XXV. ÉVFOLYAM 41. SZÁM

n

2015. OKTÓBER 18.

0, 40 euró

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

w w w. d u n a t a j . s k n a f a c e b o o k - o n i s n

Lapunk
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● Aradi vértanúk emléknapja
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● Népmeséink varázslatos világa (2. oldal)
● Az Aranykert bűvöletében
(2. oldal)
● Dikácz Bence újabb
sikere
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A KOMVaK új elnöksége komolyan gondolja a cég talpra állítását

Évekbe telhet, míg mérlegképes
lesz a komáromi vízművek!
Fejét mélyen lehajtva hallgatott a komáromi önkormányzat „kemény magja”, élén
Andruskó Imrével, Gajdáč Jánnal és Glič Konštantinnal, amikor a KOMVaK új elnökségének elnöke, Balogh Zsolt a cég szemléletváltásáról számolt be, Domonkoš pedig
ismertette a cég jelenlegi gazdasági helyzetét, illetve a távlati elképzeléseket. Úgy tűnik,
az új cégvezetés egyfajta kihívásként néz a cég talpra állításának feladata elé.

Németh István felvétele

A KOMVaK elnöksége kétharmad részében megújult. A cég
vezetésének elnöke Balogh
Zsolt azonban szemléletváltást
is ígért. Elsősorban azt, hogy
a városi cég tevékenységét a
nyíltság jellemzi majd, folyamatosan kívánják tájékoztatni
a város közvetlen vezetését,
illetve a képviselőtestületet.

Nem akarnak hivatalos levelezést, hiszen a közvetlen
kapcsolat, a személyes találkozások hasznosabbak, mint a
személytelen írásbeli tájékoztatás. Legfontosabb feladatának egyelőre azt tartotta, hogy
a KOMVaK és a Haas Kft.
közötti előnytelen jelzálogkölcsön-szerződést felbontsa és

Az aradi vértanúk előtti főhajtásként Komáromban tartott országos megemlékezésen
jelentette be az MKP elnöke az újabb tiltakozó megmozdulást

Petíció a migránsok befogadását szabályozó
kvóták ellen és a népszavazás mellett

A bősi népszavazás eredményének figyelmen kívül hagyása után a Magyar
Közösség Pártja petíciót indított a migránsok befogadását szabályozó kvóták ellen és a helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűvé tétele
érdekében. Mindezt Berényi József pártelnök jelentette be az aradi vértanúk emléknapjának előestéjén megrendezett országos megemlékezésen.
A petíció szövege:
A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai, tekintettel a
társadalmi érdekre elutasítjuk,
hogy a migránsok befogadása az Európai Unió egyes
tagországaiba kvóták alapján
történjen, mert csak az
önkéntes alapon való
befogadásuk megvalósítható.
A fenti elvekből
kiindulva a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériumát olyan jogszabályi

módosítások kezdeményezésére
szólítjuk fel, amelyek értelmében az érvényes helyi népszavazások legyenek kötelező érvényűek a kormány számára,
különösen a települések közbiztonságát (pl. menekültügyi
intézkedéseket), környezetvédelmi viszonyait,
névváltoztatását érintő ügyekben.
A petíciós bizottság
összetétele: Őry Péter
(Csallóközcsütörtök, kapcsolattartó
személy), Berényi József

(Alsószeli), Agócs Gyula (Gömöralmágy), Borsányi Gyula
(Pered), Furik Csaba (Kisgéres) és Knirs Imre (Komárom).
Berényi József emlékeztetett
arra, hogy Bőst megelőzően is
voltak olyan helyi népszavazások, amelyeknek eredményét a
kormány nem tartotta tiszteletben. Ilyen volt a Pered község
nevéről tartott népszavazás
is. – A népszavazást nem lehet
csupán egy közvélemény-kutatássá degradálni – mondta a
pártelnök. Felhívta a figyelmet
arra is, hogy Szlovákia ugyan

az Európai Unión belül a migránsokat szabályozó kvótákat illetően az önkéntességet
szorgalmazza, azonban ennek
az önkéntességnek Szlovákián belül is meg kellene valósulnia.
A népszavazás a demokratikus alapelveknek megfelelően
kinyilvánított népakarat, így
a demokratikus társadalmak
egyik alappillére. Minden
valószínűség szerint ehhez a
petíciós kezdeményezéshez
nemcsak a magyarlakta, vagy
vegyes összetételű vidéken
csatlakoznak, hanem Szlovákia-szerte átérzik az emberek ennek a népszavazásnak
a fontosságát. Komáromban
már csaknem ezren csatla- Október 11-én kezdődik és egy héten át tart Komárom
koztak aláírásukkal az MKP-s városának római katolikus városi misszója. Ez alkalomból Elek László esperesplébános a alábbi levelével
petícióhoz.

Városmisszió
Komáromban

Nógrádi György és Berényi József a migránskrízisről Gútán

Akkora volt az érdeklődés,
hogy helyszínt kellett váltani!

Óriási érdeklődés övezte szombaton Nógrádi György biztonságpolitikai
szakértő és Berényi József MKP-elnök gútai fórumát. A fórum témája a migránkrízis megvitatása volt. Előbb a biliárdklubban szerették volna megtartani a véleménycserét, de annak érdekében, hogy minden érdeklődő beférjen, a rendezvényt átvitték a klubból a kultúrházba.
Elöljáróban Nógrádi György
nem titkolta, hogy Németország a kedvenc országai közé
tartozik, és így kiemelt figyelemben részesíti. Elmondta, annak ellenére, hogy a migránsok
nagy részének éppen Németország a célállomása, a német
társadalom többsége migránsellenes. Több százan vannak
Németországban olyanok, akik
az Iszlám Állammal állnak
kapcsolatban, így a lehetséges
terrorcselekmények reális veszélyt jelentenek. Nem biztos,
hogy a közeljövőben, ugyanis a
németországi tapasztalatok szerint első generációs migránsok
nem követnek el terrorcselekményeket, utódaik viszont már
igen. A migránsok négy régióba
mennének, de csak Európa áll

nyitva előttük, a gazdag arab
országokba, az Egyesült Államokba és Ausztráliába esélyük
sincs bejutni. A professzor szerint Európa nem rugalmas, ennek egyik oka az is, hogy csak
Brüsszelben mintegy kétezer
olyan hivatalnok tevékenykedik, aki többet keres a német
kancellárnál, és ezen egyelőre
nem is akarnak változtatni. Jelenleg azonban Európa nem tartozik még a világpolitika nagy
globális „játékosai” közé, ilyen
csak három van: az USA, Kína
és Oroszország.
Berényi József, akit a szervezők korábbi külügyi államtitkárként is üdvözöltek, beszéde
elején megosztotta a hallgatósággal az afrikai országokban
szerzett tapasztalatait, majd egy

friss hírrel folytatta: megyei alelnökként a minap Nagyszombatban egy háromtagú azerbajdzsáni delegáció fogadására
készültek, ám ez meghiúsult,
mert az azerbajdzsániaknak
gondot okozott vízumot szerezni az Európai Unióba. Az
óriási ellentmondásra hívta fel
Berényi a figyelmet, hogy míg
hárman szabályosan próbálnak
bejutni az EU-ba,
s ez nem sikerül
nekik, addig a
több tízezer bevándorlót, akiknek nagy része
semmilyen iratokkal nem rendelkezik, gond
nélkül beenge-

olyan alapokra helyezze, amely
már nem veszélyeztetné tovább
a cég, vagyis a város vagyonát.
Egyelőre úgy tűnik, az év végéig sikerül megegyezniük. – Azt
szeretnénk elérni, hogy a komáromiak érezzék, hogy a vízművek állnak az ő szolgálatukban,
és nem fordítva. – Különféle új
szolgáltatásokat szeretnénk bevezetni, a cég internetes oldalán
pedig folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot például az
ivóvíz minőségéről, keménységének fokáról – mondta az igazgatótanács elnöke. Nem titkolta, hogy a cég tevékenységén
belül is változások bevezetését
tervezik, több posztra pályázatot írnak ki, illetve csökkenteni
szeretnék a beszállíti tevékenységet, s amit lehet, önerőből végeznek el. Ennek az igyekezetnek már jövőre érződnie kell a
gazdasági eredményekben.
Domonkoš mérnök is kendőzetlen nyíltsággal szólt a cég
katasztrofális helyzetéről. Tavaly 5 (!) ezer eurós nyereséget
mutatott ki a KOMVaK, miközben a cég folyamatosan növelte tartozásait. Szerinte három
oka van a cég eladósodásának.
Egyrészt meggondolatlan beruházásokba kezdtek, amelyekbe
ugyan a kötelező 5 százalékos

önrészt még befizették, viszont
az építkezések költségvetését
jelentősen túllépték, s azok kifizetésére kölcsönt kellett felvenniük. Napjainkban az aktívum
96 százalékát az adósságok
viszik el. Domonkoš mérnök
véleménye szerint komoly takarékossági
intézkedéseket
kell foganatosítani ahhoz, hogy
talpon tudjon maradni a KOMVaK. Azonnali intézkedéseket is foganatosítottak annak
érdekében, hogy csökkenteni
tudják a kiadásokat. Így szűkítik a szolgálati utak számát,
ellenőrzik a belső kiadásokat,
a reprezentációs alapot minimálisra csökkentik. Ennek
eredményeképp a tavalyi 4 ezer
euró nyereség helyett idén 55
ezres, 2016-ban pedig 100 ezer
eurós nyereséggel számolnak.
Ha elképzelésük beválik, 2017ben akár 150-200 ezer euró
lehet a cég nyeresége, amelyet
elhatározásuk szerint a vállalati, vagyis a céggel kapcsolatos
városi vagyon megújítására
fordítanának. Új jutalmazási
rendszer kidolgozását is elhatározták, ahol az elsődleges cél a
személyi motiváció lesz.
A cégtanács tagjainak beszámolója alapján a KOMVaK
valóban mélyponton van, ám
átgondolt és megfontolt intézkedésekkel talpra állítható a
cég. Az azonban biztos, hogy
hosszabb ideig nem kerül majd
sor megfontolatlan, veszteséges
beruházásokra.

dik Európába. Berényi József
arra a nem gyakori jelenségre
is felhívta a figyelmet, hogy
a migránskérdésben KeletEurópa országai józanabbul
szemlélik a dolgokat a nyugati országoknál. Mint mondta,
Nagyszombatban is hallotta
dicsérni szlovák emberektől
Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az MKP elnökének egyértelmű álláspontja,
hogy a migránsválságot nem
az Európai Unió területén kívül, a krízisországhoz közel
kell kezelni, megoldani.

szól olvasóinkhoz:

Szeretett Testvéreim!

Engedjék meg, hogy a komáromi katolikus plébániaközösség nevében meghívjam
Önöket a Komáromi Városmisszióra. Ez az esemény a
keresztény katolikus hitre
való meghívást és annak mélyebb megismerését célozza
meg. Nekünk, keresztényeknek ugyanis nyilvánosan fel
kell mutatnunk Krisztus jó
hírének erejét, és azt a lelki gazdagságot, amit hitünk
hordoz. Ezért hát szeretettel
fordulunk városunk és környéke lakóihoz. A keresztény
hit alapvető mozzanata abban
ragadható meg, hogy Isten
szelíd arca Jézus Krisztusban
megmutatkozott a világnak, s
ma is Benne – immár a Feltámadottban – találkozik leghatékonyabban az emberiséggel.
Isten Jézus által megmutatja
nekünk, mennyire szeret bennünket, milyen fontosak vagyunk számára mindnyájan, s
hogy milyen értékes az ember,
aki Isten előtt áll. Egyedül Isten tölti be szeretetre irányuló vágyakozásunkat, Ő képes
minden kérdésünkre és fájdalmunkra választ adni. Benne találhatjuk meg az igazság,

jóság és szépség forrását, Ő ad
békét, megnyugvást és örömöt
a szívekbe. Ezért is olyan fontos, hogy megismerjük Őt.
Az előttünk levő városmis�szió ezért minden jóakaratú
ember számára szeretetteljes
meghívást jelent. A keresztények számára újabb elköteleződést Jézus Krisztus mellett; azoknak pedig, akik még
nem ismerték meg Krisztust a
hitben, az őszinte keresés kalandját.

Drága Testvérek! Nagy szeretettel gondolok városunk
és plébániánk minden kedves lakójára. Sok kegyelmet,
erőt, sikert és áldást kívánok minden család számára. Szeretettel hívjuk tehát
Önöket, hogy mindenféle
kötöttség nélkül vegyenek
részt programjainkon, melyek mindenki számára nyitottak és ingyenesek.
A plébániaközösség nevében:
Elek László
esperesplébános
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ARANYKERT – ZLATÁ ZÁHRADA
– GOLDEN GARDEN

Komáromban emlékezett meg
az MKP az aradi vértanúk
emléknapjáról

Az MKP az aradi vértanúk napja alkalmából október 4-én
megemlékezést rendezett a Komáromi Városi Művelődési
Központban. Az MKP központi ünnepségén Berényi József, az MKP elnöke idézte fel az Aradon mártírhalált szenvedett honvédtábornokok hősi helytállását, mélységes hazaszeretetét, amely példaképül szolgál az utókor számára.
Ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta: „Akkor leszünk méltó
utódaik, ha meg tudjuk teremteni megmaradásunk, gyarapodásunk és Dél-Szlovákia
felzárkóztatásának alapfelté-

teleit.” Beszédében kitért a
magyar iskolákat fenyegető
veszélyekre is. A felvidéki magyarságnak meg kell védenie
az iskoláit, mert azok bezárása
nemzeti közösségünk további
létét veszélyezteti. Ezért el kell
érnünk, hogy az erre irányuló
kormányzati szándék megváltozzon. A tiltakozáson túl
bizakodásra adhat okot, hogy
közelegnek a parlamenti választások, és ha új pártok, képviselők kerülnek a legfelsőbb
törvényhozásba, akkor növekvő reményekkel tekinthetünk
a jövőbe, mivel minden rosszul
meghozott törvény megváltoztatható.
Az emlékest második részében
hangversenyt adtak a Virtuózok
komolyzenei
tehetségkutató
műsorsorozat díjazottjai, akik
osztatlan sikert arattak az M1-

es tévécsatornán az elmúlt év
őszétől karácsonyig megtartott,
s a kategóriájában eddig soha
nem látott nézettséget biztosító
műsorsorozatban. A fiatal zenei
tehetségek méltán tettek szert
országos ismertségre és nép-

szerűségre, s azóta számtalan
felkérést kaptak, mindenhol
zajos sikerrel szerepelnek. Az
esten közreműködött a Hegyvidéki Solti György Zenekar.
(németh)
(A szerző felvételei)

A fenti címmel jelent meg a dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás kiadásában és a Lilium Aurum Kft. gondozásában a tehetséges fiatal fotós, Fodor Péter háromnyelvű
fotóalbuma, amely mind a négy évszakban remekbe készült
felvételeken mutatja be mindazt a természeti szépséget, s
azon belül is elsősorban a madár- és növényvilág megan�nyi csodáját, amelyeket szűkebb pátriánk, Csallóköz kínál
mindazoknak, akik túlságosan átalakított világunkban
sem szakadtak el a természettől. A csodálatos felvételek,
amelyek betekintést nyújtanak a természet számunkra
többnyire rejtett intimitásaiba, önmagukért beszélnek, a
könyvet lapozgatva oldalanként belefeledkezhetünk a romjaiban is bámulatos csallóközi természet ezernyi arculatába. S miután beleolvasunk az oldalankénti kísérő szövegbe,
rögvest meggyőződhetünk arról is, hogy a szerző nemcsak
nyitott szemmel járó, a természetfotózás csínját-bínját tökéletesen ismerő fotográfus, hanem a tollát és gondolatait

vezérlő jó lélek lakozik benne, aki irodalmi szinten képes
megfogalmazni mindazt a látványt és tapasztalatot, amelyben könyve elkészítésekor része volt. S mindezt szinte tálcán nyújtja felénk, ezt és így láttam, tapasztaltam, most
megosztom veletek. Ajándék tehát ez a könyv a szó szoros
és átvitt értelmében, amely tartós örömöt és a természet
csodái feletti eltűnődés lehetőségét kínálja mindazoknak a
huszonegyedik századbeli olvasóknak, akik túlmodernizált
világunkban még igénylik az Isten adta természet megfáradt lelkeket gyógyító világát.
(németh)

Záróhangverseny
a Szt. András-templomban
Október 11-én, 18 óra 30
perckor a komáromi Szent
András-plébániatemplomban A Harmonium Sacra
Danubia egyházzenei sorozat keretében, a Komáromi
orgonaesték zárásaként dr.
Szabó Imre pozsonyi egyetemi tanár és orgonaművész ad
hangversenyt. Közreműködik az Orsolich Ivett karnagy
vezetésével működő Schola
Mariana Énekkar.

A haza
színházában
mutatkoznak be

Négy határon túli színház
mutatja be egy-egy kiemelkedő előadását idén ősszel a
Nemzeti Színházban Budapesten. Mihail Bulgakov Álszentek összeesküvése című
darabjával október 30-án
érkezik a fővárosba a Komáromi Jókai Színház.
A XIV. Lajos korában, egy
titkos szervezet, az Igazhitűek Társaságának rejtekhelyén
játszódó darab főszereplője Jean-Baptiste Poquelin,
vagyis Moliere. A sikerei csúcsára érkezett drámaíró-színész, az uralkodó pártfogoltja szerelemre lobban fiatal
színésznője, Armande Béjart
iránt. Ez a kapcsolat lesz az
apropója azoknak az intrikáknak, amelyek eredményeként
Moliere kegyvesztetté válik.
Bulgakov, a sztálini terror
idején, halálos fenyegetettségben írt színművét gyakran
a függés drámájaként is nevezik. A művet a szlovák Martin
Huba rendezésében láthatja a
főváros közönsége, Mokos
Attilával, és Bandor Éva Jászai Mari-díjas színésznővel
a főszerepben.

A huncut mosolyú, jóságos Elek apó, akinek szívet-lelket
melengető meséin nemzedékek nőttek fel, s remélhetően
a jövőben is felcseperednek a nyomunkba lépők, még bizonyára nem sejtette, hogy egyszer a távoli jövőben elérkezik majd az idő, amikor születésnapján rendezik meg
évente a Magyar Népmese Napját. S lássatok csodát, ez
így járja immár hosszabb ideje.
Szeptember utolsó napján a Jókai Közművelődési és Múzeum
Egyesület harmadik alkalommal
hívta a komáromi gyerekeket a
Kossuth térre, hogy a közös mesedélután nyújtotta élményekben
lehessen részük. A város óvodáiban és iskoláiban bizonyára kedvező visszhangra talált az egyesület azon felhívása is, miszerint
az előbbiekben a legkisebbeknek
ebéd után, délutáni pihenés előtt
olvassanak fel egy-egy Benedek
Elek-mesét, míg az iskolákban
lehetőség szerint a nagyszünetben hangozzék el Elek apó tetszés szerint kiválasztott meséje.
A téren szerdán összegyűlt sokadalmat, gyerekeket, tanítókat,
szülőket és nagyszülőket dr. Keszegh Margit, a Jókai Egyesület
elnöke köszöntötte, majd Petrécs
Anna színművész olvasta fel Az
ember a legerősebb című magyar
népmesét, melyet tapssal köszönt
meg a hálás közönség. A mesedél-

után zenés-táncos műsorral folytatódott, amelyet ez alkalommal
a megalakulásának ötvenedik évfordulóját ünneplő Munka Utcai
Alapiskola tanulói adtak elő. S
miközben peregtek a műsorszámok, az érdeklődők megtekinthették azt a rögtönzött kiállítást,
amelyet a hagyományoknak megfelelően a tavaly készült, magyar
népmesék ihlette szebbnél-szebb
gyermekrajzokból állítottak ös�sze. A mostani alkalomra készült
újabb alkotásokat egy nagy fonott
kosárba gyűjtötték, s a szerzők közül 10-10 gyermeket sorsoltak ki,
akik könyvjutalomban részesültek. Elmondható, hogy a bágyatag szeptemberi napfényben az
idén is kellemesen töltötték Elek
apó születésnapjának délután-

ját mindazok, akik nem voltak
restek eljönni a mesedélutánra.
Akik nem voltak ott, bánhatják.
Reményeim szerint én bizony
jövőre is ott leszek! (németh)

Több az igénylő,
mint a lehetőség

Valószínűleg még az ősz
folyamán befejeződik Keszegfalván a három fedett
autóbuszmegálló
építése,
ám Lehocký Milan polgármester – teljesítve választási igéretét – már azt is
elárulta, hogy jó ütemben
halad a községi bérlakások
építése is.

Korábban a Vízvár utca környékén már épültek bérházak,
ezúttal azonban a családias jellegű, földszintes épületek kerültek előtérbe, amelyek szervesen illeszkednek a község
arculatába úgy, hogy közben
egyfajta lakóparki hangulatot
is kap a negyed. Egymástól
függetlenül, két épület durva
munkálatain (alapozás, falazás,
tetőzet) vannak túl a Domov
Slovakia pozsonyi építőipari
cég dolgozói, s egy-egy épületben öt-öt család juthat két
szoba+nappali elrendezésű lakáshoz. Nem lesz baj a kihasználtságukkal sem, hiszen a tíz
lakásra már most húsz bérlőjelölt adta be igénylését.

Örömmel
fűtöttek,
főztek Ekelen

Október 3-án rendezték meg a
IV. Ekeli Öröm Pörkölt Főzőversenyt. A szervezők – a Csemadok, a Magyar Közösség
Pártja, a Via Nova Ifjúsági Csoport helyi alapszervezetei, valamint az Ekelért Jótékonysági
Alap –, 2012-ben hagyományteremtő céllal hívták életre a
„gasztronómiai örömködést”. A
helyi és a környék településeiről
érkező csapatok 3 kategóriában
mérkőztek meg szombaton: a
legfinomabb öröm pörkölt, a
legszebb asztal, és az „örömmel
sütöttem”- a legfinomabb sütemény kategóriában.
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Történelmi szakszimpóziumok
a Duna Menti Múzeumban

Októberben találóan akár úgy is mondhatnánk, hogy – ha kedd, akkor történelmi szimpózium a múzeumban. A hónap folyamán ugyanis a Nyitrai Állami Levéltár komáromi
fióklevéltára kezdeményezésére jeles előadók különböző témákra előadásokat tartanak
elsősorban a szakma, azaz a történészek és levéltárosok számára, de a történelmi események iránt érdeklődő laikusok is részt vehetnek ezeken a színvonalas szemináriumokon.
A múlt héten kedden Varia Theresiana címmel
a tereziánus időszak aspektusaival foglalkoztak az előadók a történelmi Magyarország
területén. A délutáni órákig tartó előadássorozatot PhDr. Lengyel Tünde, CSc. érdekes
előadása vezette be, amelyben Mária Terézia
családjával foglalkozott. Nagy érdeklődéssel
hallgatták a jelenlévők doc. PhDr. Vladimír
Segeš előadását is, amely bepillantást engedett a hadsereg felépítésébe, amely Mária Terézia hatalmának az egyik fő támasza volt. Az
levéltárak és az iratkezelés intézményesítésének 18. századbeli kezdeteiről tartott előadást
PhDr. Veronika Nováková, PhD., majd a komáromi történelmi könyvtárakról szólt Mgr.
Eva Augustínová, PhD., különös hangsúllyal

a tereziánusi és jozefinizmusi időszakra. Ezt
követően a Pozsony vármegye területén Mária
Terézia uralkodása alatt foganatosított tűzvédelmi intézkedésekről szóló előadás hangzott
el, amelyeket még hét, nem kevésbé érdekes
előadás követett. Ezek témájuknál fogva részletesen kirajzolták Mária Terézia korának, a
magyarországi felvilágosodásnak megannyi
érdekes részletét és mozzanatát. Valamennyi
előadást vetített képekkel illusztrálták. Ezen a
héten kedden Az idő gyógyít, de a sebek megmaradnak címmel Komárom és térsége második világháborút megelőző eseményeivel,
majd a háború vérzivataros éveivel foglalkoztak a szakemberek.
N. I.
(A szerző felvételei)

A gondoskodtak a gyerekek mosolyáról

Sokszor nem a pénzen, hanem az ötletességen és igyekezeten múlik. A napokban
Less Károly (komáromi képviselő), a gútai
Schola Privata Szakközépiskola tanára és
néhány lelkes diákja (Szabó Eszter, Szabó Erika, Desat Dominika, Borka Olivia,
Beke Réka, Bödör Ibolya, Matyis Sára),
vállalta, hogy megszínesíti a sebészeti osztály gyermekszobáját. A gútai diáklányok

10 órán át dolgoztak és nagyot alkottak.
Le a kalappal előttük és tanáruk előtt is. A
munkához anyagi segítséget nyújtott Gönczöl Tomi, Matus Péter, Kocsis Andrea és
a komáromi képviselők, Rajkó Ferenc,
Varga Tamás és a Komáromi Függetlenek
Csoportja. A fennmaradt pénzösszegből a
héten még pár dolgot vásárolnak a gyermekosztály számára.

A Szlovákiai Fotográfusok Szövetségének 85 évvel ezelőtt nyitotta
meg Dél-Komáromban
jubileumi kiállítása Komáromban

Szeptember 29-én, kedden nyitották meg ünnepélyes keretek között a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli fotógalériájában a Szlovákiai Fotográfusok Szövetségének 40.
jubileumi kiállítását, amelyen a Helios Fotóklub tagjain kívül szép számban megjelentek mindazok, akik rendszeres
látogatói a Komáromban megrendezett fotótárlatoknak.
A kiállítást Ľubomír Schmi
da, a Szlovákiai Fotográfusok Szövetségének elnöke és
Nagy Tivadar mérnök, a Helios Fotóklub elnöke, a szövetség tagja nyitották meg. Többek között elhangzott, hogy

a Rózsahegyen megalakult
szövetség alapító tagjai között egykor ott voltak olyan
jeles komáromi fotográfusok
is, mint Karol Vlčko, Bíró
Béla, Juraj Beťár és Ladislav Eliáš. A most megnyílt

kiállítás a Rózsahegyen bemutatott tárlat első ismétlése,
amelynek anyagát Komárom
után Szliácson, Kassán, Vágbesztercén és Szenicén is
láthatják. A jubileumi kiállításra a szövetség 125 tagjától
több mint 800 fotó érkezett
be, amelyek közül a zsűri
több mint 200 fekete-fehér
és színes fotót választott ki,
s ezeknek a szűkebb válogatása került most bemutatásra
Komáromban. A megnyitó

végén a komáromi kiállítás
alkalmából a Helios Fotóklub
emléklapját adták át Ľubomír Schmidának, a Szlovákiai Fotográfusok Szövetsége
elnökének. A reprezentatív
kiállításon a szlovákiai szövetség komáromi tagjainak a
fényképei is szerepelnek. A
tárlat megtekintését ezúton is
a művészfotók kedvelőinek a
szíves figyelmébe ajánljuk.
(németh)
(A szerző felvételei)

kapuit a Jókai mozi

A jubileumi eseményre kiállítással, játszóházzal és különleges vetítéssel emlékeztek. A régi mozigépeket is felvonultató tárlat megnyitójára mindazokat várták, akik
az elmúlt évtizedekben a komáromi filmszínházban dolgoztak.

Komáromban még legalább fel a mozi átépítéséhez. Ryšavý
egy évet várni kell, míg a vala- Boldizsár azonban mindent elmikori TATRA mozi átépítése követ, hogy a környék legmobefejeződik. Erre a hatalmas dernebb technikával ellátott momunkára Ryšavý
Boldizsár
vállalkozott, bár a
városi hivatallal
történő
szerződéskötés
idején
még nem sejtette,
mi vár vár. Időközben kiderült,
hogy olcsóbb lett
volna egy új mozit
felépítenie, mint
a szűk térbe beépített, összeomlás A teljes tetőszerkezetet és a mennyezetet
előtt álló épület fel- is ki kellett cserélni a moziban
újításának nekilátni.
Mindenesetre Komárom képvi- zija nyíljon meg itt. A beruházó
selő-testületében is akadt olyan bízik abban, hogy a Komáromi
személy, aki felülvizsgálatot Napok idején már a felújított
kért és nem támogatást ajánlott moziban is filmeket vetíthetnek.

Gazdag program várja a hívőket és a nem hívőket is
a hét végén kezdődő komáromi városmisszión

A városmisszió gondolata nem új keletű, lényegében a 19. század óta tartottak hasonló,
a lelkek gyógyítását szolgáló megmozdulásokat. Ezt a katolikus templomok falain lógó
ún. missziós keresztek bizonyítják. A II. világháború befejezése után azonban csak ritkán került sor ilyen missziókra, amelyeket általában a prédikáló rendek (pl.: ferencesek,
domonkosok stb.) valamelyike szokott megtartani. Ekképp lelkesítették a helyi lakosságot, hívő közösséget, illetve felelevenítették bennük a valláshoz való tartozástudatot. Az
ötvenes évektől a pártállam nem tartotta elfogadhatónak és kívánatosnak a templomi
missziókat. A városmisszó küldetéséről Elek László esperes-plébánossal beszélgettünk.
* Valójában mi a misziók
küldetése? – Isten népének
legfőbb célja, hogy Urához közel kerülhessen. Ezen az úton a
liturgiában végzett közös ima
és ünnepi éneklés fontos segítőink. Az áhítatos imádság,
még inkább az énekbe foglalt
könyörgés, dicsőítés, bűnbánat
és hálaadás lángolóvá teszi szívünket, míg lelkünk kitárul és
felszáll az Ég felé, Teremtőnk
minket váró Szívéhez és Lelkéhez. A komáromi program
által felkínált egységes szövegszerkezet lehetővé teszi az
Egyház népénekeinek, gitáros,
latin, elmélkedő és minden
más énekkincsének, valamint
közösségi imáinak fennmaradását, minél szélesebb körű

elterjedését, rendszeres használatát. Reméljük, hogy idővel
mind többen bekapcsolódnak
abba az önkéntes munkába,
amely elérhetővé teszi ennek
a hatalmas közös kincsnek az
egész Egyház javára történő
feldolgozását.
* Komárom szinte minden
katolikus
templomában
lesznek szentmisék, s több
idegenből érkezett lelki atya
celebrálja majd azokat...
– Városunkban a Nyitrán is
tevékenykedő verbita szerzetesek, azaz az Isteni Ige Társaságának szlovákiai és 1916 óta
Magyarországon is munkálkodó tagjai október 11. és 18. között párhuzamosan, magyar és
szlovák nyelven tartják majd

a Városmissziót. Valójában
mi kértük fel őket arra, hogy
vállalják ezt a tevékenységet,
mert céljuk a katolikus keresztény hit terjesztése az egész
világon, és mi természetesen
segítő kezet nyújtunk nekik.
Például biztosítjuk számukra
a szükséges termeket a Szentírás-olvasáshoz,
megfelelő
helyszínt biztosítunk az utcai
evangelizációhoz, bejuttatjuk
őket a kórházba, az idősek otthonába, iskolákba stb. A szervezőmunkán kívül kivesszük
részünket a 12 ezer meghívó és
a műsorfüzetek elkészítéséből.
* A gazdag programból mit
ajánl olvasóink figyelmébe?
– Egyformán fontos a városmisszió valamennyi műsora,

amelyek között minden korosztály képviselői találhatnak
számukra vonzó koncerteket,
kiállításokat, előadásokat, íróolvasó találkozókat. Bizonyára
nagy érdeklődésnek örvend
majd Kudlik Júlia egykori népszerű televíziós bemondó és
Szvorák Katalin Kossuth-díjas
népdalénekes közös lemezbemutató koncertje, amelyre október 12-én, hétfőn 18,30-tól a
Duna Menti Múzeumban kerül
sor. Kedden 18 órától Boráros
Imre Kossuth-díjas színművész tanúságtételére kerül sor
a Szent Rozália-templomban,
szerdán 18,15 órától pedig
Švajda Gábor hosszútávfutó a
katolikus plébánián osztja meg
gondolatait az érdeklődőkkel.
Csütörtökön 18 órától Jakubecz Márta íróval a könyvtárban találkozhatnak az olvasók.
Pénteken 18,30-tól a családokért lesz fáklyás keresztút
a városban. Talán a szombati
műsor tűnik a legszínesebbnek,
amely sportközpontú lesz. Fél
tíztől utcai futásra nyílik lehe-

tőség a lelki atyákkal, 11 órától
a cserkészek akadályversenyt
rendeznek, 13,30 órától pedig
a Marianum Egyházi Iskolaközpont óvodájának udvarán
kezdődő családi napra várják
a családok apraját és nagyját.
A Szent Rozália-templomban
17 órától a házassági ígéretek
megújítására kínálkozik alkalom, fél nyolctól pedig a Crux
együttes koncertezik az amfiteátrumban.
* Folyamatosan lesznek
szentmisék a templomokban.... – A hét folyamán tartandó szentmiséken a szerzetesek más-más témával
szólítják meg az érdeklődőket,
köztük külön a nőket, a férfiakat, a családokat, a betegeket.
A városmisszió teljes ideje
alatt megtekinthető lesz a Kaszap István Emlékév alkalmából az Egy szerzetesnövendék
a boldoggá avatás útján című
kiállítás a Szent András-templomban. A városmisszió nyitányát október 11-én 16 órától
Angelico atya Isten mosolya

című kiállításának a Limes
Galériában zajló megnyitója,
majd 17 órától a Szent András-templomban
kezdődő
szlovák-magyar nyelvű szentmise (fellép a Concordia Vegyeskar), illetve a templomkulcs szerzeteseknek történő
ünnepélyes keretek közötti átadása képezi. Záróakkordjára
pedig október 18-án 15 órától
ugyancsak a Limes Galériában kerül sor, ahol Istent dicsőítő koncertet ad a pálfalusi
roma zenekar.
* Mit vár a missziótól? – A
misszió a városban, a városért
folyik. Legfőbb gyümölcse,
hogy mi, hívők is ráébredjünk
missziós küldetésükre, hogy
hitünk ne csak megszokás legyen, hanem újra fel tudjuk
fedezni annak apró szépségeit,
örömeit, Isten szeretetét kapva
és megosztva azt másokkal is.
Célunk tehát a hit elmélyítése,
a templomokba csak alkalmakként betérők gyakoribb
bevonzása Isten házába.
* Köszönjük a tájékoztatást.
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Növényvédelem

A végén úgy is kiderül...

Időszerű munkák a kertekben

Október közepén még friss
zöldséget, gyümölcsöt vihetünk be a kertből. Érdemes
azonban figyelni az időjárásjelentéseket, mert az első talajmenti fagy előtt le kell szedni
a paradicsomot, a paprikát, a
tökféléket, a zöldbabot. Szerencsére a múlt héten elkerülte
régiónkat a fagy, ám előbbutóbb megérkezik a lehűlés.
A gyökérzöldségekkel, a sárgarépával, a petrezselyemmel,
a céklával várhatunk akár a
hónap végéig, viszont arra figyeljünk, hogy még a nagy
esők előtt szedjük ki azokat
a földből, hogy ne legyenek
sárosak, és jobban elálljanak
télen. A legszerencsésebb, ha
pincében, száraz homokban
helyezzük el a megtisztított
gyökereket. Ugyanitt tárolhatjuk a kései káposztát, kalarábét
és a sütőtököt. A káposztafélék
az első fagyokig gond nélkül
maradhatnak a kertben, a karfiol kivételével mind károsodás nélkül átvészeli a csípős
éjszakákat. A kiürülő ágyásokban nekiláthatunk a talaj megmunkálásának. Fárasztó munka, de megéri, mert a jó érett
istállótrágya
szétterítésével
és beásásával a következő évi
termésünket alapozzuk meg. A
téli fagy és csapadék is nekünk
dolgozik. A tápanyagokat befogadja a föld, a rögöket felaprítja a fagy, így tavasszal kön�nyebb dolgunk lesz, meghálálja a kertünk a gondoskodást.
Októberben gondoljunk arra
is, hogy milyen gyümölcsfákat, díszfákat, cserjéket szeretnénk ültetni. A gödröket
előre is kiáshatjuk, alaposan
betrágyázhatjuk, hogy ha megvásároltuk a szaporítóanyagot,
erre már ne legyen gondunk.
Az ültetést egészen az első fa-

gyokig halogathatjuk, de jó, ha
november közepére végzünk
vele. A konyhakertben most
szaporíthatunk például tormát. Érdemes bakhátat készíteni neki, mert a lazább talajt
kedvelő növény gyökereit így
könnyebben ki tudjuk szedni.
Akinek már van tormája, annak mostanában kell felszednie, és ugyanúgy tárolnia, mint
a gyökérzöldségeket. Ilyenkor
szaporíthatjuk a rebarbarát
is, ami nagyon ritka növény,
viszont értékes, gyógyító hatását régóta ismerik. Az egyik
legkorábban szedhető zöldség,
tápláló levélnyeléből mártást,
kompótot, süteményeket készíthetünk. Szereti a tápanyagban dús talajt, ezért telepítése
előtt akár 4-5 kilogramm érett
szerves trágyát is tehetünk alá.
Nem kényes növény, kártevői,
betegségei alig vannak,
így vegyszer nélkül
termeszthető.
A fokhagyma elduggatásával sem késtünk el
és vethetünk még áttelelő kelkáposztát is,
esetleg őszi mákot. Számoljunk azonban kicsit
nagyobb veszteséggel,
mint a kora tavaszi vetés esetén. A kártevők, a madarak, a
fagy mind-mind sarcot szedhetnek a magvainkból. A nedves talajban a kórokozók is
gondot okozhatnak, de mindezért a veszteségért kárpótol
bennünket a kora tavasszal
betakarított termés üdesége.
Másik fontos dolgunk a növények felkészítése a télre, ezért
például a fagyra érzékeny rózsatöveket, szőlőtőkéket be
kell takarni.
A kerti teendőink nem állnak meg a ház küszöbénél, a
konyhán át egészen az aszta-

lunkig vezetnek. A birsalmasajt nagy kedvenc a családomban. Magában csemege, de
kerülhet süteménybe, és a karácsonyfa alá is, kedves ajándék. Így készül: a birsalmát
megmossuk, ledörzsöljük a
pihés külsejét, negyedeljük,
magházát kivágjuk. Egy nagy
edényben puhára főzzük an�nyi vízben, ami éppen ellepi.
Miután megfőtt, egy botmixer segítségével pépesítjük,
beletesszük a cukrot (ízlés
szerint, a pép literjéhez 4080 dkg), citromlével, szegfűszeggel, fahéjjal ízesítjük,
és sűrűre főzzük. Lehet gazdagítani pirított dióval vagy
mogyoróval. Az előkészített
(tiszta, pormentes, száraz)
formákba öntjük, és pár napig hűvös helyen hagyjuk
száradni. Ezután a formák-

ból kivéve még kb. két hétig
szárítjuk, míg eléri végleges
állagát. Sokáig tárolható,
nem romlik meg könnyen. A
birsben található pektin serkenti a vérkeringést és segíti
a szervezet méregtelenítését.
Az antocián baktériumölő
hatású. Különlegesen magas
P-vitamin-tartalma
gátolja
az öregedési folyamatokat,
és elősegíti a C-vitamin hatásának kifejtését. Kiváló A-,
B1-, B2-, B3-, C- és E-vitaminforrás. Gazdag ásványi
anyagokban (réz, vas, kálium, foszfor).
-la-

A októberi megfejtéseket november 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.) Ezen a héten egyszerűen
nem akar tudomást venni egy megoldandó problémáról, mert nem
találja a megoldást. Kedvesét ez persze elbizonytalanítja, különösen, ha érzelmi kérdésekre reagál így. Neki arra lenne szüksége,
hogy most mindent aprólékosan megbeszéljenek.
HALAK (február 21. – március 20.) Úgy érzi magát, mintha
szárnyai nőttek volna. Minden könnyűnek tűnik, mert hos�szú idő után most először tud megfeledkezni felelősségéről és
igazán kikapcsolódni. Ha teheti, szervezzen közös programot
barátaival, mert jövője szempontjából meghatározó emberekkel
ismerkedhet meg.
KOS (március 21. – április 20.) Van önben valami titokzatos és
sokszor elbűvölő minőség. Egyfajta áradó érzékiség, egy alig leplezett, alig kordában tartott szenvedély, amely hipnotikusan vonzza
az ellenkező nemet. Ne éljen vissza ezzel, szabjon határt ön, ha
valaki túl merészen közeledne.
BIKA (április 21. – május 20.) Személyes kapcsolatai próbatételnek lehetnek kitéve ezen a héten. Csak azok a kapcsolatok fognak túlélni és megerősödni, amelyek igazán értékesek. Ne adja fel
azonban egyiket sem ideje korán, amíg meg nem győződött róla,
hogy valóban nincs már helye az életében.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten komoly támogatást
kap, ami energiával tölti fel önt. Bármit képes most megszerezni,
ha igazán vágyik rá. Arra azért figyeljen oda, hogy ha csak önmagával foglalkozik, a barátai elfordulhatnak öntől. Gondolja végig,
nem sérti-e valaki más érdekeit, mielőtt cselekszik.
RÁK (június 22. – július 22.) Érdekes ellentétet tapasztalhatnak
meg önből a környezetében élők. Feltárul romantikus hajlama, de
kiderül, hogy ez sohasem szólhat bele döntéseibe. Ön sok mindent
képes feláldozni, vagy inkább sokféle kísértésnek ellenállni egy
biztonságos párkapcsolatért.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Bizonyos emberekkel
szemben nehezen tudja kezelni haragját. Járjon utána, mi az igazi oka indulatainak, akkor meg tudja majd fékezni. Segíthet,
ha direkt olyan tevékenységekbe fog, amelyek odafigyelést, önuralmat igényelnek. Feltehetően még családi nézeteltérései is
rendeződhetnek.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kiváló hét arra, hogy
átgondolja azokat a lépéseket, amelyek tervei szerint anyagi javait gyarapítják, vagy legalábbis megalapozzák. Ne heveskedjen, és ne cselekedjen a pillanat hevében! Egy kevés megfontoltsággal most kellemetlen hetektől kímélheti meg magát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Szerencsés időszak következik a munkájában és a pénzügyeiben. Végre sikerül olyan
munkahelyet találnia, ahol a keresetéből kényelmesen megélhet. Tehetségét és szakértelmét kezdetben talán nem értékelik,
de hamarosan nyilvánvalóvá válik majd, mennyire nélkülözhetetlen is ön.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Úgy érezheti ezen a héten, hogy visszafogják, pedig különben szárnyalna. Ez annyira zavarhatja, hogy akár komoly változtatásokat is eszközöl. Talán még
nem is tudja, merre akar tovább haladni, de azt biztosan érzi, hogy
nem maradhat minden a régiben.
NYILAS (november 23 – december 21.) Kifürkészhetetlensége és
sejtelmes megközelíthetetlensége felkelti az ellenkező nem érdeklődését és ez akár tartós kapcsolatot is hozhat az egyedülállóknak.
Most végre megkapja azt a költőiséget, gyengédséget, amely belső
világában az igazi szerelmet jelenti.
BAK (december 22. – január 20.) Előtérbe kerül ezen a héten személyiségének idealista aspektusa. Hajlamos lesz belső világa, lelki
élete és a misztika felé fordulni. Olyan dolgokat keres most, amelyeket régóta nem talált meg a külvilágban és amelyeknek mégis
égető szükségét érzi. Ne elégedjen meg félmegoldásokkal!
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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

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.
* Idősebb hölgy ápolót keres. Tel.:
0948 272 002.

* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

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!

www. waldek. sk

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

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.
Bérbe adók

modern irodahelyiségek
Komárom belvárosában

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

Tel.: 0918 776 733

* Eladó házilag készített hibátlan kalapácsos daráló (380 V).
Tel.: 0918 022 251.
* Eladók kismalacok Gútán.
Tel.: 0904 505 381.
* Eladó – viszonteladóknak is – Bosc
cobak körte. Tel.: 0905 470 893.

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

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

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!

Celostná medicína, akupunktúra, baňkovanie.
Riešenie duševných príčin vašich chorôb.
MUDr. Nagy Ildikó, PhD.
0908 178 841, 035 7778749
Holisztikus gyógyítás, akupunktúra, köpölyözés.
Betegségei lelki hátterének kibogozása.
MUDr. Nagy Ildikó, PhD.
0908 178 841, 035 7778749
* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.
* Eladó 35 euróért használt, de kiváló állapotban
levő 80 l-es mélyhűtő. Tel.: 035/777 6440.

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, Mező sor 2./A
Tel.: +36 30 300 4024 • E-mail: fiknere@gmail.com
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MŰSORAJÁNLAT
október 10-től 16-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, 10.50 Babavilág, 11.30 Ikrek (amer.),
13.55 Knight Rider (amer.),
15.00 Tűz és víz (török),
16.00 Szenzációs recepciós (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Hotel Transylvania
(amer.), 20.55 Boldogító
talán (amer.-angol), 23.05
Megkínozva (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.15
Kalandor, 12.05 Street
Kitchen, 12.35 Sztárok
leszünk! (amer.), 13.25
A harc törvénye (amer.),
15.30
Dolgozó
lány
(amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 20.00
A tehetség itthon van!,
22.35 Minden végzet nehéz (amer.), 1.10 Az informátor (amer.)

RTL II

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

M2

10.40
Állati
melósok,
13.05 Az idő kalandorai, 13.30 Táncakadémia,
15.00
Gógyi
felügyelő, 15.45 Nils Holgerson
csodálatos utazása, 17.35
Boldogvölgy, 18.40 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Monty Python Repülő Cirkusza, 23.10 Festivál
Stage Pass

Duna tv

14.30 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
15.30
Dandin
György
vagy
a megcsúfolt férj (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 18.35
A Kékkör Napja, 19.10
Szerencse szombat, 20.05
Zűrös természet (amer.),
22.10
Café
Budapest,
22.25 Akiért a harang szól
(amer.), 2.20 Egy gyilkos
agya (amer.-holland)

Duna World

11.40 Sok hűhó Emmiért
(magyar), 13.15 A Kékkör
Napja, 14.30 Mesélő cégtáblák, 15.55 A Vargyasszoros elveszett világa,
18.10 Hogy volt?, 19.10
Csináljuk a fesztivált!,
20.00 Mindenből egy van,
21.30 Szálka, 22.25 Legenda-válogatás, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.30 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.25 Otthon,
édes otthon, 17.25 Hétvége, 17.55 Építs házat, ültess fát!, 18.30 Taxi, 19.00
Híradó, 20.20 Váratlan
találkozások, 21.10 Igaz
történetek, 21.45 Talkshow, 22.30 Zene, 23.00 A
menekültek (amer.)

Pozsony 2

13.05 Zojka és Valerija,
16.20
Vadászmagazin,
17.00
Színészlegendák,
18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Bohócok
(cseh), 22.10 Az ismeretlen történelem, 23.10 A
szerelem rabszolgája

Markíza tv

10.05 Szupersztár, 12.45
Spider-Man (amer.), 15.25
Csak egy kis szerencse
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Világháború
(amer.),
23.05 Én, a legenda
(amer.), 1.10 Rémálom az
Elm utcában (amer.)

JOJ TV

10.35 Csillag születik, 12.15
Duci csajok (amer.), 14.20
A múmia titka (amer.),
16.45 Inkognitó, 18.15 Ikrek (szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Ikrek
(szlovák), 22.50 Szexi csaj
(amer.)

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, 12.20 Falforgatók, 13.25 Apaütők
(amer.), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Boldogító talán (amer.),
18.00
Tények,
18.55
Sztárban sztár, 21.40 Ös�szezárva
Friderikusszal,
22.55 Ügynöklista (amer.),
23.55 Mária út

RTL Klub

6.55 Kölyökklub, 11.20 A
Muzsika Tv bemutatja!,
12.50 Házon kívül, 13.25
Alaszka (amer.), 15.40 A
Főnix útja (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 A Karib-tenger kalózai (amer.), 22.05 A
tetovált lány (amer.)

RTL II

10.25 Az árnyékfeleség
(amer.), 12.25 Segítség, bajban vagyok!, 17.25 Lehetek
az eseted? (amer.), 19.20
Könnyű nőcske (amer.),
21.00 Pimaszúr átcuccol,
22.00 Heti hetes, 23.00
Könnyű nőcske (amer.)

M2

13.20 Tintin kalandjai,
13.40 Varázslók a Waverly
helyből, 14.35 Arsene Lupin, 15.00 Garfield és barátai, 15.50 Gógyi felügyelő, 18.15 Irány Dínóföld!,
19.25 Szép álmokat, gyerekek!, 20.00 Családom és
egyéb emberfajták, 20.25
Böngésző, 21.00 Norman
(amer.), 23.10 Noiré (magyar), 23.35 Sikersorozat
(amer.)

Duna tv

9.35 Egyházi műsorok,
13.50 Hét vezér, 15.40
Édes a bosszú (magyar),
17.00
A
muskétások,
18.40 Hogy volt?, 19.40
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Mr. és Mrs. Bridge
(amer.), 23.00 Café Budapest, 23.10 Egy hét Marilynnel (amer.-angol), 0.50
Zűrös természet (amer.)

Duna World

11.10 Fölszállott a páva,
12.30 Nótacsokor, 13.15
Nagyok, 14.25 Életművész, 15.20 Önök kérték,
17.35
Gyurika,
18.30
Szeretettel
Hollywoodból, 19.00 Gasztroangyal,
20.00 Évszakok Balázs
Fecóval, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Bábel – Hesnával a világ

Pozsony 1

11.00 Szlovákia képekben, 11.25 A világ képekben, 13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Poirot (angol), 15.15
Filmmúzeum, 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 Mint
a delfin (olasz), 23.10
Agatha Christie: Poirot
(angol)

Pozsony 2

12.20 A katona könnyei
(szlovák), 13.40 Egyházi
műsor, 15.30 A Tátra története, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.15 Selfridge úr
(angol), 21.45 Annie Hall,
23.15 Fesztiválpercek

Markíza tv

11.45 Jumper (amer.), 13.30
Rendőrakadémia 5 (amer.),
15.30 Féktelenül (amer.),
17.45 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30
Szupersztár, 23.00 Gotham
(amer.), 0.50 A világháború
(amer.), 3.05 Rendőrakadémia 5 (amer.)

JOJ TV

9.55 Új kertek, 10.55 Nyomtalanul (amer.), 12.55 Szexi
csajok (amer.), 15.10 Villámtolvaj (amer.), 17.50 Új
lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Hetedik men�nyország, 22.50 Halálos
csapda 2 (amer.), 1.25 Az
én anyám jobban főz, mint a
tiéd, 2.40 Ismétlések

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, 15.00 Az én bűnöm (mexikói), 16.00 Veronica aranya
(mexikói.), 17.00 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Az 50
milliós játszma, 21.35 A milliomos szakács, 22.40 Az ősi
prófécia (amer.), 23.45 Doktor D (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 A konyhafőnök,
15.15 A szerelem foglyai
(amer.), 16.20 A mentalista (amer.), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Dr. Csont
(amer.), 23.40 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, 17.30 Tűzönvízen (amer.), 18.30 Glades
(amer.), 19.30 Az élet csajos
oldala, 20.00 Partyzánok,
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Showder Klub

M2

11.55 Fixi, Foxi és barátaik,
13.05 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.15 Kenguk, 14.35
Gógyi felügyelő, 16.25 Lolka
és Bolka, 17.30 Mekk mester, 17.50 Félix levelei, 20.25
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Gyilkosság (amer.),
0.15 Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.15
Feketén-fehéren
(brazil), 16.05 Rex felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Maradj talpon!,
20.30
Kékfény,
21.30
Bosszú (amer.), 22.20 On
the Spot, 0.45 Mr és Mrs
Bridge (amer.)

Duna World

11.20 Jelenések egy festő
életéből (magyar), 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Kincsünk a ló, 15.35 Metodista istentisztelet, 16.35 Öt
kontinens, 17.30 Fél lélegzet, 18.30 Hazajáró, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Budavári palotakoncert, 21.00
Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.40 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 Labdarútó EB-kvalifikáció, 23.35 Nash Bridges,
0.20 Montalbano felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
Štúrék, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Művészi alkotások sorsa, 18.00 Fókusz,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm,
21.35 Az igazság, 22.45 Művészetek, 23.10 Fesztiválpercek

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 Családi titkok,
0.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

13.40 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
Ikrek (szlovák), 22.45 A farmer
feleséget keres

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,
15.00 Az én bűnöm (mexikói), 16.00 Veronica aranya
(mexikói), 17.00 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Az 50
milliós játszma, 21.35 A titkok könyvtára (amer.), 22.40
Hawaii Five (amer.), 23.45
Franklin és Bash (amer.)

6.55 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 15.00 Az én
bűnöm (mexikói), 16.00
Veronica aranya (mexikói),
17.00 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Az 50 milliós játszma, 21.35
Hazudj, ha tudsz! (amer.),
22.40
Lángoló
Chicago
(amer.), 23.45 Életfogytig
zsaru (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 13.55
A konyhafőnök, 15.15 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Castle (amer.),
0.50 Nevelésből elégséges
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A Toledo
család (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Tom és Jerry,
17.30 Marslakó a mostohám
(amer.), 19.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 20.00 Partyzánok, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Pimaszúr átcuccol,
23.00 Barátok közt

M2

12.40 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 13.30 Fixi, Foxi
és barátaik, 14.20 Kenguk,
15.15 Boldogvölgy, 15.40
Benjámin, az elefánt, 17.45
Bali, 18.45 Állatkert a hátizsákban, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Rani, a lázadó hercegnő
(francia), 0.25 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Feketén fehéren, 16.05 Rex
felügyelő (osztrák), 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Önök kérték, 21.30 Szívek doktora
(amer.), 22.55 Müpart, 1.10
A médium (amer.)

Duna World

11.15 Jegor bulicsov és a
többiek (magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Református riportok, 16.35 Útravaló, 17.45 Az Isten embere,
18.45 Hazajáró, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Van képünk
hozzá, 21.30 Maradj talpon!,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.35 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, 21.25
Szlovák ízek, 21.50 Határozatlanok, 22.35 Luther (amer.)

Pozsony 2

11.30 A család, 12.00 Élő panoráma, 14.30 Művészetek,
15.30 Ruszin magazin, 16.40
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 20.55 Nikola Tesla,
22.40 Talkshow, 23.55 Fesztiválpercek

Markíza tv

11.50 A mentalista (amer.),
12.50 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
Családi titkok, 0.10 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 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, 22.45 A
farmer feleséget keres

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.15
A szerelem foglyai, 16.20
A mentalista (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Szulejmán
(török), 1.15 Köntörfalak
(magyar)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Tom és Jerry, 17.30 Az időgép (amer.),
19.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.30 Dallas (amer.),
23.30 Barátok közt

M2

12.45 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.20 Kenguk, 15.15
Boldogvölgy, 15.30 Nyuszi
és a varázsecset, 16.40 Manó
Benő, 17.35 Mekk mester,
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 savaborsa (lengyel)

Duna tv

9.10 A hegyi doktor, 10.00
Család-barát, 11.30 Sophie
szerint a világ, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Feketén-fehéren (brazil), 16.05 Rex
felügyelő (osztrák), 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor
(osztrák-német), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Szabadság tér
89, 21.15 Munkaügyek, 21.50
Római helyszínelők (olasz),
23.50 Fekete lelkek (spanyolkatalán)

Duna World

11.15 Kispolgárok, 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Vatikáni
híradó, 16.35 Rejtélyes XX.
század, 17.05 Nagyok, 18.30
Hazajáró, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Szálka, 21.00 Híradó,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.30 Építs
házat, ültess fát!, 15.00
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 Bizalmas ellenségek (amer.), 22.00 Az
ellopott identitás (német),
0.15 Autószalon

Pozsony 2

14.30 Itt vagyunk otthon,
15.30 Magyar magazin,
16.40 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.00 Szokatlan történetek, 17.30 Good
Angels 2015, 19.35 Esti
mese, 20.00 Híradó, 21.00
Gyógyszergyári
trükkök,
22.25 Hegyi film 2015

Markíza tv

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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 Magán
nyomozók (magyar), 15.00
Az én bűnöm (mexikói),
16.00 Veronica aranya (mexikói), 17.00 Fior ella, 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Az 50 milliós
játszma, 21.35 Frizbi Hajdú Péterrel, 22.40 NCIS
(amer.), 23.50 Felejthetetlen
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.15
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.10 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.45
Magyarul Balóval

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 A Toledo család (amer.mexikói), 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok
közt, 17.05 Tom és Jerry, 17.30
A nő kétszer (angol-amer.),
20.00 Partyzánok, 21.30 Magyarul Balóval, 23.30 Agymenők (amer.)

M2

10.30 A barkács kölyökklub,
11.05 Kenguk, 12.45 Rocky
és Bakacsin kalandjai, 14.30
Kenguk, 15.45 Benjamin, az
elefánt, 17.05 Raju, a Riksa,
17.35 Mekk mester, 18.35
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Zűrös szívügyek (német), 0.20 Az élet sava-borsa
(lengyel)

Duna tv

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,
15.00 Az én bűnöm (mexikói),
16.00 Veronica aranya, 17.00
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Az
50 milliós játszma, 21.35 Az
adósság (amer.), 23.55 Charlie
angyalai (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.15
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.10 Showder
Klub

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 Tom és Jerry, 17.30 Érintés (amer.),
18.30 A szállító (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,
16.30 Lolka és Bolka,
17.15 Mesélj nekem!, 17.30
Mekk mester, 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
sava-borsa (lengyel)

Duna tv

11.30 Sophie szerint a világ, 12.45 Kapán innen,
kaszán túl, 13.15 Kívánságkosár,
15.05
Feketén-fehéren, 15.55 Rex
felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor, 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Fábry, 21.50
Apósok akcióban (amer.német), 23.30 Cafe Budapest, 0.30 Angyali üdvözlet
(magyar)

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 12.45
Jamie 45 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Feketén-fehéren, 16.10 Rex
felügyelő (osztrák), 17.00
Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Fölszállott a páva, 21.30 Columbo (amer.), 23.10 Apró
gyilkosságok a családban
(francia), 0.50 Mosás, vágás, ámítás (amer.)

11.15 Rágalom iskolája
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Kincsünk a ló,
16.10 Vallási műsor, 16.25
Hazajáró, 16.55 Magyar
krónika, 18.25 Hazajáró,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

10.35 Magyarország története, 11.15 Amerikai cigaretta (magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Vallási
műsorok, 17.30 Látni a láthatatlant, 18.30 Hazajáró,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Banán,
pumpa,
kurbli,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül

Duna World

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történet, 14.35 Szlovák ízek,
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 hűséges
férj (osztrák), 22.40 Riporterek, 23.10 Murdoch esetei

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30 A
rendelő, 15.30 Roma magazin, 16.40 Energetika, 17.00
Szokatlan történetek, 17.35
Nemzetiségi híradó, 18.00
Fókusz, 18.45 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.35 Tudományos magazin, 21.05 A
világűr, 22.50 A rendelő

Markíza tv

12.00 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 Felvég
alvég, 23.00 Szupersztár,
1.30 Fejvadász (amer.)

11.50 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 Családi titkok,
0.10 NCIS (amer.), 1.10
Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

9.35 Vadlovak, 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 Csillag születik, 22.45 A farmer feleséget keres, 23.50 Hawaii
(amer.)

PÉNTEK

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 Híradó, 20.35 Vadlovak, 22.45
A farmer feleséget keres,
23.50 Hawaii (amer.)

Duna World

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,
22.25 Isten veled, pipike!
(amer.), 23.55 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 13.55 Városok és arcok, 14.30 Tudományos magazin, 15.30
Szemtől szemben, 20.10
Štúrék (szlovák), 21.20
A család, 22.00 A tőke
(amer.), 23.55 Látható világ

Markíza tv

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 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 0.40 NCIS (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 A varázslótanonc (amer.), 23.05 A
váltságdíj (amer.), 2.15 28
hét múlva (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
10-én Gedeon
október
11-én Brigitta
október
12-én Rezső, Miksa
október
13-án Kálmán, Ede
október
14-én Helén
október
15-én Teréz
október
16-án Gál
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Gútán: ifj. Tóth István és Szántó Tímea.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az érsekújvári
Mach Matúš, az ímelyi Ilon Mia Dorina és
Jandová Jasmína, az ógyallai Szolgay Viktória, a madari Csicsó Hajnalka Roberta és
Döme Aranka, a komáromi Farkas Eugen Erik,
Ollé Emily, Csepi Leila, Lakatos Leonardó és Vida
Bercel, a gútai Keszeli Benjámin, a pozsonyi Sucháňová
Lara, a marcelházai Rafaelová Mária Mercedes, a vágfüzesi Kopócsi Kiara Zara, az ekeli Pataki Ákos és a nagyföldémesi Hlavačka Martin.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Schlár Ilona (98 éves), Orvos Ágnes (75
éves), Móricz Lajos (54 éves), Zeleňanský Matej (80éves), Botlik Ján (59 éves) és Krakovská Anna (75
éves), a gútai Škroch Juraj (61 éves) és Nagy Mária
(77 éves, az ekeli Sárközy István (71 éves), az izsai
Kazán Erzsébet (84 éves), a szilasi Lakó Ilona (81
éves), az újgyallai Vörösová Silvia (55 éves), valamint a bátorkeszi Dékány Gizella (84 éves).

Emléküket megőrizzük!

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

Almás részeges csirkemell

Hozzávalók:
4 db csirkemellfilé bőr nélkül
(kb. 1,5 kg) 1 centisre klopfolva
2 evőkanál finomliszt
2 evőkanál vaj
2 evőkanál étolaj
1 db kis fej vöröshagyma apróra vágva
4 db piros alma, mindegyik 8
cikkelyre vágva
1,5 teáskanál cukor
60 ml calvados (almaborpárlat)
0,5 teáskanál frissen őrölt bors
120 ml csirkealaplé
3 evőkanál apróra vágott petre120 ml habtejszín
zselyem
0,75 teáskanál só
Elkészítése:
A húsokat megforgatjuk a lisztben. Nagy, mély serpenyőben,
közepes lángon felforrósítjuk a vajat és az olajat. A húsok mindkét oldalát 3-3 percig sütjük a zsiradékon. Áttesszük őket egy
tányérra, és lefedjük, hogy ne hűljenek ki.
A serpenyőben megfonnyasztjuk a hagymát (5 perc). Hozzáadjuk az almát és a cukrot, majd kb. 5 percig karamellizáljuk. Ráöntjük a calvadost, 1 percig főzzük, utána mehet bele az alaplé.
Felforraljuk, majd beleöntjük a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, és
erős tűzön további 6 percig főzzük, hogy besűrűsödjön a lé. Beletesszük a petrezselymet is. A sült húsokat ezzel a finom szós�szal megöntözve tálaljuk.

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

Apliko+

* Komárom * Munka utca 25. *

Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk

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

Egy lány elmegy a jósnőhöz:
– Két férfi is szerelmes belém. Melyik lesz közülük a
szerencsés?
– A Józsi fogja feleségül
venni. Béla lesz a szerencsés.
A rezervátumban egy indián fekszik az úton, a
fülét az útra tapasztva. A
turisták köré gyűlnek.
– Chevrolet, floridai
rendszámmal, fehér színű, horpadt a lökhárító,
négy sápadtarcú ül benne...
– Ezt mind hallás alapján
állapította meg? – kérdezik csodálkozva.
– Dehogy, csak nincs két
perce, hogy elütött.
Férj a feleségéhez:
– Tudom, hogy ragaszkodsz hozzá drágám, de
így 10 év után már igazán
ideje lenne elküldeni az
anyádat!
– Az enyémet? Azt hittem
a tied!
Két focista beszélget.
– Szerinted kik a legszolidabb szurkolók a világon?
– Egyértelműen a skótok.
– Miért?
– Mert azok semmit nem
dobnának be a pályára.

Capuccinó szelet

Hozzávalók:
A krémhez:
20 dkg étcsokoládé
2 dl tejszín
3 evőkanál kakaópor
3 evőkanál cukor
10 dkg vaj
20 dkg margarin
50 szem magozott
befőtt meggy
30 ml rumaroma
A tésztához:
4 db tojás
4 evőkanál liszt
4 evőkanál cukor
1 kis csipetnyi só

A mázhoz:
2 evőkanál olaj
10 dkg ét tortabevonó
Elkészítése:

A krémhez a tejszínt, a vajat, az étcsokoládét, a cukrot és a kakaóport összeforraljuk, és hűtőben lehűtjük. Amikor megdermed, beletesszük a margarint és a rumaromát. Keverjük habosra.
A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a tojások fehérjét 3
evőkanál cukorral és egy csipetnyi sóval nagyon kemény habbá verjük, a sárgáját 1 evőkanál cukorral habosra keverjük. A
tojássárgájához hozzátesszük a fehérjehabot, a lisztet, és elkeverjük. Kibélelt vagy kikent kerek tortaformában, előmelegített
sütőben megsütjük. Amikor kihűl, két lapot vágunk belőle.
A csokikrém felét rákenjük a torta alsó lapjára, kirakjuk a kimagozott meggybefőttel, aztán rátesszük a többi krémet is. (Ha
díszíteni akarjuk a tetejét, tegyünk félre a meggyből és a krémből.) Tegyük a tetejére a másik tortalapot, és nyomkodjuk le. Az
oldalát késsel kenjük be a kinyomódott krémmel, és a tetejére
is tegyünk belőle, de csak hajszálvékonyan. Olvasszuk meg a
tortabevonót az olajjal, és vonjuk be vele a tortát.

Gépészeti
ismeretekkel
és szakérettségivel
rendelkező
üzletkötőket keresünk
a nyugat-szlovákiai
területre.

FORMIT s.r.o
info@formit.sk
Tel.: 0905 721 639

Feltétel:

a magyar és a szlovák nyelv ismerete,
gépjárművezetői jogosítvány
Előny:
a több éves gyakorlat, vállalkozói engedély
Biztosítunk: szolgálati járművet és telefont, kiemelt
bérezést az elvégzett munka arányában
* Eladó jó állapotban lévő szőlőprés. Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon : 0918-391726
* Eladó forgatható, 3+1-es Privatroto eke, valamint takarmánynak hasznosítható sárgarépa. Tel.: 0905 274 919.

* Eladó felújított, 1. emeleti
garzonlakás Komáromban a
IV-es lakótelepen. Tel.: 0907
456 840.
* Eladók nagyvirágú krizantémok Cserháton. Érdeklődni
lehet a 0902 302 742-es, illetve a
0914 224 677-es telefonszámon.

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!
MEGEMLÉKEZÉSEK
Október 9-én emlékezünk
arra a szomorú napra,
amikor örökre távozott
szerető családja köréből
a drága édesanya, anyós
és nagymama,

Molnár Cecília
Martoson.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú, 9. évfordulón.
Emlékét őrző családja
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
szívünkben őrizzük drága emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk
október 13-án

Krnáč Júliára
Megyercsen,

halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Galánta – KFC 5:4 (2:1) A
találkozó első támadássorozatából Mészáros révén vezetéshez jutott a komáromi csapat,
ám négy perccel később a galántaiak egy védelmi hibát kihasználva egyenlíteni tudtak.
Súlyos szabálytalanság miatt
megítélt 11-est érvényesítettek
a galántaiak a 30. percben, s
így egygólos vezetéssel kezdhették a második játékrészt.
Lényegében kiegyenlített, szép
támadásokkal és gólokkal tarkított 45 perc követett, ám a
KFC védelme ekkor sem volt
helyzete magaslatán. Góljainkat Mészáros, Zvoncsár, Uzola
és Kováč lőtte. Komárom csapata továbbra is a bajnoki
táblázat utolsó helyén áll.
IV. liga
Család – Gúta 0:2
(0:0) Mindkét csapat
a bajnokság középszakaszában áll, ami az első
félidő játékán érződött is. A
hazaiak támadásait Rom kapus
biztosan hárította. Csak az utolsó 15 perc volt vérbő, hiszen
előbb a csereként beállt Bátora
lőtt gólt, majd Magyar 11-est értékesített. * FC Nyitra – Ímely
2:2 (0:1) Az első félidőben a
nyitraiak meg sem tudták közelíteni az ímelyiek tizenhatosát,
miközben a 21. percben Bacigál
védhetetlen gólt lőtt. A második
félidőben kiegyenlített, s vezetéshez is jutott a családi csapat,
ám a 81. percben büntetőből
(ismét Bacigál révén) megérdemelt döntetlent harcoltak ki
az ímelyiek. Gúta a táblázat 5.
helyén áll, Ímely csapata a 7.

V. liga
Marcelháza – Nagysalló 1:2
(0:1) Kezdeményezőbb volt a
vendégcsapat, ráadásul nem a
kellő formában játszottak a hazaiak, akik csak a 71. percben
lőttek gólt (Hausleitner) * Ekel
– Ógyalla 1:0 (0:0) Még a gólnélküli első 45 perc is csupa izgalmas fordulatban bővelkedett.
A gyallaiak folyamatosan védekeztek és csak egyetlen csatárt
küldtek harcba. A második félidőben folytatódott az ádáz küzdelem, de csak a 71. percben sikerült a hazaiaknak Hrabovský
révén gólt szerezniük * Hontfüzesgyarmat – Actív Nagykeszi
5:1 (3:1) Az első sípszótól érezni lehetett, hogy a vendégcsapat
ezúttal a másodhegedűs posztját
tölti be. Kétgólos vezetés után
Smolka még szerzett egy
gólt a nagykesziek számára,
a csapatnak azonban többre
nem futotta * Ohaj – Naszvad 0:0 Lényegében egy-egy
gólhelyzetet leszámítva, nagyobb izgalmat nem okozott a
találkozó * Óbars – Szentpéter 3:0 (1:0) A vendégeknek
nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a csapat védelmi taktikájának kidolgozására. A szentpéteri csatárok több gólhelyzetet is
kidolgoztak, érvényesítésükre
azonban nem volt lehetőségük.
A bajnoki táblázat élén Ekel
áll 22 ponttal, 7. Szentpéter
(14 p.), 9. Naszvad (13 p.), 11.
Ógyalla (12 p.)12. Marcelháza
(9 p.)14. Actív Nagykeszi (9 p.)
VI. liga
Búcs – Perbete 2:4 (1:1) Lakatos mesterhármasát a 17. percben kezdte el, vezetéshez juttat-

ÚSZÁS

Komárom úszója, Dikácz Bence szeptember végén újra remekelt, ezúttal Trencsénben. A
diákoknak szervezett SPF Szlovák Kupa 4. fordulóján 32 klub
275 versenyzője állt rajtkőre,
ahol a komáromi Dikácz Bence
(edzője Szabó Péter), aki a pozsonyi JT Sport Team úszója,
négy arany- és egy ezüstéremmel tért haza. Az éremtáblázaton a fiúk között az első helyezést érte el. 1. hely 100 m mell-,
200 m mell-, 200 m pillangó-,
400 m gyors-, 2. hely 200 m hátúszás.

KARATE

Szombaton került sor Galántán a a nyugat-szlovákiai
karateszövetségben a legeredményesebb karateklubok kiértékelésére. A gútai
Taiyó karateegyesület idén is
két kupát hozott a versenyév
kiértékeléséről. Ifiben a 2.
helyet sikerült megszerezniük úgy, hogy csak egy ponttal előzte meg őket a nyitrai
Kachi klub. A felnőttek kategóriájában sem kell szégyenkezniük, hiszen onnan bronzérmet hoztak haza.
-KiTi-

A Seishin Karate Klub tagjainak első őszi megmérettetése
szeptember 26-án Magyarországon, Cegléden volt. Az itt
rendezett nemzetközi versenyen három ország 34 sportklubjának több mint 120 versenyzője vett részt.
Az erőpróba egyben vá- gós helyezést értek el. Kologató is volt a novemberi vács Kata Zsófia (Ekecs)
lengyelországi Európa-baj- aranyéremmel,
Trenčík
nokságra, A Seishin Karate Nikolas (Keszegfalva) peKlubot két versenyző kép- dig bronzéremmel térhetett
viselte: mindketten dobo- haza.

va a vendégeket. A 27. percben
Kétyi szabadrúgásból egyenlített. A második félidőben az 56.
és 76. percben Lakatos folytatta
a gólözönt, közben Barton (65.
perc) is növelte az előnyt, míg a
80. percben Sánta javított Búcs
eredményén * Path – Szilasháza 2:1 (0:1) Az első félidő
26. percében Géč juttatta vezetéshez a vendégeket, a második félidőben Lipták (50. p)
és Bende (89. p) bizonyította
a hazaiak fölényét * Csallóközaranyos – Vágfüzes/Kava
1:2 (0:1) Šógor a 29., Jancsó a
73. percben bizonyította, hogy
a vendégek jobb formában vannak Az aranyosi gólt Lelkes
lőtte a 76. percben * Hetény –
Keszegfalva 8:2 (4:1) Az első
húsz perc csak erőfelméréssel
telt, utána viszont a hetényiek
szólóztak, góllövők: a 23. és
56. percben Luczam, a 25. és
39. percben Csintalan, a 73. és
89. percben Pásztor. a 45. percben Hencz, a 70. percben pedig
Tóth volt eredményes. Keszegfalva mindkét gólját Oláh lőtte
* Lakszakállas – Izsa 1:0 (0:0)
Mindkét fél hatalmas csatát vívott, ám egyiküknek sem sikerült áttörnie a másik védelmét.
A találkozó egyetlen gólja az
57. percben Csápai révén született. Úgy tűnik, idegenben

az izsai csapat szinte gólképtelen. * Gúta B – Bátorkeszi
5:2 (2:2) A kiegyenlített első
félidő után (ahol az első gólt
a vendégektől Száraz lőtte) a
hazaiak csatára, Kürti szólója
folytatóot, hiszen a hazai csapat
valamennyi gólját ő lőtte. A 76.
percben Szigeti még szépíteni
tudott * Újgyalla – Dunamocs
3:2 (1:0) Rigó mesterhármasa
mellé még Laktiš is hozzájárult a hazai győzelemhez, a
dunamocsiak közül Mácsodi
és Lajos lőtt gólt * Marcelháza B – Nemesócsa 0:0 A hazai
csapat folyamatosan támadt, a
vendégek védelme azonban áttörhetetlennek bizonyult.
VII. liga
5. forduló
Ifjúságfalva – Tany 0:1 (0:1)
góllövő Zobák * Bogya/Gellér – SJE Komárom 10:0 (4:)
góllövő Végh T. 2, Végh A,
Horváth 2, Baranyai 4 és Nagy
* Bogyarét – Bajcs 4:2 (0:1)
góllövő Nagy, Czina, Horváth
2, ill. Szabó és Nagy * Megyercs – Csicsó 2:2 (1:0) góllövő Toma, Csikán, ill. Nagy
2 * Madar – Nagysziget 3:1
(2:0) góllövő Ropog 2, Gáspár, ill. Harcsa * Dunaradvány – Őrsújfalu 5:3 (3:1)
góllövő Ernecz 4, Zajos, ill.
Simon 2 és Döme
-boldi-

CAPOIERA

Szeptember végén rendezték meg Csehországban a Liberec Open elnevezésű nyílt versenyt, amelyen a komáromi
capoierások is részt vettek. Annak ellenére, hogy a csapat
edzője és vezetője betegségük miatt nem lehettek a csapattal, rendkívüli sikereket értek el, hiszen csapatbajnokságban ezüstérmet szereztek. Jó előjele ez a novemberben sorra kerülő Európa-bajnokságnak, amelyen természetesen a
komáromi csapat legjobbjai is indulnak.

A sikeres komáromi csapat
Kategóriájának (B) 1. helyét szerezte meg Varga Stella és
ugyancsak aranyérmes lett az A kategóriában (profik kategóriája) Solčáni Vladimír, miközben Kurčík Erik és Pálinkášová
Livia pontszerző helyezéseket értek el.

MOTORSPORT

Egy újabb, rendkívül sikeres szezont zárhatott a gútai
származású, komáromi Szabó István gyorsulási motorversenyző. Igaz, a szeptember 26-ára tervezett kiskunlacházai
verseny a kiadós eső miatt elmaradt, ez viszont nem befolyásolja István idei első helyét.
Szeptember 27-én
került sor az utolsó idei futamra a
fertőszentmiklósi
repülőtéren. Több
száz
versenyző
A gútai cselgáncsklub három versenyzőt indított a felnőttek csatáját nézhette
hétvégi országos bajnokságán és mindhárman remekül szere- végig a több ezres
peltek. FEKETE Ákos ezüstérmet (81 kg), ROMÁN Sándor nézőtábor. Szabó
(66 kg), és KÁRPÁTY ERNŐ (90 kg) bronzérmet szerzett. István, alias Cocó
Eredményükkel bizonyították, hogy a gútai klub Szlovákia a
Kawasakival
legjobbjai közé tartozik.
ezúttal is a Street
1000+ kategóriában indult a kvalifikációban. Egész
BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom 84:75 nap az első helyen
(37:44) Az extraliga sportévének első találkozóját idegenben állt a 402 méteres
játszotta le a komáromi csapat. Az első negyedben 30:18-ra el- távon és sikerült megfutnia döntőben is. Ez éves összehúztak a komáromiak, s a félidő végéig megőrizték vezetésü- egy új egyéni kategóriarekor- sítésben egyben az országos
ket. A másik félidőben fordult kocka, egyre jobban feljöttek a dot is. Az ideje 9,480 sec és bajnokság 1. helyét jelentette.
privigyeiek, úgy szereztek 47 pontot, miközben a komáromiak mellé a sebessége is új re- És ha már a reptéren volt, pácsak 31-et. A 22:11-es harmad után egyre inkább az erőszakos kordnak számít, mely 256,23 lyarekordot is felállított. Idén
játékstílust alkalmazta a hazai csapat, miközben a komáromi- km/óra volt! Ezekkel a szá- Szabó István a ZZR1441-es
ak átadásai pontatlanokká váltak. A komáromiak közül ezúttal mokkal kimagasló előnyre Kawasaki nyergében 19 veris Bernard Thompson volt a legeredményesebb, aki 19 pontot tett szert és sikerült megvé- senyen indult. Volt olyan két
szerzett, 4 esetben befejezte a támadást, 4 kosárnál közrejátszott denie pozícióját az elő- és versenynapja, melyeken volt
középdöntőben, valamint a délelőtti és délutáni kiértékeés 4 esetben labdát szerzett.
-cserilés is, így 21 serleget tudott
„begyűjteni”. Egy alkalommal csak 3. volt, hatszor tuLapzárta után érkezett meg a lengyelországi Bydgosztban rendezett olimpiai reménységek kajak- dott a 2. helyen végezni és 14
kenu versenyének teljes nyereménylistája. Ennek alapján A Nemzetek Kupája versenyében a követ- alkalommal állhatott a dobokező eredmények születtek: 1. Magyarország, 2. Németország, 3. Lengyelország, 4. Csehország, gó legfelső fokára.
5. Kanada, 6. Szlovákia. A versenyben 24 ország vizesei szálltak hajóba.
Szlovákia számára érmet szer- riana * K2 17 éves fiúk 500 m-es gách Michal * K2 17 éves fiúk
A Kárpátia Sport Polzett: C1 15 éves fiúk 1000 m-es táv ...3. Nemček Martin, Zalka 200 m-es táv ...2. Forgách Mi
gári Társulás, a Setáv ...2. Koczkás Dávid * K1 16 Csaba * K2 17 éves lányok 500 chal, Fraňa Milan * K2 17 éves
lye János Gimnázium
éves 1000 m-es táv ... 3. Mariana m-es táv ...3. Petrušová Mariana, lányok 200 m-es táv ...2. PetrušoKomárom, a KomáPetrušová * C1 15 éves fiúk 500 Mikušová Romana * K1 15 éves vá Mariana, Mikušová Romana.
romi Városi Hivatal, a
m-es táv ...3. Zilizi Richard * * fiúk 200 m-es táv ...2. Jedinák
szentpéteri Kossányi
K1 16 éves fiúk 500 m-es táv ...3. Matúš * K1 16 éves fiúk 200 Felvételünk a sikeres szlovák
József Alapiskola és
Zalka Csaba * K1 16 éves lányok m-es táv 1. Zalka Csaba * K1 17 csapatról és kísérőikről kéÓvoda, Csallóközara500 m-es táv ...3. Petrušová Ma- éves fiúk 200 m-es táv ...3. For- szült
nyos község, az Egy
Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés,
a SPARTACUS komáromi birkózóklub
és médiatámogatóink
szeretettel meghívják a
sportkedvelőket a

CSELGÁNCS

KOSÁRLABDA

KAJAK – KENU

XI. Kárpát-medencei
Összmagyar Nemzeti
Diákbajnokság
felvidéki versenyére.
Október 16.,
komáromi
sportcsarnok
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