28. p), Gumbér (89. p) * Ekel – Naszvad
6:1 (3:0) A találkozó az első
félidőben eldőlt, a vendégek
enerváltan, gyengén védekezve játszottak. Góllövők: Turza
(2. és 37. p), Horváth (10. és
62. p), Inczédi (56. és 75. perc)
– A naszvadik becsületgólja
a 48. percben született Czibor
révén * Gyarak – Ógyalla 3:0
(1:0) A gyallai csatársor nem
jeleskedett, ráadásul a védelem
sem állt a helyzet magaslatán *
Garamkovácsi – Actív Nagykeszi 3:0 (1:0) A hazai csapat
lelkesedésben és technikában
is felülmúlta a vendégeket *
Hontfüzesgyarmat – Szentpéter 2:1 (1:1) A vendégek
egyenrangú partnerként játszottak a gyarmati pályán.
Az első gólt ugyan a hazaiak szerezték meg, de később
Nagy egy 40 méteres távoli
lövésével egyenlíteni tudott.
A második félidőben inkább
a szerencsének, mint tudásuknak köszönhetik a gyarmatiak

a szerencsególjukat. A bajnoki táblázat élén Ekel áll 16
ponttal, 7. Szentpéter (10), 9.
Ógyalla, 10. Marcelháza, 11.
Naszvad és 12. Actív Nagykeszi (9-9 ponttal).
VI. liga
Bátorkeszi – Csallóközaranyos 1:0 (0:0) A 6. forduló pótmérkőzésén a kiegyensúlyozott
első félidő után az 55. percben
Szigeti góljával győzött a hazai
csapat * Csallóközaranyos –
Izsa 3:1 (0:1) Az első játékrész
8. percében az izsai csapat Sedlák révén vezetéshez jutott, ezenkívül két alkalommal is a hazai
kapufán csattant a labda. Az
aranyosiak támadásait az izsai
kapus védeni tudta. A második
félidőben a hazaiak fokozták
az iramot, a vendégek viszont
– érthetetlenül – visszafogottan, erőtlenül futballoztak, s ennek eredményeként három gólt kaptak,
viszont két kapufát lőttek.
Az izsai ezüstérmes csapat
csak árnyéka volt önmagának,
hiányosságai az erőnlétben és a
motivációban keresendők * Hetény – Bátorkeszi 7:1 (5:0) A 6.
percben öngólt lövő Dobai csak
a kezdő hangulatot adta meg. A
9. és 10. percben Lévai, a 22. és
41. percben Pásztor gólözöne
kedvetlenítette el a vendégeket.
A második félidőben Csintalan
az 50. és a 83. percben adta meg
a kegyelemdöfést. A bátorkesziek becsületgólját Konc lőtte *
Path – Keszegfalva 1:4 (0:1)
Az első félidő 10. percében Oláh
talált a hazaiak kapujába, ám
ezek után a pathiak jól védekeztek. A második félidőben Sándor
mesterhármast ért el (52., 55. és
62. percben), majd a 75. percben
Kosztolányi Sz. rúgta be a pathiak becsületgólját. * Szilos –
Perbete 3:2 (2:1) Folyamatosan
átgondoltabb, jobb taktikával
játszott a hazai csapat, az első
percben megszerezte a vezetést.
Az első félidő végén 2:0-ra vezettek, amikor a perbeteiek csökkenteni tudták a különbséget. A
második félidő drámaian alakult,
mert a perbeteieknek sikerült
kiegyenlíteniük, ám az utolsó
percekben a hazaiak fordítani
tudtak. Góllövő Géč 2, Rontó,

ill. Rigó és Bagin * Búcs – Vágfüzes/Kava 3:3 (2:2) Megérdemelt döntetlen harcolt ki magának a vendégcsapat. Góllövők:
Simon (23. perc) Židek (29., 53.
perc), ill. Tokár (15. perc), Jancsó (43. perc). A találkozó 77.
percében a két csapatkapitány
közös megegyezésével lefújták a
találkozót, ugyanis a lelátón egy
55 éves szurkoló hirtelen ros�szul lett és annak ellenére, hogy
a gyorsmentőszolgálat azonnal
megkezdte az újraélesztését,
percekkel később meghalt. *
Lakszakállas – Dunamocs 5:1
(2:0) Folyamatosan uralta a pályát a hazai csapat és az első 45
percben bizonyította fölényét.
A második félidőben ugyan berúgták becsületgóljukat a mocsiak is, ám egy szerencsétlen
öngóljuk is született. Góllövő
Csápai (32., 69. p), Vágó (44.
p), Győri (65. p), ill. Lajos (71 p)
és Kováč (89. p öngól) * Gúta
B – Nemesócsa 3:1 (0:1) Jól
kezdtek a hazaiak, akik Csehi
révén az első félidő vége előtt
négy perccel vezetéshez jutottak. A második félidőben Pavlík
11-esből egyenlített, az 51. percben Czukár, a 83. percben Polgár
bizonyította a gútaiak fölényét *
Újgyalla – Marcelháza B 0:4
(0:1) A marcelházai fakócsapat
a 16. percben jutott vezetéshez,
ám a következő félórában rendkívül jól védekeztek a hazaiak.
Ugyanezzel a taktikával akartak
a másik félidőben is játszani,

ám ekkor már a vendégek csatárai kihasználtak szinte minden
megingást. Góllövő Tóth (16. p),
Vörös (62., 85. p) és Kiss (89. p).
A bajnokság élén Hetény áll 19
ponttal, 2. Keszegfalva (19), 3.
Marcelháza (16), 4. Szilosháza
(13), 5. Csallóközaranyos (13),
6. Izsa (10), 7. Búcs (10), 8. Bátorkeszi (9), 9. Vágfüzes (9), 10.
Újgyalla (9), 11. Nemesócsa (9),
12. Dunamocs (7), 13. Perbete
(6). 14. Gúta B (6), 15. Lakszakállas (6), 16. Path (20) ponttal
VII. liga
5. forduló
Nagysziget – Bogyarét 0:0 *
Megyercs – Bajcs 2:3 (1:2)
góllövő Farkas, Molnár, ill.
Bachorec 2 és Tankó * Őrsújfalu – Tany 2:2 (1:1) góllövő
Boros, Döme, ill. Kotton 2 * Ifjúságfalva – SJE Komárom 3:0
(0:0) Góllövő Pál, Ollé és Tóth
* Dunaradvány – Csicsó 6:0
(2:0) góllövő Balogh 2, Zajos 2,
Škuliba és Bilkó * Bogya/Gellér
– Madar 0:6 (0:3) góllövő Csicsó 3, Bajza, De La Cruz és Ropog. A bajnoki táblázatban 1.
Madar (15), 2. Őrsújfalu (10),
3. Dunaradvány , 4. Csicsó, 5.
Bogya/Gellér (9-9 p), 7. Nagysziget (7), 8. Ifjúságfalva (7), 9.
Bogyarét (7), 10. Bajcs (4). A 11.
Megyercs és a 12. SJE Komárom még nem szerzett pontot.
U-19 – V. liga
Bánkeszi – Madar 8:4 (4:1) *
Nemesócsa – Újlót 7:2 (2:1)
góllövő Ágh és Brezánsky.

Végre döntött a technikai bizottság!

A sporttechnikai bizottság élén változás történt (Hengericset
Kraslan váltotta) és ennek eredményeképp döntés született
a Hetény-Lakszakállas első fordulóban lejátszott bajnoki
mérkőzésről, melyen a hetényi Szilvás Zorán öt sárga lappal lépett pályára. A bizottság a hazai 13:0-ás győzelmet
semmisnek nyilvánította és a lakszakállasiaknak ítélte a 3
bajnoki pontot és a 0:3-mas gólarányt. A játékvezetők és a
mérkőzés felügyelője is (Szabó J., Borka L. és Beták J.) hathónapos, a felügyelő, Kajan E. 12 hónapos eltiltást kapott a
területi labdarúgó-szövetség tudatos megtévesztése miatt, a
hetényi klubra pedig 50 eurós büntetést róttak ki.

K A R AT E

Fekete Ivett ekeli polgármester és a Seishin Karate Klub elnöke,
Markovics Dojo (Keszegfalva, Ekecs, Nemesócsa, Dunaszerdahely,
Ekel, Nagymegyer, Vásárút, Egyházgelle, Csallóközkürt, Nyékvárkony, Csallóközaranyos, Megyercs) az ekeli sportcsarnokban hetedik alkalommal nyitotta meg a 8 órás küzdelmi edzést.

A rendezvény célja a barátság
és a nemzetközi kapcsolatok
elmélyítése,
shinkyokushin
karate népszerűsítése volt. Ez
sikerélmény a résztvevőknek,
gyakorlás az őszi versenyekre, és az Eb-re, mindamellett a
versenybíróknak is gyakorlási
lehetőségként szolgált. A versenyen két ország 73 karatékája vett részt. Hét kategóriában
folytak a küzdelmek és ezenkívül erőpróbán is részt vehettek
a versenyzők. A küzdelmek két
tatamin a Kyokushin Kumite
szabályai alapján folytak. Aki a
nyolc óra alatt húsz küzdelmet
teljesített, annak bronz-, aki
negyvenet annak ezüst-, illetve
hatvan küzdelem után aranyérem járt. Ősszel sok nemzetközi verseny vár a Seishin
Karate Klub harcosaira. Szep
temberben Cegléden, októberben Almásfüzitőn és Horvátországban, majd novemberben
Lengyelországban az Európabajnokságon vesznek részt.

Hatvan küzdelmet teljesített
és régiónkból aranyéremben
részesült Pulay Attila és Csóka László (Csallóközaranyos).
Az erőpróbában – a legtöbb
guggolásból felugrás – Mayer
Krisztián (Ekel) 2203 felugrással volt a legeredményesebb.
Szeptember első hetében ös�szevont övvizsgát tartottak a
Seishin Karate Klub karatékái
részére szintén a sportcsarnokban. A vizsgát a klub vezetője
Sensei Markovics János 3 danos mester vezényelte. A vizsgára 27 fő jelentkezett be.
Először a vizsgázók elméleti
tudását tesztelték, minek során helyes válaszokkal szintén
bizonyították, hogy mennyire komolyan készültek erre a
megpróbáltatásra.
Minden vizsgázónak sikerült
eggyel magasabb szintre lépni,
sokan váltottak övszínt is. Kék
öves besorolást érdemelt ki Baráth Ádám (Ekel), sárga övet
pedig Bohos Szilárd (Ekel).

KOSÁRLABDA

Atomerőmű SE (HU) – MBK
Rieker COM-therm Komárom 79:90 (41:45) A tavalyi
bronzérmes Atomerőmű SE és
a szlovák bajnok Komárom találkozója nyitotta a VI. Horváth
Zoltán Emléktornát Szombathelyen. Rögtön az elejétől fogva a stílusosan és eredményesen játszó Komárom vezetett.
Már az első negyed után 16:26
volt az állás. Alig telt el két és
fél perc a szünet után, és máris
visszaállt a tízpontos különb-

ség. Ez állandósult, majd amikor nőni kezdett a különbség, a
26. percben, 50:64-nél időt kért
Schmidt Béla, a Paks edzője.
A helyzet azonban nem sokat
változott, 58:71-ről indult a zárófelvonás. Az utolsó negyed
már csak időhúzás volt, Andjelko Mandics csapata okosan
őrizte előnyét, és megérdemelt
győzelmet aratott. A komáromiak legjobb dobói: Alawoja
22, Halada 16/12, Kozlík 11/6,
Umipig 11/3.

BIRKÓZÁS

XIII. „KÚR GÉZA” nemzetközi birkózó emlékverseny mérlege 10 arany-, 8 ezüst-, 4 bronzérem, 1 negyedik és 2 ötödik
hely a Spartacus birkózóinak.
Emléktorna a sportcsarnokban
Szeptember 18-19-én Ko- közi ifjúsági kötöttfogású birkózó
Szeptember 26-án, 10 órai kezdettel
máromban a helyi sporcsar- emlékversenyt. A birkózóversea komáromi sportcsarnokban ismét megrendezik az
nokban XIII. alkalommal nyen 5 ország 14 birkózóklubját
ifj. Brhlík Matej
rendezte meg a Komáromi képviselve 121 ifjú birkózó vett
teremfoci-emléktornát, amelyre a rendezők várják
Spartacus Birkózóklub a részt.
a fiatalon elhunyt sportember barátait, ismerőseit.
XIII. KÚR GÉZA nemzet- A csapatverseny végeredménye:
1. KOMÁROMI SPARTACUS
SVK 132 pont * 2. Szatmárnémeti
ROU 91 pont * 3. Munkács UKR
1. Koczkás Dávid, Zilizi Richard, ta, Petrušová Mariana,... 9. Gőcze
Pőstyénben rendezték meg a rövidtávú országos kajak-kenubajnokságot, ahol a komáromi víze9 pont * 4. Bősi BK SVK 38 pont
Banai Tóth István, Sýkora Samuel Andrea, Zalková Viktória /ŠAM/
sek rendkívül jó eredményeket értek el. A komáromiakat több mint negyven versenyző képvisel* 5. Podravka Koprivnica CRO 37
Daniel, …3. Méhes Zoltán, Pajger * K2 kadétok …3. Obert Ákos,
te, s 29 bajnoki érmet, 19 ezüstérmet és 16 bronzérmet gyűjtöttek össze. Közülük a legeredmépont * 6. Somorjai Gladiator SVK
Ondrej
/ŠAM/,
Šuplata
Jakub
UKB,
Libai
Denis
/ŠAM/
*
C2
kadétok
nyesebb a 15 éves Koczkás Dávid lett, aki hatszor állhatott a dobogó legfelső fokára. Az egyéni
35 pont * További csallóközi csaTokár Martin * K4 fiúk (13-14 éve- 1. Sýkora Samuel Daniel, Banai
eredmények:
patok: 7. Madari SK SVK 25 pont
sek) …3. Konečný Kevin, Černák Tóth István, 2. Csontos István, Po* 8. Gútai birkózóklub SK SVK
200 m-es táv: K1 veteránok 1. Do- hes Zoltán, Šuplata Jakub /UKB/ * kadétlányok 1. Petrušová Mariana, Martin, Ujvári Marko, Náhlik Pavol lakovič Michal /PIE/,...7. Méhes
23 pont * 9. Marcelházai BK SVK
súdil František * C1 veteránok: 4. K4 férfiak …2. Zirkelbach Gabri- …4. Konečná Anita * K1 fiúk (14 * C4 fiúk (13-14 évesek) 1. Léránt Zoltán, Šuplata Jakub /UKB/ * K2
Berta János * K1 férfiak: 5. Szo- el, Szokol Dániel, Blažek Martin / évesek) …9. Kevin Konečný * K1 Peter Christopher, Gallo Dávid, fiúk (13-14 évesek) …4. Konečný
19 pont * ...11. Madari BK SVK
kol Dániel * K1 juniorok 2. Botek UKB/, Vajda Martin /DUK/, 3. Kráľ fiúk (13 évesek) …4. Meszlényi Valo Lukáš /MOR/, Olexík Domi- Kevin, Ujvári Marko, …6. Černák
12 pont.
Adam * C1 juniorok 6. Kara Má- Radim, Blaho Michal/TAT/, Nemec Márk, …7. Szépe Samuel * C1 fiúk nik /MOR/
Martin, Náhlik Pavol, …9. MeszEgyéni eredmények:
tyás * K1 kadétok 3. Obert Ákos * Ľuboš /TAT/, Wiebauer Andrej/ (13 évesek) 1. Léránt Peter Chris- 500 m-es táv: K1 veteránok 1. lényi Márk, Libai Norbert /ŠAM/ *
Gyerekek „C” 2008-2009

KAJAK – KENU – pőstyéni országos bajnokság

C1 kadétok 1. Koczkás Dávid, …4.
Zilizi Richárd, …6. Sýkora Samuel
Daniel, 7. István Csontos * K1 kadétlányok …2. Petrušová Mariana,
…4. Konečná Anita * K1 fiúk (14
évesek) …8. Ujvári Marko * K1
fiúk (13 évesek) …5. Meszlényi
Márk …7. Szépe Samuel * C1 fiúk
(13 évesek) 1. Léránt Peter Christopher, 2. Gallo Dávid * C1 lányok
(13 évesek) 1. Ikréniová Viktória *
K2 férfiak …3. Szokol Dániel-Vajda Martin /DUK/, …5. Zirkelbach
Gabriel, Martin Blažek / UKB/ *
C2 juniorok …2. Kara Mátyás-Sidó Zoltán /ŠAM/ * K2 kadétlányok
…3. Konečná Anita, Petrušová
Mariana …8. Gőcze Andrea, Zalková Viktória /ŠAM/ * K2 kadétok
1. Obert Ákos, Libai Denis /ŠAM/
* C2 kadétok 1. Koczkás Dávid,
Zilizi Richárd * 2. Sýkora Samuel
Daniel, Banai Tóth István, …8. Mé-

TAT/ * K4 juniorok 1. Botek Adam,
Fraňa Milan /ŠGT/, Forgách Michal
/ŠGT/, Bóri Alexander /PIE/ * K4
kadétok 1. Obert Ákos, Zalka Csaba /ŠAM/, Horváth Balázs/ŠAM/,
Libai Denis /ŠAM/ * C4 kadétok
1. Koczkás Dávid, Zilizi Richard,
Banai Tóth István, Sýkora Samuel
Daniel, … 3. Csontos István, Méhes
Zoltán, Pajger Ondrej/ŠAM/, Šuplata Jakub /UKB/ * K4 kadétlányok
1. Konečná Anita, Petrušová Mariana, Wiebauerová Viktória /TAT/,
Kostíková Petra /TAT/
1000 m-es táv: K1 veteránok …
3. Dosúdil František * C1 veteránok …4. Berta János * K1 férfiak
…4. Demin Viktor * K1 juniorok
… 2. Botek Ádám * C1 junioriok
… 6. Kara Mátyás * K1 kadétok
…2. Obert Ákos * C1 kadetétok
1. Koczkás Dávid …4. Banai Tóth
István, …6. Csontos István * K1

topher, 2. Gallo Dávid * C1 lányok
(13 évesek) 1. Ikréniová Viktória *
K2 juniorok 1. Botek Adam, Bóri
Alexander/PIE/ * C2 juniorok …2.
Kara Mátyás, Sidó Zoltán /ŠAM/ *
K2 kadétlányok …3. Konečná Anita, Petrušová Mariana …7. Grolmusová Bibiána, Guspanová Patrícia /
ŠKP/, …8. Gőcze Andrea, Zalková
Viktória /ŠAM/ * K2 kadétok …2.
Obert Ákos, Libai Denis /ŠAM/ *
C2 kadétok 1. Koczkás Dávid, Zilizi Richard, 2. Csontos István, Banai Tóth István, …7. Méhes Zoltán,
Šuplata Jakub /UKB/ * K4 férfiak
1. Demin Viktor, Krajčovič Marek,
Michálek Matej, Sprušanský Filip *
K4 juniorok 1. Botek Adam, Fraňa
Milan /ŠGT/, Forgách Michal/
ŠGT/, Bóri Alexander /PIE/ * K4
kadétok 1. Obert Ákos, Zalka Csaba /ŠAM/, Horváth Balázs /ŠAM/,
Libai Denis /ŠAM/ * C4 kadétok

Ďurčo Marek, 2. Bukovský Tibor,
…4. Dosúdil František * K1 férfiak
…2. Demin Viktor * K1 juniorok
1. Botek Adam * C1 juniorok …4.
Kara Mátyás * K1 kadétok …2.
Obert Ákos * C1 kadétok 1. Zilizi
Richard, …3. Sýkora Samuel Daniel, …5. Csontos István * K1 kadétlányok …2. Petrušová Mariana,
…4. Konečná Anita * K1 fiúk (14
évesek) …5. Ujvári Marko, …9.
Náhlik Pavol * K1 fiúk (13 évesek)
…. Meszlényi Márk, …9. Szépe Samuel * C1 fiúk (13 évesek) 1. Léránt
Peter Christopher, 2. Gallo Dávid *
C1 lányok (13 évesek) 1. Ikréniová
Viktória * K2 férfiak …3. Demin
Viktor-Gelle Peter /DUK/, …5.
Szokol Daniel, Horváth Pál /ŠAM/
* K2 juniorok 1. Botek Adam, Bóri
Alexander /PIE/ * C2 juniorok 3.
Kara Mátyás, Sidó Zoltán /ŠAM/ *
K2 kadétlányok …3. Konečná Ani-

C2 fiúk (12-13 évesek) …3. Léránt
Peter Christopher, Gallo Dávid *
K4 kadétlányok 1. Konečná Anita,
Petrušová Mariana, Wiebauerová
Viktória /TAT/, Kostíková Petra /
TAT/ *
2000 m-estáv: K2 lányok (1112 évesek) …2. Kockás Eszter,
Hübschová Diana, 3. Bugár Réka,
Gatialová Chiara /NOV/ * K1 fiúk
(12 évesek) …14. Schrimpel Peter
* K1 fiúk (11 évesek) 1. Doktorík
Jakub, …5. Podleiszek Filip, …10.
Ott Jakab, 11. Németh Dominik,
…20. Petrovics Viktor * K2 fiúk
(11-12 évesek) … 4. Doktorík Jakub, Podleiszek Filip, …10. Ott
Jakab, Németh Dominik, …11.
Schrimpel Peter, Petrovics Viktor *
K1 lányok (12 évesek) … 2. Koczkás Eszter, … 5. Hübschová Diana
* K1 lányok (11 évesek) …3. Bugár
Réka.

21 kg 1. Balázs Adrián – Komáromi
Sp., 2. hely Csizmadia Levente- KN
Sp. * 23 kg …2. Rozbroy Dárius
KN Sp. *

Gyerekek „B” 2006-2007

24 kg 1. Grommer Maxim KN Sp.
* 26 kg …3. Juhász Dániel Gúta,
…5-5. hely Lakatos Patrik és Dinko
Nikolas Gúta, …7. Édes János Madar * 28 kg 1. Gergő Csongor KN
Sp. * 40 kg 1. Ďuráč Tibor Gúta, 2.
Hvezda Milan KN, 3. Szi Mátyás –
KN Sp.

Gyerekek „A” 2004 – 2005

38 kg 1. Lakatos Imrich KN Sp * 50
kg …2. hely Nagy Dávid KN Sp. *
62 kg 1. Domonkos Máté Madar, …3.
Török Balázs – KN Sp, 4. Stojka Peter
Gúta, 5. hely Mišečka Marcel Gúta.
Lapunk jövő heti számában folytatjuk a nyertesek bemutatását!
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