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Aljas, kocsmai színvonalat alig meghaladó
támadások Komárom polgármestere ellen

Németh István felvétele

Kettős jubileumot ünnepelt

a komáromi Selye János Gimnázium

Kinek a szócsövévé vált
Andruskó Imre?

Múlt héten csütörtökön harmadik alkalommal tárgyalt a komáromi képviselőtestület a 12. ülés kapcsán, s úgy tűnt, hogy gyorsan végeznek a városatyák,
hiszen lényegében a legfontosabb programpont a városi rendőrség Alapszabályának elfogadása, valamint a városi hűségkártya megújítása volt és meghallgatták a vár tetőzete felújítási menetéről szóló beszámolót is. Nem így történt.

Glič képviselő nehezményezte, hogy az egy héttel korábbi
ülésen szót kapott Bósza János
és szerinte szidalmazta a testületet, viszont ezt az állítását
videófelvételek cáfolják. Andruskó Imre is egyetértett Glič
szavaival. Bizonyára szelektív
az emlékezetük, mert amikor
Daňo száguldó riporterként
ripacskodott és alázta a testületet, akkor ezt Andruskó tette
számára lehetővé. Mint emlékezetes, ekkor még a KOMVaK-ügyet szerették volna tisztára mosni. Éppen ezért adódik
a kérdés: Kit képvisel valójában Andruskó Imre? Komárom

városának lakosait, vagy az őt
irányító háttérembereket?
Az ülés további részében Szalay Károly mérnök szakszerűen
és intelligensen visszautasította
Korpás mérnök személyeskedésbe torkolló vádaskodásait.
Nehéz eldönteni, hogy Korpásnak a múltja miatt kell ilyen
megalázó szerepet játszania,
vagy egyéni érdekek motiválják? Felettébb furcsa, hogy azt
a személyt akarta preferálni,
aki a KOMVaK-nak dolgozó
Haas cég jelenlegi építésvezetője.
Ekkor vette át a szót Andruskó Imre, aki a városi struktúra

átalakítását mečiari időkkel,
„inkvizíciós kommandókkal”
hozta összefüggésbe. Szerinte a
sztálinizmus idejét éljük, habár
Andruskó a sztálinizmust XIV.
Lajos és II. József idejével keveri. (Szomorú, hogy ezeket
a zagyvaságokat a komáromi
magyar gimnázium igazgatójaként mondta el!)

A gimnázium elődiskoláját 1649-ben jezsuita atyák alapították, 1812-től 1845 tavaszáig pedig
bencés atyák vették át az oktatás irányítását, akik a tudományos okítás mellett nagy gondot
fordítottak a fiatalság szellemi nevelésére, a nemzeti öntudat és a felvilágosultság ápolására.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt szünetelt a tanítás, csak 1849 őszén indult
újra. A szabadságharc eltiprása után, 1850-ben négyosztályos algimnáziummá fokozták le az
intézményt. 1890-ben felvetődött a főgimnáziummá való fejlesztésének gondolata. Komárom
lakosságának régi óhaja vált valóra, amikor új helyen és az új, ma is székhelyéül szolgáló impozáns épületben 1908. szeptember 8-án megnyitotta kapuját a főgimnázium.
Januártól
A hontalanság évei után, 1950- rájuk bízott fiatalokat. Mivel középiskolát. Akkor alapozóben a szlovákiai magyar kö- 1945 után bűnös, hontalan nép- dott meg az iskolára oly jellemvalószínűleg ismét
zépiskolák közül elsőként e pé vált a felvidéki magyarság, ző igényesség és azzal együtt a
duális árjelzés!
jeles alma materben indult újra nyelvén, otthonán, vagyonán tehetséggondozás, amihez nagy
Jövő
januártól az áfatörvény
tudású
tanárokra
volt
szükség.
a magyar tannyelvű oktatás, s kívül a jövőjét jelentő iskoláelfogadott módosítása szeaz intézmény 20 évvel ezelőtt it is elvették. 1945. március A gimnáziumból végleg nyugrint 10 százalékra csökken
vette fel volt diákjának, a vi- 31-én ebben a gimnáziumban díjba vonulók közül Horváth
egyes élelmiszerek áfája.
lághírű tudósnak, Selye János- is megszűnt a magyar nyelvű József egykori igazgató, dr.
Januártól 20 helyett 10 szának a nevét.
oktatás, szélnek eresztették a Miklós Elemér, Dobai János, Előttem az utódom
zalékos áfával terhelik majd
A trianoni békediktátum után magyar diákokat. 1950 szept- Hatvanger László, Török János,
a kenyér, a tej, a vaj, a tejkerült igazán veszélybe az is- emberében ismét anyanyel- dr. Konczer József, Windmühl
föl és több húsfajta (marha,
kola, ugyanis a Csehszlovák vüket választva ülhettek be a József, Gáspár Tibor, dr. Szénássy Zoltán, Oláh Imre, Czókoly Čislák rekordidő alatt, versenypályázat kiírása nélkül is sertés, baromfi, juh kecske,
Béla, Rácz Lajos és Farnbauer megtalálta Forai, az Általános Egészségbiztosító lemondott nyúl, édesvízi halak) árát.
Béla már távozott az élők sorá- igazgatójának utódját. Mint ismeretes, Forai azért mondott Hiányzik viszont a listáról
le, mert kiderült, hogy hetvenes éveiben járó Anka nénikéjé- például a gyümölcs, a zöldból.
Ipóth Barnabás vezetése alatt nek cégcsoportjaival 12 szerződést kötött, összesen 14 millió ség, szembeötlő a burgonya,
a káposzta, vagy a hagyma,
1992-től vannak 8-éves gimná- értékben.
ziumi osztályaink, és javaslata Nos, a „nénikés” Forai utóda neve összefüggésbe hozható a sajt, vagy a tojás „kifelejalapján az iskola 1995-ben fel- Miroslav Vaďura lett, akire egy CT-berendezés megkér- tése”. Az ellenzék hevesen
vette Selye János nevét, majd egy hét alatt „talált rá” Čislák, dőjelezhető vásárlásával is, s bírálta a jogszabályt, mivel
2005. május 16-án a kerületi holott előzőleg azt nyilatkoz- a biztosító akkori gazdasági a csökkentett áfájú élelmihivatal engedélyezte a már hi- ta, nem nevez ki új igazga- igazgatójaként tudomása lehe- szerek listáját csak az utolsó
vatalos szlovák elnevezés ki- tót. Hogy milyen kritériumok tett Anka néni szerződéseiről pillanatban építették be a
bővítését Selye János Magyar alapján történt ez a válasz- is. Ezek alapján elmondhat- törvénybe, így ők szinte az
Tannyelvű Gimnázium Komá- tás, azt nem tudjuk, minden- juk, hogy ismét kellő tapasz- utolsó percig nem tudták,
rom” névre.
esetre Miroslav Vaďura, az talatokkal rendelkező, megfe- miről is szavaznak majd. A
Azóta létrejött a Király püs- utód nem teljesen ismeretlen, lelő ember került a megfelelő változással összefüggésben
pök Alapítvány és megújult a 2010-ben az egyetemi kórház helyre, és sem az egészség- januártól feltehetően átmeszázéves épület, amikor 10 éve igazgatójaként egy botrányos, ügyben, sem a biztosító mű- netileg ismét bevezetik a duKöztársaságban sorra szűntek diákok az iskolapadokba. Az felépült a gimázium harmadik 25 milliós telekeladási ügy ködésében nem kell tartanunk ális árjelzést a csökkentett
áfájú élelmiszerek esetében.
meg a magyar iskolák, helyü- újraindulást biztosító 149 diák szintje, ahol korszerű tantermek, miatt menesztették, mi több, gyökeres változásoktól…
kön szlovák nyelvűek működ- száma év végéig 175-re emel- szaktantermek, könyvtár áll a diákok rendelkezésére.
tek, s már csak 3 középiskola kedett. A gimnáziuKorszerűsödött a fizivolt önálló – köztük a komá- mi forma 1953-ban
kai szertár, az inforromi is. Az iskola tanárai, így megszűnt, s helyett
matikai termek, szebBíró Lucián, Gidró Bonifác, e 11 éves középisbé vált az aula, kémiai
Borka Géza, Horváth Cézár, kola létesült, majd
szakterem, rendezetté
Pataki Maurus, Harmos Károly amikor 1960-ban 9
vált az iskolaudvar.
példaértékű munkát végeztek: év lett az iskolaköA másfél órás ünnea mostoha körülmények elle- telezettség, 12 éves
pi műsor az iskola
nére nagyon magas szintű ok- középiskolává vált
énekkarának és hangtató-nevelő munkát fejtettek az alma mater. Egy
kamaraegyüttesének
ki, miközben igaz, becsületes újabb törvény hozta létre az szeres
magyar emberré nevelték a általános műveltséget nyújtó nemzettudat-erősítő, nívós műsorával zárult, amelyben Grassl
Nándor, s a helyi Jókai Mór
Alapiskola két szólóénekese,
Czirfusz Gabriella és Stirber
Gútán a második világégést követően 11 tinédzserkorú fiatal Bianka közreműködött. Vezéhalt meg, mert hatástalanítani, szétszedni akartak lőszereket, nyelt Stirber Lajos karnagy.
aknákat. Így semmisült meg a szecessziós gútai zsinagóga
is, ahol négy fiatal, érettségire készülő diák vesztette életét.
Pénteken délután alig tíz perc eltéréssel két koccanásos baleset
Idősebb olvasóink még emlékeznek arra az ominózus és egytörtént Komáromban. A Nádor utca és a Lúdpiac tér kereszteben szerencsésen végződő esetre, amikor a nyolcvanas évek
ződésében egy elmulasztott elsőbbségadás miatt koccantak a
derekán órákra leállították a Komárom-Pozsony, illetve Kokocsik, a másik esetben, alig száz méterre ugyanilyen ok miatt
Meghívó
a
Komáromi
Magyar
Gimnázium
márom-Gúta közötti vasúti járatokat, mert a sínek közelében
az egyik kocsi az Európa szálló falánál, a másik az ÁHB járdáÖregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre
orosz aknát találtak. Az orosz tűzszerész odament, megnézte,
a hóna alá csapta és elment. Gyakorlóakna volt...
11. TAGSÁGI ÖSSZEJÖVETELÉRE ján kötött ki. Személyi sérülés nem történt.

Kinevezték Forai utódját

Tíz perc alatt
két koccanás

Vaklárma élesben

Tisztújítás az öregdiákoknál

Kedden a vár tetőzetének
javítását kellett felfüggeszteni, mert az egyik beugrásban aknát találtak. A te-

rületet kiürítették, azonnal
hívták a tűzszerészeket. A
tűzszerész megállapította,
hogy egy hatástalanított,
gyakorlásra használt katonai lőszerről volt szó (taposó-, vagy páncéltörő akna),
amit azonban jobbnak láttak
elszállítani...

Az összejövetelt a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János
Gimnázium igazgatósága szervezi a Komáromi Bencés
Gimnázium és a Király püspök utcai épületben később
különböző neveken működő utódiskolák diákjai, a Pedagógiai Iskola növendékei, valamint huzamosabb ideig
itt tanító tanárai számára.
A tagsági összejövetel időpontja: október 17., szombat
Helyszíne: Selye János Gimnázium Komárom
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Főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt

Október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján Komáromban is megemlékeztek a magyar szabadságért vértanúhalált halt 1848/49-es honvédtábornokokról és az első
szabad magyar kormány kivégzett miniszterelnökéről. A
délutáni órákban a Klapka téren rendezett megemlékezés résztvevőit Keszegh István, a Csemadok városi szervezetének elnöke üdvözölte, majd Kovács László helytörténész, nyugalmazott tanár mondott emlékbeszédet,
amelyben felidézte az aradi tizenhármak alakját, és bátor
helytállásukat, amellyel példakánt szolgáltak az utánuk
következő nemzedékek számára. A beszéd elhangzását
követően a pozsonyi magyar nagykövetség, Komárom
városa, a politikai pártok, civil szervezetek, egyházak és
iskolák képviselői a Klapka-szobor talapzatánál elhelyezték a tisztelet és hála koszorúit, virágait. A Klapka téri
megemlékezésen szavalatával közreműködött Nagy Ferenc, valamint Stubendek István karnagy vezényletével a
Concordia Vegyes Kar.
A hagyományoknak megfelelően az október hatodikai
megemlékezés és koszorúzás az aradi mártírok emlékoszlopánál folytatódott, ahol Kustyán Ilona, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület alelnöke mondott emlékbeszédet, majd koszorúzásra került sor. Az ünnepélyen
szavalatával közreműködött Szebellai Dániel és a Klapka
György Férfi Dalkör.
(németh)
(A szerző felvételei)

Egy rendhagyó osztálytalálkozó
A nemesócsai alapiskolában az osztálytalálkozók hagyományosnak mondhatók. Csaknem
valamennyi évfolyamban rendszeres időközökben megszervezik azok, akiket erre energiájuk, kellő elszántságuk, szervezőképességük ösztönöz. Nyugdíjas pedagógusként – mivel
több nemzedék is kikerült már szárnyaim alól – szinte évente kapok meghívót egy-egy
összejövetelre. Ezek kivétel nélkül megható és felemelő alkalmak.

Számomra az osztályfőnöki
órák nyújtják a legnagyobb
élményt, hiszen az egésznek
ez a célja, hogy figyelemmel
kísérhessük, ki hova jutott el,
sikerei, kudarcai hogyan alakították jellemét, mi aggasztja,
és tudunk-e neki segíteni. Az
utána következő zenés-táncos
vacsora pedig még közelebb
hozza egymáshoz a régi osztálytársakat, és alkalmat ad
fényképek nézegetésére, bizalmasabb beszélgetésekre.
Az idei Mária-napi osztálytalálkozó a 35 évvel ezelőtt végzett diákokat hozta össze újra.
Az elején még minden a megszokott rituálé szerint zajlott:
találkozás az iskola épületében, a kezdésre hívó csengőszó, az igazgatónő (Majer
Anna) meleg szavai és apró
meglepetése minden résztvevő
számára, a „hetes” jelentése a
hiányzókról, Boros Zsuzsi (az
egyik főszervező és ötletgazda) nosztalgikus szavai a múlt
és a jelen diákjairól, a könnyes-kacagós beszámolók…
mindez Olláry Ildikó optikájának kereszttüzében.

A 35 évvel ezelőtt végzett 46
tanuló közül 23-an ültek be
újra az iskolapadba, a két osztályfőnökön (Alföldy Mária
és e sorok írója) kívül eljött a
tanulók közé még három tanító
néni, az egyik egyenesen Svédországból.
Két egykori tanulónak csak a
sírját látogathatták meg az osztálytársak (Magyar László és
Komjáti László).
Az osztályfőnöki órát követően a szövetkezet székházában
gyülekeztünk a vacsorára. Itt
ért bennünket az első meglepetés. Ünnepélyesen és gazdagon terített asztal várt minket,
kellemes zene, rengeteg virágdísz…és egy kis kiállítás. Egy
asztalon a nyolcvanas évek
jellemző iskolai tárgyai: Husák
elvtárs képe (minden osztály
falán ott függött egykoron),
Lenin elvtárs szobra, szamovár
(a csehszlovák-szovjet barátság hónapjának elmaradhatatlan kellékei), füzetek, tankönyvek, pionírkrónika, egyenruha,
jelvények, orsós magnó (a teadélutánok főszereplője), és egy
kétkerekű kocsi is, megrakva

papírral, így emlékeztetve a
kötelező papírgyűjtésekre.
Míg édes-bús hangulatban
idéztük fel a múltat, készült a
másik meglepetés. A zenekar
hirtelen átváltott pattogós ritmusra, hiszen megérkezett az
osztály csaknem valamennyi
tagja pionírnak öltözve, kora-

beli mozgalmi dalokat énekelve magyar, szlovák és orosz
nyelven.
A dalolásba valamennyien bekapcsolódtunk, s kiváló karnagyunk is akadt Vajda Éva
tanító néni személyében, aki
annak idején az énekkart vezette.
A dalok után következtek a
régi mondókák, kiszámolók,
Weörös Sándor-versek, amelyeket viszont a messze északról ellátogató Egyházi Katalin
tanító néni vezényelte le évtizedek elteltével.
Újabb és újabb dalok szárnyaltak a teremben, felizzott a múlt,
kavarogtak az emlékek, üzent
az ifjúkor, mígnem a Kell még
egy szó (a Honfoglalás c. film
betétdala) szárnyain visszaérkeztünk a jelenbe. Szép volt.
A legszebbnek mégis egy apró
ajándék, egy papírszívecske
bizonyult – talán Iván Erzsike készítette az óvodásaival
– egy idézettel Dániel próféta
könyvéből: „Akik igazságra
oktattak sokakat, ragyogni
fognak, mint a csillagok.”
Nehéz órákban jó lesz felidézni.

Komárom városa,
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok
közvetlen bérbeadással történő
bérbeadási szándékáról

A komáromi városi képviselő-testület 2015. szeptember
24-én és október elsején kelt 382/2015-ös számú határozata és a Törvénytár községi vagyonról szóló 138/1991es számú törvénye 9a paragrafusának 9. bekezdése
értelmében jóváhagyásra került az alábbi ingatlanok
bérbeadási szándéka:
– a Zichy-palotában (Megyeház utca) levő 140 négyzetméternyi alapterületű, a C regiszterben a 29/1-es szám alatt, 1044-es
épületjegyzékszám alatt szereplő, a komáromi kataszterben a
6434-es számú tulajdonlapon vezetett, nem lakás céljára szolgáló helyiség,
– a Zichy-palotában lévő 39 négyzetméternyi alapterületű, a C regiszterben 1044-es
épületjegyzékszám alatt szereplő, 29/1-es
számú, a komáromi kataszterben a 6434-es
tulajdonlapon vezetett, nem lakás céljára
szolgáló helyiség,
– a Tiszti pavilon épületében lévő, 74 négyzetméternyi alapterületű nem lakás célokat szolgáló (pince) helyiség, mely 142-es épületjegyzékszám alatt szerel az 1846/2es számú parcellán, mely a komáromi kataszterben a 6434-es
számú tulajdonlapon van vezetve
– nem lakás céljára szolgáló 287 négyzetméternyi (pince)helyiség, mely a C regiszterben 1846/1-es parcellaszám alatt szerepel, s a komáromi kataszterben a 6434-es tulajdonlapon van
vezetve
– a Tiszti pavilon déli szárnyának földszintjén lévő, 94,69
négyzetméternyi alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség, mely 142-es épületjegyzékszámmal a C regiszterben
1846/3-as szám alatt szerepel és a komáromi kataszterben a
6434-es számú tulajdonlapon van feltüntetve
– a Tiszti pavilon keleti szárnyának emeletén levő 90,97 négyzetméternyi alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség,
mely 142-es épületjegyzékszámmal a C regiszterben 1846/3-as
szám alatt szerepel és a komáromi kataszterben a 6434-es számú tulajdonlapon van vezetve
– a Tiszti pavilon keleti szárnyának emeleti részén levő 83,86
négyzetméternyi alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség, mely 142-es épületjegyzékszám alatt az 1846/3-as parcellán szerepel és a komáromi kataszterben a 6434-es számú
tulajdonlapon van vezetve
– a Tiszti pavilon keleti szárnyának emeleti részén levő 85,10
négyzetméternyi alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség, mely 142-es épületjegyzékszám alatt az 1846/3-as parcellán szerepel és a komáromi kataszterben a 6434-es számú
tulajdonlapon van vezetve
– a Tiszti pavilon déli szárnyának földszinti részén levő 103,28
négyzetméternyi alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség, mely 142-es épületjegyzékszámmal az 1846/3-as parcellán szerepel és a komáromi kataszterben a 6434-es számú
tulajdonlapon van vezetve
– a Tiszti pavilon déli szárnyának földszintjén lévő 85,40 négyzetméternyi alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség,
mely 142-es épületjegyzékszámmal az 1846/3-as parcellán
szerepel, és a komáromi kataszterben a 6434-es számú tulajdonlapon van vezetve
40 euró/m2/év minimális bérleti díjért.

Az ingatlanok közvetlen formában történő
bérbeadásának feltételei a város hirdetőtábláin,
illetve a www.komarno.sk honlapon olvashatók.
A bérbeadás tárgyát képező vagyonra vonatkozó
általános és műszaki információkért
a Komáromi Városi Hivatal
vagyonjogi osztályához fordulhatnak
a 945 01 Komárom, Vár sor 3-as szám, 13C irodájában,
illetve a 035/2851 377, 035/2851 319,
valamint a 035/2851 379-es telefonszámon.

Stubendek László mérnök,
polgármester

Gálfi Mária

Nyílt napok az Ipari
Szakközépiskolában

Ez év szeptemberében a Komáromi Ipari Szakközépiskola
65. tanéve kezdődött el. Az intézményben 540 tanuló részesül magas szintű oktatásban. Az iskola igazgatósága október
22-től 24-ig nyílt napokat rendez, melyek elsődleges célja a
pályaválasztás előtt álló fiatalok sokrétű tájékoztatása.
Az október 24-én, vagyis it, hanem az alsóbb osztályos
szombaton is az érdeklődők tanulókat is sok érdekes inforrendelkezésére álló tanintéz- máció várja. A pályaválasztáményt a régió legkülönbö- si tanácsadók is tájékoztatást
zőbb részeiről jött diáksereg kapnak az egyes tanulmányi
népesíti be. A nyílt napok ren- szakokról, a 2016/2017-es
deltetése elsősorban az, hogy tanévre vonatkozó felvételi
segítséget nyújtson azoknak, eljárásról és azokról a váltoakiknek még nincsenek el- zásokról, amelyek az utóbbi
képzeléseik a tanulmányaik- években megvalósultak az
kal kapcsolatban. Nemcsak iskola oktatási programjában.
az alapiskolák kilencedikese- A rendezvény ideje alatt az

Tavaly nemcsak a leendő diákok, hanem a szülők is érdeklődve figyelték a nyitott napok bemutatóit
érdeklődők megtekinthetik
a szaktantermeket, a laboratóriumokat, a műhelyeket és
a kollégiumot is, természetesen megfelelő tájékoztatás
kíséretében, 8:30-tól 13:00
óráig.

A látogatókat sok érdekesség várja. Érdemes eljönni,
mert az itt látottak sokszor
váltak már döntő fontosságú tényezővé a diákok életében.
PaedDr. Tóth Katalin
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A testvérvárosban
ünnepelték
Németország
egyesülését

Október 3-án, szombaton ünnepelte Németország az újraegyesítésének 25. évfordulóját. A jeles esemény kapcsán
szervezett rendezvényen Komárom háromfős küldöttséggel képviseltette magát testvérvárosában, Weißenfelsben.
Ahogy azt PhDr. Knirs Imre alpolgármester Weißenfels
és Kornwestheim polgármestereivel való találkozása során kifejtette, Komárom lakosai tisztában vannak azzal,
mit jelent a szétszakítottság érzése és valósága, elvégre városunk hosszú évtizedeken át volt kénytelen reménytelen
szétszakítottságban élni.

Ezen a helyzeten sokat változtatott a schengeni övezethez
való csatlakozásunk, ugyanakkor napjainkban éppen azt
vagyunk kénytelenek szemlélni, hogy egyre többen kezdik
megkérdőjelezni az akadály
nélküli határátkeléshez fűződő jogot. Alpolgármesterünk
meggyőződése ugyanakkor,
hogy a szabad belső mozgás
korlátozása Európa számára
nem járható út! A központi
ünnepség fő szónoka, Weißenfels polgármestere, Robby
Risch beszédében a huszonöt

évvel ezelőtti személyes tapasztalatait elevenítette fel:
„Minden egy hétfői napon
kezdődött Lipcsében, közös
imával majd demonstrációval. Először csupán néhány
ember, majd egyre többen és
többen jelentek meg az utcákon, hangot adva szabadságra
és demokráciára vonatkozó
követelésünknek. Néha, mikor
visszagondolok arra a hétfői
napra, magam is meglepődöm,
mily bátrak tudtunk lenni. Határtalan optimizmussal hittük,
hogy változást tudunk elérni.

MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1
946 03 Kolárovo

Mint tudjuk, a tűzparancs ki-

adása a karhatalom részéről
távolról sem volt elképzelhetetlen. Mégis emberek tízezrei győzték le félelmüket,
mert szabadság iránti vágyuk felülkerekedett azon.”
A központi ünnepségek utóakkordjaként a jelenlévő
delegációk személyes betekintést nyertek egy, a nemzetiszocialista, majd szocialista rendszer által fiatalkorúak
fogva tartására és esetenként
halálos ítéletek végrehajtására használt börtönbe, az ún.
Vörös Bikába (Roter Ochse).
– Elképesztő volt közvetlen
közelről tapasztalni annak
a kiszolgáltatottságnak már

csak egy szeletét is, amelyet
a koncepciós perek áldozatainak kellett elszenvedniük
– fogalmazott Knirs Imre. A
küldöttségek programja egy
közadakozásból felújításra
került, Bismarck nevét viselő kilátó meglátogatásával,
majd a helyi kosárlabdacsapat
Bundesliga-mérkőzésének megtekintésével ért
véget. Hogy Weißenfels és
Komárom között milyen élő
a kapcsolat, azt hűen tükrözi,
hogy november elején németországi testvérvárosunkban kerül bemutatásra a Komárom, a Duna Gibraltárja c.
kiállítás.
Szitás Péter

Gúta Város a képviselő-testület 2015. szep
tember 28-ai 252/2015-B/1 sz. határozata
értelmében

versenytárgyalást hirdet

OLVASÓPRÓBA A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN
Tauno Yliruusi Börtönkarrier című műve Erdeős Anna feldolgozásában – és
rendezésében – Szemenyei János zenéjével kerül színpadra a Komáromi Jókai
Színházban november 20-án. Ennek a zenés vígjátéknak az olvasópróbáját
tartotta meg a társulat október 7-én.
Vöröstéglás börtönfal. Lepedőkből csomózott kötél. Egy illető fegyencruhában lefelé ereszkedik. Büntetése másnap lejár. Retteg, mivel képtelen a börtönfalakon kívüli életre. Ezt azonban senki nem hiszi el. Hiába követ el egyre
nagyobb és nagyobb bűntetteket. Áhított újbóli lecsukása helyett a társadalmi
ranglétra egyre magasabb és magasabb fokára kerül.
A produkcióban színpadra lép Szabó Viktor, Losonczi Kata m. v., Fabó Tibor, Dobra Mária m. v., Bernáth Tamás, Majorfalvi Bálint, Holocsy Krisztina,
Skronka Tibor, Bandor Éva, Olasz István, Németh
István, Tóth Károly, valamint Culka Ottó.

Görözdi Szilárd felvételein (balra fent) Erdeős Anna – rendező, (középen) a olvasópróbán a társulat, (jobbra) Szabó Viktor
és Tóth Károly színész, valamint Balaskó Edit rendezőasszisztens

Október 17-és 18-án katonai hagyományőrző és II. világháborús haditechnikai bemutató,
csata-rekonstrukció, korhű egyenruhák és tábori élet bemutatója várja a dél-komáromi Monostori-erőd látogatóit. Emellett kalandos erődtúra, dunai sétahajózás, kirakodóvásár, puskamustra, lövészet és filmvetítés is gazdagítja a programot, amelyet az alábbiakban közlünk.
Október 17. (szombat)
rotechnikai elemek teszik va- idézik meg. A műsorban kora09.00-10.00 Eligazítás tábori lóságosabbá.
beli fegyvereket, aknavetőket
körülmények között * 10.00- Október 18. (vasárnap)
láthat a közönség, valamint
12.00 Hagyományőrző kato- 09.00-10.00 Létszámellenőr- megismerkedhet a II. világnai kiképzés * 12.00-13.00 zés, eligazítás tábori körül- háborús páncélos technikával
MH 88. Könnyű vegyes zász- mények között * 10.00-11.00 is. Korabeli öltözetű szovjet,
lóaljának bemutatója * 13.00- A II. világháborús technika, magyar, német és amerikai
14.00 A korszak hadi felszere- fegyverek, illetve az egyes katonákkal találkozhatnak az
lésének illetve fegyvereinek katonai ruházatok bemuta- érdeklődők, ezenkívül várhabemutatása * 14.00-15.00 tója, országonként és harci tóak tábori/hegyi ágyúk és akKözös gyakorlatozás * 15.00- egységenként harctéri étke- navetők, valamint Hetzer, Szu
17.00 Katonai hagyományőr- zési szokások ismertetése, 76, Kübelwagen, oldalkocsis
ző bemutató a II. világháború kóstoltatással * 12.00-14.00 motorok, ágyúk és még sok
65. évfordulója tiszteletére. Katonai hagyományőrző be- más hadieszköz a II. világháOstromjelentek bemutatása, mutató a II. világháború befe- borúból * 15.00-16.00 Táborhagyományőrző bemutatók, jezésének 70. évfordulóján. A bontás, a hagyományőrzők és
háborús akciók megjelenítése. katonai hagyományőrzők az a technika ünnepélyes kivonuA korabeli csatajeleneteket pi- 1939–1945-ös háborús éveket lása az Erődből.

GÚTA VÁROS
Templom tér 1.
946 03 Kolárovo

BÖRTÖNKARRIER

II. Világháborús Hadijátékok

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove
č. 252/2015-B/1 zo dňa 28.09.2015
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo v zóne „JUH” pozemky parc. reg. „C” s parc. č. 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55,
84-99, 101-108 a 211-216 bez infraštruktúry a inžinierskych sietí za účelom stavania rodinných domov (23 ks), rodinných domov v radovej zástavbe (7 ks) a obytných domov (9 ks).
Minimálna kúpna cena u pozemkoch na výstavbu rodinných
domov a rodinných domov v radovej zástavbe je 15,– €/m2 na
výstavbu obytných domov 50,– €/m2. Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získaťna adrese:
Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
- na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
- e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
- na telefónnom čísle: 035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 10.11.2015 o
14,00 hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže: 11.11.2015 o 9,00
hod. na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 §
alapján Gúta kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regiszterben vezetett, nem
közművesített 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55,
84-99, 101-108 és 211-216 parcellaszámú területekre családi házak (23 db), családi sorházak (7 db),
valamint lakóházak (9 db) építése céljából.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat minimális összege családi házaknál és családi
sorházaknál 15,– €/m2, lakóházak esetében pedig 50,– €/
m2. A versenytárgyalás győztese az lesz, aki a legmagasabb árat ajánlja.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1.
946 03 Kolárovo, I. emelet, 22-es irodájában
interneten: www.kolarovo.sk
- e-mail címen: info@kolarovo.sk
- telefonon: 035/7900928 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2015. november 10., 14,00 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2015.
november 11-én 9,00 óra a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád
Gúta polgármestere

Rendőrök irányították a forgalmat
a komáromi csapóhíd előtt

Csütörtökön a reggeli órákban közlekedési baleset történt Komáromban a csapóhíd város felöli lejárójánál. Egy magyar rendszámú Audi és egy érsekújvári jelzésű Škoda személygépkocsi
ütközött össze úgy, hogy a Škoda átcsúszott a szemközti sávba.
A baleseti helyszínelés alatt az egyes sávokon felváltva engedték
át a forgalmat, ennek köszönhetően a gépkocsisor a volt Európaszállóig ért. Nyolc óra után a Škodát is elvontatták, így a forgalom
zavartalanná vált. Az egyik sofőrt nyakizomzúzódással és agyrázkódással szállították a komáromi kórház baleseti sebészetére.

Bemutatták az MKP önkormányzati
koncepcióját Strasbourgban

Berényi József, az MKP elnöke és küldöttsége Strasbourgban részt vett az Európai
Parlament Kisebbségi Intergroup ülésén,
amely ma a felvidéki magyar közösséggel foglalkozott, és programpontjai közt volt az MKP önkormányzati koncepciója is.
A tanácskozás csaknem száz résztvevőjét Csáky Pál, az MKP európai
parlamenti képviselője, a rendezvény
kezdeményezője köszöntötte. Röviden felvázolta a félmilliós szlovákiai magyarság
történetét, szerepét az elmúlt 25 év szlovákiai történéseiben. Hangsúlyozta, az MKP
két szlovákiai kormányban is tanúságot
tett arról, hogy képes a demokratikusabban gondolkodó szlovákokkal együttműködni az ország problémáinak megoldásán
– amennyiben erre a szlovák oldalon is fogadókészség van.

Berényi József, az MKP elnöke a felvidéki magyarságot érintő jelenlegi
problémákról szólt. Tájékoztatta a jelenlévőket az MKP átfogó megoldási csomagjáról, amely megoldás
lehet a Szlovákiában élő kisebbségek problémáira. A dokumentumot az elmúlt hónapokban
nyilvános vitára bocsátották, s teljes terjedelmében elérhető az MKP
honlapján.
A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint
Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei című dokumentum részleteiről Horony Ákos jogász, a
dokumentumot kidolgozó munkacsoport
képviselője tartott rövid ismertetőt, amelyet közel egyórás dialógus követett a felvidéki magyar közösség problémáiról.
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Növényvédelem

Majd dönt az asszony...

Időszerű munkák a kertekben

Tippek a zöldségek
téli tárolásához
A zöldségek tárolásakor csak
egészséges, beérett zöldséget használjunk. Mindenből
a közepes nagyságú a legjobb. A túl nagynak magas
a víztartalma, laza a szöveti
szerkezete, ezért hajlamos a
romlásra. A nagyon kis példánynak viszont a méretéhez
képest nagy a felülete, ezért
aránytalanul sok vizet veszít,
és így hamarabb fonnyad.
A tárolásra szánt zöldséget
a fagyok beállta előtt száraz, csapadékmentes időben
kell szedni. Leggyakrabban
a pincében tárolunk. Erre az
olyan pince a legalkalmasabb,
amely szellőztethető, és ahol a
gyökérzöldségek 1 -3 °C körüli hőmérsékleten tárolhatók.
Fontos, hogy fertőzésmentes
és tiszta legyen. A pincében
ládába rakva, homokban (lehetőleg folyami homokban)
rétegezve is tárolhatjuk a
zöldséget. Ha nincs pincénk,
akkor védett teraszon is eltartható a zöldség. Azzal persze
számolni kell, hogy a nagy hidegben (-11 -13 °C-on) zöldségünk megfagy.
Dézsás növények teleltetése
Ha teraszon, udvaron tárolunk, akkor nagy, legalább
50–60 kilogramm befogadóképességű ládát válasszunk,
mert a homoknak is kell a
hely. A ládát mossuk tisztára, szárítsuk meg, béleljük ki
vastagabb polietilénfóliával,
majd öntsünk az aljára 12–15
cm vastagságban tiszta homokot. A gyökérzöldséget
homokkal váltakozva ebbe
rétegezzük úgy, hogy felül és
az oldalfalaknál is kb. 10 cm
homok legyen, mert erre a nagyobb hidegben szükség van.

Végül fóliával takarjuk le a
ládát. Amikor a hőmérséklet
0 °C alá süllyed, a ládára, illetve a ládák közé szigetelőréteg gyanánt helyezzünk hullámpapírt, régi pokrócot vagy
vastagabb ruhadarabokat. Egy
átlagosan hideg télen így akár
márciusig is megőrizhető a
zöldség.
A káposztaféléket prizmában
is tárolhatjuk. A prizma nem
más, mint egy kb. 20–30 cm
mélyen a földbe süllyesztett,
de nagyobb részben föld feletti tároló. A burgonya és a gyökérzöldségek tárolására vermet is készíthetünk. A verem
készítésére olyan területet kell
kiválasztanunk, amely nem
mélyen fekvő, ahol nem jön
fel a talajvíz, s észak-déli fekvésű, ilyen fekvésben ugyanis
kisebb lesz a tavaszi fölmelegedés. A verem 80–100
cm széles és 50–60 cm mély
legyen. Hosszát
aszerint válas�szuk meg, hogy
mennyi terményt
akarunk benne tárolni. A veremben
jó, ha talajhőmérőt helyezünk el.
Így a takarás megbontása nélkül is megállapíthatjuk a belső
hőmérsékletet, s tudjuk, hogy
növelnünk, vagy csökkentenünk kell-e a takaróréteget.
A burgonya veremben, prizmában, pincében egyaránt jól
tárolható. Kedvező számára a
4–5 °C-os hőmérséklet. Óvni
kell a lehűléstől, mert életfolyamatai már 3–4 °C fok alatt
annyira lelassulnak, hogy a keményítőből keletkezett cukrot
már nem tudja tovább bontani,
ezért édeskés íze lesz. Ezt a
megédesedett burgonyát nevezzük fagyott burgonyának.

Ha csak kismérvű az édesedés
és a burgonya ép, akkor valójában nem fagyott meg. Ilyenkor 10–15 °C-os hőmérsékletű helyiségben egy hét alatt
ellélegzi a keletkezett cukrot,
és étkezésre ismét alkalmassá
válik. Ha a burgonyát meleg
pincében tároljuk, akkor a
kívánatosnál hamarabb kezd
csírázni. A csírákat ilyenkor
kéthetenként törjük le, mert
különben a gumó nagyon hamar ráncosodik, nagy lesz a
súlyvesztesége, és hamarabb
kezd romlani.
A vöröshagymát régen szellős kamrában, vagy padláson
koszorúba fonva, felaggatva
tárolták. Ma inkább jól szellőztethető kamrában, ritka szövésű, szellős zsákokban vagy rekeszekben helyezzük el. A pince kevésbé jó, mert ott általában
túl nagy a páratartalom, így a
hagymát könnyebben támadja
meg a baktériumos rothadás. Jegyezzük
meg, a vöröshagymának
sokkal szárazabb tárolási
körülmények
kellenek, mint más zöldségféléknek. Kedvező számára a
-3–0 °C közötti hőmérséklet.
Mivel ezt háztáji körülmények
között csak nehezen lehet
megvalósítani, arra törekedjünk, hogy a tárolóban minél
kisebb legyen a hőmérséklet.
Ebben az éjszakai szellőztetés
is segít. A fokhagyma is hasonló körülményeket igényel.
A karfiol és a kelbimbó viszont már nehezen viseli el az
ilyen egyszerű tárolást, ezért
inkább gyorsfagyasztott állapotban ajánlatos őket eltenni.
-la-

A októberi megfejtéseket november 10-ig kérjük
eljuttatni a szerkesztőségbe:
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk
Laboránsokat és gyógyszerészeket keresünk
azonnali belépéssel.

Tel.: 0918 776 733

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.) Ne ragadjon le apróságoknál,
különösen érzelmi ügyekben. Ha képes egészében nézni a történteket, meg fogja érteni, hogy mi mozgatta kedvesét. Tudja jól, hogy
szándékosan nem okozna önnek fájdalmat, tehát ezzel a lehetőséggel felesleges még gondolatban is eljátszania. Inkább próbálja
megfejteni a történteket.
HALAK (február 21. – március 20.) Szerencsére ön alkatilag
nem hajlamos a hízásra, de azért oda kell figyelnie, hogy mennyit
és mit eszik, különösen olyan időszakokban, amikor nem jut ideje
mozgásra. Ha mégsem tud ellenállni a finom ételeknek, válasszon
valamilyen csapatsportot és még új barátokra is szert tehet.
KOS (március 21. – április 20.) Ne a kellemetlen, nehezen megoldható feladatokra összpontosítson ezen a hétvégén, mert ezek
idővel megtörik önbizalmát. Legyen rá gondja, hogy mindig érjék
olyan impulzusok, amelyek az ön kreativitását szolgálják, amelyek
könnyedebbé teszik egyéniségét és az önnel való életet.
BIKA (április 21. – május 20.) Nem éppen a kitartás a legnagyobb
erőssége, de természetesen ez is fejleszthető. Próbálja meg csökkenteni a tempót és kizárólag az elérendő célra összpontosítani,
akkor nem fogják kedvét szegni az apróbb akadályok, hanem épp
ellenkezőleg, ezek leküzdése tölti fel energiával.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Egy jelentéktelennek induló flörtből kialakulhat valami egészen komoly dolog. Amint közelebbről
megismerik egymást, kiderül, mennyire hamis kép élt önökben
egymásról és milyen sok dologban gondolkoznak hasonlóan. Ez
jó alap lehet egy tartós, boldog kapcsolathoz.
RÁK (június 22. – július 22.) Törődjön többet az egészségével,
különösen a táplálkozásával! Legyen rá gondja, hogy minden nap
elegendő vitamint és fehérjét fogyasszon. Élvezze az ősz ajándékait, a késői gyümölcsöket, hiszen ezek segíthetnek feltölteni
megcsappant készleteit és visszaadják életerejét.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Lassan túlteszi magát
egy korábbi kapcsolatának lezárásán és újra nyitott lesz az ellenkező nem közeledésére. Épp a legjobbkor, ugyanis ha ezen a
hétvégén szórakozni megy, többen is megpróbálnak majd megismerkedni önnel és lesz, akitől ezt kimondottan jó néven veszi.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha szeretné elérni,
hogy hasonlóan népszerű legyen a baráti társaságban, mint
egyik ismerőse, meg kell tanulnia ráhangolódni másokra. Őt
azért szereti mindenki, mert képes tökéletesen megérteni, hogy
mi zajlik a másikban és ilyen jellegű elfogadással ritkán találkoznak az emberek.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bár elsősorban családi kötelezettségeinek kell eleget tennie ezen a hétvégén, azért
arra is lesz alkalma, hogy rajongóinak csodálatát élvezze. Különösen a párkereső szüzeket tölti el örömmel az ellenkező nem
tagjainak ostroma, hiszen önbizalmuknak most pont erre van
szüksége.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Hajlamos túlságosan elkényeztetni azokat, akiket szeret. Képtelen nemet mondani nekik,
mert azt cserbenhagyásnak érezné. Sokszor azonban épp az érdekei érvényesítésével érné el, hogy önre is odafigyeljenek, márpedig
egy egyenrangú kapcsolatnak ez elengedhetetlen feltétele.
NYILAS (november 23 – december 21.) Minden párkapcsolatban
előfordulnak olyan időszakok, amikor a két ember valamivel távolabb kerül egymástól. Több időt töltenek külön, más kezdi el érdekelni őket, de ez még nem jelenti azt, hogy ne szeretnék egymást
ugyanúgy. Ennyi szabadságot megengedhetnek maguknak.
BAK (december 22. – január 20.) Ha nagyobb beruházásra lenne
szükség álmai otthonának kialakításához és még nem tudta rászánni magát, hagyja, hogy egy szakember meggyőzze! A mostani időszak kiváló minden nagyobb munka elindítására, most még legnagyobb félelme, a határidők csúszása is elkerülhető.
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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

* Eladók kismalacok Gútán.
Tel.: 0904 505 381.
* Eladó 35 euróért használt, de
kiváló állapotban levő 80 l-es
mélyhűtő. Tel.: 035/777 6440

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.

Zemné práce KVALITY s.r.o.
Földmunkák, ház- és kerítés alapok, medencék,
emésztőgödrök, kiásása, – közmű és kábelfektetési munkák: víz, gáz, csatornázás, villany stb.
Kapcsolat:

Tel.: 0907 636 091, zp.kvality@gmail.com

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

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

Komárom

UHLIE – SZÉN
DREVENÉ BRIKETY – FABRIKETT
Predaj – Eladás

0908 790 345

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

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 nagyvirágú krizantém Cserháton. Tel.:
0914 224 677, ill 0902 302 742.

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találhatja!

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

Apliko+

* Komárom * Munka utca 25. *

Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk

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

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

Feltétel:

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

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

6

MŰSORAJÁNLAT
október 17-től 23-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, 11.05 Babavilág,
12.35 Állati dokik (amer.),
13.05 Knight Rider (amer.),
14.05 Tűz és víz (török),
16.05 Az öt legenda (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Evan,
a minden6ó (amer.), 21.05
Amerikai pite 3 (amer.),
23.10
Kínzó
közelség
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.10
Kalandor, 12.00 Street
Kitchen,
12.30
Sztárok
leszünk!
(amer.),
13.30 A harc törvénye
(amer.), 15.35 Majd elválik (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 20.00
A tehetség itthon van!,
21.30 Gyertek át szombat
este!, 22.40 Segítség, gyereket várok!

RTL II

10.00 Jo, a profi (franciaangol), 11.00 Hazug csajok
társasága (amer.), 13.00
Kispályás szerelem (amer.),
15.00 UEFA Magazin műsor,
17.00 Nyomtalanul (amer.),
18.00 Terra Nova (amer.ausztrál), 19.00 CSI: Miami (amer.), 20.00 Paranoia
(amer.-francia), 22.00 Belső
ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

10.35
Állati
melósok,
13.05 Amika, 13.30 Tánc
akadémia, 15.50 Gógyi
felügyelő, 16.35 Hamupipőke, 17.40 Boldogvölgy,
18.40 Noddy kalandjai,
20.25 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza

Duna tv

14.20 Szerelmes földrajz,
14.55 Mi lesz veled Eszterke? (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó,
18.40 Szerencse szombat,
19.40 Játék határok nélkül,
21.00 Közönséges bűnözők (amer.-német), 22.40
Café Budapest, 22.55 A
nagy Gatsby (amer.)

Duna World

11.15 Nászút féláron (magyar), 12.25 Magyar történelmi arcképcsarnok, 13.15
Az úrhatnám polgár, 15.25
Hogy volt?, 16.20 Novum,
16.50 Újkígyós, 17.45 Levelek Rákosihoz, 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

12.20 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.25 Úttalan
utakon, 18.00 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10
Igaz történetek, 21.40
Talkshow, 22.30 Zene,
23.00 Elisa (olasz), 0.40
Montalbano
felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

13.50
Színészlegendák,
15.20
Folklórfesztivál,
17.00
Színészlegendák,
18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Rómeó, Júlia
és a sötétség (cseh), 22.15
Hegyi film, 23.25 Befejezetlen zenemű (orosz)

Markíza tv

10.40 Szupersztár, 13.25
Spider-Man (amer.), 16.15
Újra 17 (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Titkosítva (amer.),
22.50 Elit egység (amer.),
1.00 Ismétlések

JOJ TV

11.50 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 13.20
Evelyn világa, 14.05 Maverick (amer.), 16.35 Csillag
születik, 18.15 Ikrek (szlovák), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Ikrek (szlovák), 21.20 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
22.45 Táborlakók (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, 12.25 Falforgatók, 13.30 Apaütők
(amer.), 14.00 Walker, a
texasi kopó (amer.), 16.20
Evan a minden6ó (amer.),
18.00
Tények,
18.55
Sztárban sztár, 21.35 Ös�szezárva
Friderikusszal,
22.50 Ügynöklista (amer.),
23.45 Mária út

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.20
A Muzsika Tv bemutatja!, 12.55 Házon kívül,
13.25 Énekes izompacsirta
(amer.), 15.45 Csonthülye 2
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
A
Karib-tenger
kalózai
(amer.), 21.20 Fák jú, tanár
úr! (német), 0.25 A Karibtenger kalózai (amer.-angol)

RTL II

9.40 Nagy hal (amer.),
12.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 17.00 Paranoia
(amer.-francia), 19.00 A
három testőr (amer.), 21.00
Pimaszúr átcuccol, 22.00
Heti hetes, 23.00 Állítsátok
meg Terézanyut! (magyar)

M2

13.20 Tintin kalandjai,
13.45 Varázslók a Waverly
helyből, 14.10 Arsene Lupin, 15.05 Garfield és barátai, 16.00 Gógyi felügyelő, 18.15 Irány Dínóföld!,
19.25 Szép álmokat, gyerekek!, 20.00 Családom és
egyéb emberfajták, 20.25
Böngésző, 21.00 Srác a
biciklivel (belga-francia),
23.10 Szívradír (magyar),
23.35 Sikersorozat (amer.)

Duna tv

9.35 Egyházi műsorok,
13.40 Zsiványok (amer.),
15.35 A varieté csillagai
(magyar), 16.55 A muskétások, 18.40 Hogy volt?,
19.40 Magyarország, szeretlek!, 21.00 Életben maradtak (amer.), 23.00 Café
Budapest, 23.10 Csontváry (magyar)

Duna World

11.15 Fölszállott a páva,
12.10 Magyar elsők, 13.15
Nagyok, 14.30 Életművész, 15.25 Önök kérték,
17.10 Kinyújtózott a vén
mihaszna..., 18.25 Szerelmes földrajz, 18.55 Gasztroangyal, 19.55 Évszakok
Balázs Fecóval, 21.30
Munkaügyek, 22.00 On
the Spot

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött,
13.25 Poirot (angol), 15.05
Sastoll (szlovák), 16.35
Senki sem tökéletes, 17.45
Menjünk a kertbe!, 18.15
A konyhám titka, 19.00
Híradó, 20.20 Doktor Martin (szlovák-cseh), 21.10
Mint a delfin (olasz),
23.10 Agatha Christie:
Poirot (angol)

Pozsony 2

12.00 Az okos Gabriella
(szlovák), 13.50 Labdarúgás, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.15 Selfridge úr
(angol), 21.4 Hegyi film,
21.50 Szex Szent János
éjszakáján (amer.), 23.20
Mozi

Markíza tv

11.45 Újra 17 (amer.), 13.55
Rendőrakadémia 5 (amer.),
15.45 Féktelenül 2 (amer.),
17.50 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30
Szupersztár, 23.10 Gotham
(amer.), 1.10 Elit egység
(amer.)

JOJ TV

9.35 Mesék, 12.15 Nyomtalanul (amer.), 13.15 Tizenkettő egy tucat (amer.),
15.25 Bazi nagy lagzi
(amer.), 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Hetedik mennyország, 22.50 Halálos csapda 3
(amer.), 1.30 Gyilkos vadon
(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, 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, 21.30 A milliomos szakács, 22.35 Az ősi
prófécia (amer.), 23.40 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, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 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

11.50 Fixi, Foxi és barátaik,
13.15 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.05 Kenguk, 14.20
Gógyi felügyelő, 16.20 Lolka
és Bolka, 17.30 Mekk mester,
17.50 Bali, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Gyilkosság (amer.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Jamie 15 perces
kajái, 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 Bábel – Hesnával a világ,
23.45 Budapest ostroma

Duna World

11.15 Ingyenélők (magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Kincsünk a ló,
15.35 Az utódok reménysége, 16.30 Öt kontinens,
17.30 A szovjet levelezőpajtás, 18.30 Hazajáró,
19.05 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 A férfiak azt csinálnak, amit tudnak (német),
22.05 A korzó, 23.00 Nash
Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.30 Éld az életed, 15.00
Štúrék, 15.30 Nemzetiségi
magazin, 16.00 USA a levegőből, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 19.55 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.40 Az
igazság, 22.45 Művészetek,
23.10 Jazz

Markíza tv

11.40 Döglött akták (amer.),
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 Felvég
alvég (szlovák), 21.40 Kredenc, 23.00 Családi titkok,
0.00 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, 23.45 Hawaii

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.), 22.35
Hawaii Five (amer.), 23.40
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, 21.30
Hazudj, ha tudsz! (amer.),
22.35
Lángoló
Chicago
(amer.), 23.40 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, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Castle (amer.),
0.50 Totál szívás (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

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, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.10 Szulejmán
(török), 1.45Az én Amerikám (magyar-ausztrál)

M2

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 Álmomban már láttalak
(amer.), 19.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.30 Dallas
(amer.), 23.30 Barátok közt

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 A
nagy nap (amer.), 19.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.00
Partyzánok, 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt
12.40 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 13.30 Fixi, Foxi
és barátaik, 14.25 Kenguk,
15.15 Boldogvölgy, 15.45
Benjámin, az elefánt, 17.50
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), 1.25 Az utolsó műszak (amerikai)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 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 Laura rejtélyei
(amer.), 22.50 Müpart, 0.40
A médium (amer.)

Duna World

11.15 A képzelt beteg (magyar), 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Evangélikus magazin,
16.30 Térkép, 17.30 Scampolo, 18.35 Hazajáró, 19.05
Hogy volt?, 20.00 Van képünk hozzá, 21.30 Maradj
talpon!, 23.20 Család-barát,
2.15 A képzelt beteg (magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 Otthon, édes
otthon, 15.30 Lehetőség, 16.25
Csodálatos vidékek, 16.55 A
hegyi doktor, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.30 Szlovák
ízek, 22.00 Határozatlanok,
22.45 Luther (amer.), 23.40
Medicopter

Pozsony 2

12.35 Talkshow, 14.25 Művészetek, 15.30 Ukrán magazin, 16.40 Slovak press foto,
18.45 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm,
20.55 A matematika színei,
22.45 Talkshow, 23.55 Fesztiválpercek

Markíza tv

12.00 A mentalista (amer.),
13.00 Döglött akták (amer.),
14.00 Kredenc, 16.00 NCIS
(amer.), 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
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, 23.50
Hawaii (amer.)

RTL II

M2

12.40 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.20 Az ifjú Robin
Hood kalandjai, 15.15 Boldogvölgy, 15.35 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.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

9.10 A hegyi doktor, 10.00 Család-barát, 11.30 Sophie szerint
a világ, 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Feketén-fehéren (brazil),
16.05 Rex felügyelő (osztrák),
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi
doktor (osztrák-német), 19.30
Maradj talpon!, 20.35 Szabadság tér 89, 21.30 Munkaügyek,
22.05 Római helyszínelők
(olasz), 3.00 Éjszakai nap
(francia-német)

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, 13.00 Családi titkok, 14.10 Magán
nyomozók (magyar), 15.15
Az én bűnöm (mexikói),
16.20 Veronica aranya (mexikói), 17.25 Fior ella, 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Az 50 milliós
játszma, 21.35 Frizbi Hajdú Péterrel, 22.35 NCIS
(amer.), 23.40 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, 1.10 Napjaink szörnyetegei (olasz)

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
Superhero (angol-amer.), 20.00
Partyzánok, 20.50 Európa-liga
00.30 Agymenők (amer.)

M2

10.25 Mesélj nekem, 11.05
Az ifjú Robin Hood kalandjai, 12.45 Rocky és Bakacsin
kalandjai, 14.35 Gógyi felügyelő, 15.45 Benjamin, az
elefánt, 17.00 Raju, a riksa,
17.30 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

11.30 Sophie szerint a
világ, 12.45 Jammie 15
perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.00 Feketén-fehéren, 15.50 Rex
felügyelő, 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor, 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Apáca-show,
22.50 A mérkőzés (magyar)

Duna World

11.15 A béke hetedik napja,
13.15 Kívánságkosár, 15.40
Vatikáni híradó, 16.45 Rejtélyes XX. század, 17.00 Nagyok, 18.25 Hazajáró, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szálka,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj
talpon!, 22.25 Ridikül, 23.20
Család-barát

11.10 Francia tanya (magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Kogart kiállítások, 16.10 Vallási műsor,
16.35 Zegzugos történetek, 17.05 Magyar krónika, 18.35 Hazajáró, 19.05
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 23.20
Család-barát

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 Bajnokok Ligája, 0.10 Medicopter 117,
1.20 Montalbano felügyelő

12.20 Nők klubja, 13.50 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 Csöndes
búcsú (német), 22.40 Riporterek, 23.10 Murdoch esetei,
0.00 Medicopter 117

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 2

14.30 Ki kitől, 15.30 Magyar magazin, 16.00 USA a
levegőből, 17.00 Szokatlan
történetek, 17.35 Történelem, 18.45 Esti mese, 20.00
Híradó, 21.00 Vegyszerek
a vízben, 22.45 Rendőrség,
22.55 Profik, 23.15 Éjszaka
a levéltárban

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 Forr a bor,
22.00 A farm, 23.10 Szupersztár, 1.55 Fejvadász
(amer.)

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, 23.45 Hawaii
(amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.30 Roma
magazin, 16.00 USA a levegőből, 17.00 Szokatlan történetek, 17.35 Nemzetiségi
híradó, 18.00 Fókusz, 18.45
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.35 Tudományos magazin,
20.45 Labdarúgás, 23.00 Tudományos magazin

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 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 Családi titkok,
0.10 NCIS (amer.), 1.10
Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

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.)

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 tv2 matiné, 9.25 Casper
(amerikai), 11.15 Szabadság
(magyar) 12.25 Babe 2 (amer)
14.15 Lézengúz (amer.) 18.00
Tények, 198.50 Mamma mia!
(amer.) 21.05 Apa, ég!, 23.30
A berni követ (magyar), 1.10
Papírsárkányok (amer.-kínai)

RTL Klub

7.40 Kölyökklub 10.05 Csoda New Yorkban (amer.),
12.15 Szabadság, szerelem
(amer.-angol),14.20 Hazárd
megye lordja (amer.), 16.155
Scooby doo (amer.), 18. Híradó, 19.05 Aranyhaj és a
nagy gubanc (amer.), 21.00
Másnaposok 2, 23.25 6:3,
avagy játszd újra, tutti! (magyar)

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 Számos pasas (amer.), 19.30
Az élet csajos oldala
(amer.), 22.00 Nyomtalanul (amer.), 23.00 Agymenők (amer.), 0.30 Ha beüt
az élet (amerikai)

M2

12.40 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.35 Gógyi felügyelő, 16.25 Lolka és Bolka,
17.10 Mesélj nekem!, 17.35
Mekk mester, 18.35 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Világunk történelme, 23.30
Dalszerzők az A38 hajón,
0.05 Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

10.00 Eltüsszentett birodalom, 11.25 Az elveszett kenu-páros, 12.50 A tüskevár,
15.05 A nagyrozsdási eset
(magyar) 16.40 Melbourne
1956, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Fölszállott a páva, 21.30
Szabadság, szerelem (magyar), 23.20 Égjen inkább az
olajmező (magyar),

Duna World

10.35 Magyarország története, 11.15 Magyar történelmi arcképcsarnok, 13.15
Vérrel és kötéllel, 15.40
Vallási műsorok, 17.30 Látni a láthatatlant, 18.30 Hazajáró, 18.20 Hogy volt?,
19.20 A nagyrozsdási eset
(magyar), 21.30 Szabadságtér 56, 23.05 A mérkőzés
(magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.40 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 Hamis identitás
(francia), 23.45 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

10.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 13.50 Városok és arcok, 14.30 Tudományos magazin, 15.35
Szemtől szemben, 20.10
Štúrék (szlovák), 21.25 A
család, 21.55 A csirke szilvát eszik, 23.25 Ég, pokol,
föld (szlovák)

Markíza tv

12.00 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, 21.50 A farm,
23.35 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 0.35 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.), 22.40 A
sakál (amer.), 1.25 A vér
szaga (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
17-én Hedvig
október
18-án Lukács
október
19-én Nándor
október
20-án Vendel
október
21-én Orsolya
október
22-én Előd
október
23-án Gyöngyi, Alojzia
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a vágfüzesi Bak Márk és a marcelházai
Pauliszová Iveta, a komáromi Tóth Gabriel és Andová
Silvia, a komáromi Tóth Marián és Farkašová Denisa,
a komáromi Beňadik Ronald és Farkasová Nikoleta.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a csallóközaranyosi Čačko Michal, a bátorkeszi Bohos Léna
Szilvia, a nemesócsai Szalay Vivien, az ógyallai Miškovič Dávid, a gútai Csomor Rudolf,
a komáromi Stanček Adam, Pluhár Ján és Samuel.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Csériová Irena (78 éves), Kufelová Mária (58 éves), Hrabovszká Mária (84 éves), Jerigová
Margita (77 éves), a gútai Ágh Igor (48 éves), a komáromfüssi Balogh Dusán (45 éves) és Varga Géza
(71 éves), a perbetei Pinke Etel (85 éves), a csallóközaranyosi Lőrincz Dezső (88 éves), az ógyallai Varga
Virgínia (52 éves) és a marcelházai Kajtárová Mária
(74 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

Dél tiroli marhapörkölt
Hozzávalók:
800 g vöröshagyma
1 kg marhahús
4 ek sertészsír
2 ek sűrített paradicsom
2 ek fűszerpaprika
150 ml száraz vörösbor
2 ek fehérborecet
só ízlés szerint
1 db babérlevél
300 ml marhahús
alaplé
2 gerezd fokhagyma
1 teáskanál köménymag

0,5 teáskanál majoranna
0,5 tk citromhéj

Elkészítése:
A hagymát megtisztítjuk, mossuk, kockákra vágjuk. A húst megmossuk,
papírtörlővel szárazra itatjuk, majd kockákra vágjuk.
A húst az olajban adagonként körbepirítjuk, kivesszük. A hagymát a
visszamaradt pecsenyezsírban aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a húst
és a sűrített paradicsomot, további 1-2 percig pirítjuk, megszórjuk a paprikával, jól elkeverjük. Felöntjük a borral és az ecettel, hagyjuk elfőni.
Sóval fűszerezzük, majd hozzáöntjük a levest és a babérlevelet. Felfőzzük, lefedve kb. 90 percig főzzük, míg a hús megpuhul. Ha szükséges,
adunk hozzá még egy kevés levest. A fokhagymát a köménnyel és a majoránnával apróra vágjuk, majd hozzákeverjük a citromhéjat. A fűszerkeveréket tálalás előtt a pörkölthöz keverjük.
* Eladó jó állapotban lévő szőlőprés. Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon : 0918 391 726
* 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.
* Eladó – viszonteladóknak
is – Bosc cobak körte (cefrének való is). Tel.: 0905 470
893.

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

Pistike az apukájával vidéki kirándulásra megy.
Egy középkori vár romjait
pillantják meg. Pistike rámutat:
– Apu! Az anyu nem itt tanult vezetni?
Vágja a fát a székely az erdőn, amikor jön a sógora a
hírrel, hogy meghalt a székely anyósa. Az nem szól
egy szót sem, csak nagyot
köp a tenyerébe és még nagyobb erővel vágja a fát.
– No, hallod, Ábris, meghalt a mama, gyere haza
– adja tudtára még egyszer.
– Várjál sógor, előbb a munka, aztán a szórakozás...
A szőke nő behajt a benzinkútra. Odamegy hozzá a
kutas és megkérdezi:
– 95-ös vagy 98-as benzint
tankoljak?
– Miért, idei nincs?
A skót lányát feleségül kérik:
– Elvennéd a lányom akkor is, ha nem adnék egy
penny hozományt sem?
– El én!
– Akkor nem adom hozzád. Elég hülye van már a
családban.
Mi az?
– Eső után nagy röhögés?
– Derül az ég.

Őszi szelet

Hozzávalók:
A tésztához
100 g finomliszt
100 g zabpehely
(ledarálva)
1 db tojás
50 g xilit (cukorpótló)
1 teáskanál méz
2 ek cukrozatlan kakaópor
2 kávéskanál szódabikarbóna
3 dl tej
A krémhez
300 g joghurt (natúr)
350 g tejföl
2 csomag zselatinfix
10 ml folyékony édesítőszer
(ízlés szerint)

1 db vanília (kikapart belseje
vagy vaníliaaroma)
0,5 dl tej (langyos, ha vaníliarudat használunk)
A tetejére
1 l víz
1 l gyümölcslé (epres italporból)
2 tasak vaníliás pudingpor
1 teáskanál édesítőszer

Elkészítése:
Először elkészítjük a tésztaalapot. A lisztet összekeverjük a darált
zabpehellyel, a kakaóval és a szódabikarbónával. A tojást ös�szekeverjük a xilittel és a tejjel, amibe tehetünk egy kis plusz
folyékony édesítőszert. Adunk hozzá egy kis mézet is, majd hozzáadjuk a lisztes keveréket, jól összedolgozzuk, és a sütőpapírral
bélelt tepsibe simítjuk. (Ha nagyon sűrű lenne, tejjel folyósabbá
tehetjük, hogy jobban szétterüljön a tepsiben). Tűpróbáig sütjük.
Ha a tésztát megsütöttük és kihűlt, elkészíthetjük a joghurtos krémet (én miután a tésztáról lehúztam a sütőpapírt, az egészet vis�szatettem a tepsibe, és úgy tettem rá mindent, később a tepsiben
szeleteltem fel). Ehhez összekeverjük a joghurtot a tejfölökkel.
Édesítőszerrel édesítjük. Amennyiben eredeti vaníliarudat használunk, annak a kikapargatott belsejét kb. fél dl langyos tejben elkeverjük, állni hagyjuk, majd átszűrjük, és a krémhez adjuk. Ezután hozzákeverjük a krémhez a 2 csomag zseléfixet. A tésztára
simítjuk. Hűtőbe tesszük minimum 3 órára. Amikor a krém kellően megkötött, jöhet a zselés tető. Az üdítőportort 1 liter vízzel
felhígítjuk, kiveszünk belőle annyit, amiben ki tudjuk keverni a
pudingport, majd a többit gázon melegíteni kezdjük. Kikeverjük
a pudingporokat a kevés itallal, majd hozzáöntjük a langyos innivalóhoz. Édesítőszerrel édesítjük, és elkészítjük, mintha pudingot csinálnánk. Ha kész, levesszük a tűzről, addig kavarjuk még
kicsit meghűl, majd a joghurtos krémre simítjuk. Ezután hűtőbe
tesszük az egészet. Ha kihűl és megköt, fogyasztható.
* Gútán eladó kemény tűzifa és
fenyőbrikett a Hosszú utca 16-os
szám alatt. Tel.: 0903 437 948.
* Eladó forgatható 3+1-es Privatroto eke és takarmányozásra sárgarépa. Tel.: 0905 274 919.

Eladók vágósertések!
Élve (1,45 euró/kg),
hasítva (2 euró/kg)
Tel.: 0908 133 315

MEGEMLÉKEZÉSEK
Fájó szívvel emlékezünk Kaván
a szeretett édesapára,
édesanyára,
nagyapára
nagymamára

Kondé Lászlóra
és
Kondé Erzsébetre
		
haláluk
ötödik 		
tizedik
		
évfordulóján
Emléküket őrző családjuk
Legszebb emlék a szeretet,
melyet mások szívében hagyunk
magunk után.
Október 9-én múlt egy éve,
hogy örökre lehunyta szemét
a szeretett feleség, édesanya,
anyós és nagymama,

Kulacs Ernőné,
született Csóka Erzsébet
(Nagykeszi)

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja
Évre év jön, az idő repül tova, de mi titeket nem feledünk soha.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk drága szüleinkre,

Szabó Lászlóra és Szabó Erzsébetre

(szeptember 14-én)		
(október 11-én)
halálának 12.		
halálának első
évfordulóján Gútán (Bókony).
Emléküket és szeretetüket örökké őrizzünk szívünkben.
Gyermekei családjukkal

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Vágtölgyes 1:1
(0:1) A két sereghajtó találkozóján a komáromiak érezhetően a pontszerzésért játszottak,
ám a 13. percben egy ellentámadásból a vendégek lőttek
gólt. Miután a vágtölgyesiek a
tizenhatoson belül lerántották
a komáromi csatárt, a jogos
büntetőt Szórád (60. perc) értékesítette. Több próbálkozása
is volt Komáromnak, ám úgy
tűnik, még nincsenek kibékülve Fortuna istenasszonnyal.
Komárom csapata egyelőre
a bajnoki táblázat utolsó helyén áll 6 ponttal.
IV. liga
Zselíz – Gúta 0:3 (0:1)
Az őszi idényben remekel a gútai csapat, a három
hazai győzelem mellett 11
pontot gyűjtött össze idegenben
is. Szombaton az első félidőben
már érezni lehetett a vendégek
pályafölényét és Magyar Zsolt a
39. percben ezt góllal is igazolta.
A második félidőben többször
is megpróbálta áttörni a gútaiak
védelmét a zselízi gárda, de remekelt a védelem, miközben Bátora Dávid (51. perc) és Cingel
Zoltán (67. perc) góljai végkép
eldöntötték a mérkőzés állását * Imely – Vion B 0:1 (0:1)
A vendégcsapat a találkozó 7.
percében, szabadrúgásból szerezte meg a vezetést, ám ezután
a hazai csapat irányította a játékot. Sajnos, a vendégek mindent
elkövettek, hogy megakadályozzák legalább a kiegyenlítést jelentő ímelyi gólt. A hazaiak mellől elpártolt a szerencse, mert
még egy 11-est is elszalasztottak. Gúta a bajnoki táblázat 4.
helyét szerezte meg (az előtte
álló két csapatnak is 20 pontja
van), Ímely 14 ponttal a 9.
V. liga
Ógyalla – Hontfüzesgyarmat
0:0 Szitáló esőben, bágyatag

hangulatban játszott a két csapat. Az egyedüli érdekességet
Bugáň lövése jelentette, de
csak a kapufát tudta eltalálni
* Marcelháza – Gyarak 3:2
(1:2) A 20. percben Gere szerezte meg a hazai csapat vezetését, viszont a félidő végéig a
vendégek nem csak egyenlítettek, de vezetéshez is jutottak. A
második félidő a marcelháziakról szólt, akik a 76. percben
Kečkéš révén egyenlítettek,
majd a 84. percben Bottyán
biztosította a hazaiak győzelmét * FK Actív Nagykeszi
– Ohaj 3:1 (0:1) A találkozó
26. percében a vendégek jutottak vezetéshez, ezt csak
a találkozó 52. percében
tudta Nagy kiegyenlíteni.
Szerencsére a csatár formában volt és a találkozó végére
(58. és 80. perc) mesterhármast
ért el * Naszvad – Óbars 2:0
(0:0) Az első félidőben több
izgalmas próbálkozása is volt a
hazai csapatnak, ám csak a 67.
percben tudta Kianek áttörni a
vendégek védelmét. Szerencsére a 74. percben Hengerics gólja
igazolta, hogy jobban felkészültek a naszvadiak * Nagysalló
– Szentpéter 0:1 (0:0) Folyamatosan támadó szellemű,
sportszerű játék folyt a nagysallói pályán, ám a támadások
rendre megakadtak a 16-os
előtt. A találkozó 83. percében
Gonzálesnek sikerült áttörnie
a védelmi vonalon és belőtte a vendégek értékes gólját *
Podhájska – Ekel 1:6 (0:4)
A találkozó 11. percéig a vendégek már három gólt lőttek,
igazolva, hogy nem véletlenül
állnak a bajnokság élén. Már az
első percben megkezdte sorozatát Turza, aki a 9., 43. és 65.
percben is gólt lőtt. Hrabovský
a 11. percben, Inczédy pedig a
46. percben lőtt gólt. Már 6:0ra vezettek az ekeliek, amikor

KARATE

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a horvátországi Rijekában
azt a nagyszabású nemzetközi karateversenyt, amelyen a szlovák válogatott színeiben részt vettek a gútai taiyó karate klub
versenyzői is.
A gútaiakat Jóba Attila, Kóša
Tomáš és Bogárová Dominika
képviselték, akiknek ez volt az
egyike azoknak a kvalifikációs
versenyeknek, amelyek biztosítják a novemberben Indonéziában, Jakartában megrendezésre kerülő világbajnokságon
való részvételüket.
A gútai Taiyósok egyéni
eredményei:
Bogárová Dominika – kumite
kadét 3. hely * Kóša Tomáš,
kumite kadét 1. hely. Jóba Attilának sajnos ezúttal nem sikerült helyezést szereznie.

BIRKÓZÁS

Dunaszerdahelyen a Szlovák Birkózószövetség megbízásából
rendezte meg a helyi Dunaszerdahelyi Birkózóklub a 2015-ös
évi szabadfogású egyéni országos diákbajnokságát, melyen a
Komáromi járást a Komáromi Spartacus, a Marcelházai és a
Madari Birkózóklub képviselte.
A Komáromi járás ifjú birkózói Spartacus BK országos bajnok
három arany-, három ezüst- és * 48 kg 2. hely – PREZMECZkét bronzérmet harcoltak ki. KÝ Július- Komáromi SpartaAz egyéni versenyben birkózó- cus BK * 52 kg – 3. DOMIN
ink a következő eredményeket Barnabás – Marcelházai BK *
érték el:
62kg 2. hely – HEGEDŰS Vik31 kg – 1. GALBAVÝ Albin- tor – Marcelházai BK *68 kg –
Marcelházai BK országos baj- 1. KOVÁCS Nikolasz – Madari
nok , 2. hely – REMES Norbert BK országos bajnok, 3. hely –
– Madari BK * 33 kg – 1. hely GERGŐ Kristóf – Komáromi
– NAGY Nikolasz – Komáromi Spartacus BK. dr. Kúr Károly

büntetőből berúgták becsületgóljukat a hazaiak is. A bajnoki táblázat élén Ekel csapata
áll 25 ponttal, 5. a szentpéteri
gárda 16 ponttal, 7. Naszvad
(16 p.), 11. Ógyalla (11 p.), 12.
Marcelháza (12 p.), 13. Actív
Nagykeszi (12 p.).
VI. liga
Bátorkeszi – Újgyalla 3:1
(3:0) Az edző távozása nem
viselte meg a hazai csapatot, a
10. percben Száraz, két perccel
később Konc juttatta a bátorkeszieket vezetéshez. Ezután
a vendégek jobban összpontosítottak a védelemre, de a 27.
percben Szigeti növelte a hazaiak előnyét. Újgyalla becsületgólja a 83. percben Rigó révén
született * Vágfüzes – Hetény
0:2 (0:1) A 20. percben Pásztor
gólja igazolta, hogy a vendégek
jobb formában vannak. A második félidőben érezhető volt,
hogy a hetényiek törődnek a védelemmel, folyamatosan megállították a vágfüzesiek csatárait, ráadásul a 70. percben Lucza
tovább növelte előnyüket * Keszegalva – Lakszakállas 4:3
(1:1) Az első félidő 3. percében
Bakai szerezte meg a vendégek
számára a vezetést, amit a 30.
percben egy 11-es belövésével
Sándor egyenlített. A második
félidő mindkét részről fordulatos játékot eredményezett, ám
a hazai csapat csatárai pontosabban céloztak. Az 53. és 70.
percben Oláh, a 88. percben
pedig Szüllő volt eredményes,
míg a vendégek részéről csak
Hury (65 p.) és Filkó (77. p)
talált a keszegfalvaiak hálójába
* Dunamocs – Marcelháza B
2:0 (0:0) Az első félidő az erőpróbával telt, ám érezhető volt,
hogy a korábbi csalódásokat
ezúttal orvosolni akarja a hazai
csapat. A találkozó 55. percében
Mácsadi szerezte meg számukra a vezetést, majd a 74. perc-

ERŐSPORT

A komáromi Svanczár Róbert a Tiger Classic Bucurest
2015 elnevezésű nemzetközi
bajnokságon szombaton fekvenyomás kategóriában a 100
kg-os súlycsoportban aranyérmes lett és így nemzetközi
bajnokká vált!
-szayka-

ben Gáspár növelte a mocsiak
előnyét * Perbete – Nemesócsa
1:2 (1:2) A 24. percben az ócsaiak lőtték az első gólt (Ledeczky), majd négy perccel később
a hazaiak egyenlítettek (Németh). Az első félidő vége előtt öt
perccel Cseh ismét az ócsaiakat
juttatta vezetéshez, s ez az eredmény megmaradt a második
félidőben is * Szilos – Csallóközaranyos 1:2 (0:0) Az első
félidő eseménytelensége után
Álló révén a vendégek jutottak
vezetéshez, amit Csonka tovább
növelt. A hazaiak gólját Babiš
lőtte * Búcs – Path 2:2 (1:0) A
második percben Kovács vezetéshez juttatta a hazai csapatot,
amit az első félidő végéig megőriztek. A 46. és 80. percben
Keszeg gólja a pathiakat juttatta
vezetéshez, ám a 83. percben
Szilvásnak sikerült kiharcolnia
a döntetlent * Izsa – Gúta B
3:0 (1:0) A kiegyenlített első
félidő 5. percében Polgár 22
méteres szabadrúgása a hazai
kapufán csattant. A vendégek
folyamatosan támadtak, de a
22. percben Vörös a félpályától
„szólózott” és belőtte a hazaiak
első gólját. A második játékrész
4. percében a vendégek csatárát,
Tóth Drahomírt szabálytalanul
szerelték a 16-oson belül, ám a
játékvezető továbbot intett. Ezt
a gútaiak nem tudták feldolgozni és egy perccel később Vörös
duplázni tudott. A találkozó 57.
percében a cserejátékosként beállt Procházka azonnal, szinte
a labda első érintése után gólt
lőtt. A bajnoki táblázat élén
Hetény áll 25 ponttal, 2, Keszegfalva (25), 3. Marcelháza
B, 4. Csallóközaranyos (16),
5. Nemecsócsa (16), 6. Bátorkeszi (15), 7. Szilosháza (14),
8. Izsa (13), 9. Vágfüzes (13),
10. Újgyalla (12), 11. Búcs
(12), 12. Gúta B (12), 13. Lakszakállas (12), 14. Perbete
(10), 15. Dunamocs (10), 16.
Path (5).
VII. liga
Megyercs – SJE Komárom 3:2
(2:0) * Tany – Bajcs 4:0 3:0) *
Őrsújfalu – Bogya/Gellér 2:1
(1:0) * Madar – Bogyarét 7:0
(3:0) * Dunaradvány – Ifjúságfalva 3:0 (3:0) * Csicsó – Nagysziget 3:3 (1:2)*
-boldi-

MBK Rieker COM-therm
Komárom – BK EUCOS
Levickí Patrioti 109:73 Az
MBK új mezben lépett pályára, a szurkolók viszont a korábban megszokott hangulatot
varázsolták a csarnokba már az
első perctől kezdve. A meccset
az Umipig, Thompson, Halada, Vido, PJ Alawoya ötössel
kezdő hazai csapat beragadt a
rajtnál és a lévaiak már 7:14-re
vezettek, mikor Andjelko Mandić időt kért, Haladáék pedig
annak rendje és módja szerint
össze is kapták magukat. A negyed végére már át is vették
a vezetést. 26:21 volt az első
szünetben az állás. A második
játékrész elején PJ Alawoya
vezérletével már 15 ponttal
elhúztak. A kevés cserével játszó Komárom a félidőben már
53:34-re vezetett, a húszpontos
határ alá tehát visszaküzdötték
magukat a sárga-zöldek.
A folytatásban gyorsan szerzett
négy pontot a vendégcsapat,
ám innentől újra beindult a
komáromi csapat. Kratochvíl
mellett Thompson, Umipig és
a legeredményesebbként záró
Halada is remekül játszott
ezekben a percekben. Egy perc

és 10 másodperc volt hátra
a negyedből, amikor Marek
Kozlík először beállította a 30
pontos különbséget a csapatok között. Az utolsó szünetig
Léva ismét csökkentette hátrányát, így „csak” 27 volt a különbség az utolsó tíz perc előtt.
Az utolsó negyedben kispadra
küldték az első három játékrészt végigjátszó Umipiget, és
pihent Thompson is, a cseresor is jó teljesítményt nyújtott.
Leginkább Haviar volt ekkor
elemében, aki 10 perc alatt
szerzett 10 pontot a zárófelvonásban. Izgalomban sem volt
azonban hiány, hiszen a mérkőzés egyik játékvezetőjét ápolni
is kellett, de természetesen
folytatni tudta a bíráskodást
az utolsó hat percben is. Siniša
Bilič Haviarhoz hasonlóan villogott, háromból három triplája
is bejött. A legnagyobb különbség a csapatok között az utolsó
negyedben alakult ki 109:71nél, Komárom pontjait Umipig 11, Thompson 13, Halada
18, Vido 17, PJ Alawoya 15,
Marchyn, Bilič 10, Maslík,
Kratochvíl 7, Kürthy, Kozlík
8 és Haviar 10 szerezték.
--lan--

Senki sem várt csodát, azonban titokban bizakodtak a komáromiak, hogy legnagyobb ellenfelüket sikerül legyőzni a
saját, pozsonyi pályájukon. Hiába követte csapatát a lelkes
drukkergárda, az alapszakasz harmadik fordulóján pontot vesztett a komáromi csapat.
BK Inter Incheba Pozsony- lását, s Bannisternek is lett
MBK – Rieker COM- volna lehetősége pontot szetherm Komárom 112:107 rezni, ám ezúttal nem talált
(52:47) Lapzárta után került a kosárba. Komárom részésor a találkozóra, amelyen ről a legeredményesebb jáelső perctől jelezte a komá- tékos Kozlík Marek volt, aki
romi csapat, hogy pontot 21 pontot szerzett.
–cseri–
szeretne hozni Pozsonyból.
Szinte fej-fej mellett küzdött
a két csapat, s annak ellenére, hogy a félidőben ötpontos
előnnyel végzett a pozsonyi
csapat, a második félidő is Nincs baj a gútai dzsúdósok
tele volt izgalmas esemé- utánpótlásával, s erre bizonyekkel. A találkozó vége nyíték a hétvégi éremeső is.
előtt négy perccel Alawoya Szombaton Szabó Róbert
büntetői után átvette a veze- edző vezetésével ifi- és diáktést. Az utolsó pillanatokban versenyzőink Vágbeszterce
azonban a hazai csapat ismét Nemzetközi Nagydíján vetmagához ragadta a kezdemé- tek részt, ahonnan 3 aranynyezést és 91:89-re legyőzte és egy bronzéremmel gaza komáromiakat. Kozlíknak dagabban térhettek haza.
ugyan sikerült még 91:91-re
Az egyéni eredmények:
módosítani a találkozó ál- Decsi Dóra 1. hely * Szabó
Margaréta 1. hely * Szabó
Veronika 1. hely * Angyal
Márk 3. hely * Szépe Zsolt 5.
hely * Czina Gergő 5. hely.

CSELGÁNCS

X. Brhlík Matej Emléktorna
A pályán is őrzik barátjuk emlékét

A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal sportember és hivatásos
tűzoltó emlékére évente megrendezik a volt munkatársak, barátok és sporttársak a Brhlík Matej Emléktornát. A komáromi
sportcsarnokban nemrégiben ismét felsorakoztak a csapatok.
A teremfocitornán, amelynek fő szervezője
Vidovenec Marek mérnök volt, reggeltől pattogott a labda, s végül a következő eredmények
születtek:
A torna győztese ezúttal a trencséni ET Destileré lett, második helyen a Silverman csapata
végzett. Bronzérmes lett az FC Štvrtok 1830

gárdája, míg a negyedik helyre a komáromi tűzoltók kerültek.
A hagyományokhoz
illően a torna végén a
kupákat id. Brhlík Matej, az édesapa nyújtotta
át a győztes csapat kapitányának.

A Kárpátia Sport Polgári Társulás, a Selye János Gimnázium
Komárom, a Komáromi Városi Hivatal, a
szentpéteri Kossányi
József Alapiskola és
Óvoda, Csallóközaranyos község, az Egy
Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés,
a SPARTACUS komáromi birkózóklub
és médiatámogatóink
szeretettel meghívják a
sportkedvelőket a

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