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Felszentelték
a Marianum Iskolaközpont
újabb tantermeit

Hétfőn délelőtt kegyeletteljes eseményre került sor Komáromban, amikor Szűz Mária nevenapjának ünnepén, a Marianum Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium további épületének átadása
alkalmából ünnepi szentmisét mutatott be Kiss Róbert érseki vikárius, a Szent András-templom
plébánosa. Mint ismeretes, a valamikori szabadidőközpont épületét vásárolta meg az iskolaközpont, ugyanis az iskola iránti nagy érdeklődés miatt tanteremhiányban szenvedett.
rámutatott
arra, zettségében, oktatási
hogy Komárom a színvonalában a nagyfelvidéki magyar- szombati
érsekség
ság olyan bástyája, legjelentősebb egyahol a keresztényi házpedagógiai intézhittel felvértezve ménye. A zárszót dr.
egy új, gyökerei- Madarász Róbert, az
hez, anyanyelvéhez iskolaközpont igazhű ifjú nemzedék gatója tartotta, aki
nő fel. Ezért a ma- hangsúlyozta, hogy a
gyar kormány min- Marianumban a múlt
denben támogatja század elején már
a Marianum zavar- olyan hithű növendétalan épülését. Az kek nevelődtek, akik
érsekség oktatás- a háború alatt és az
ügyi intézményei- azt követő vallásülA komáromi Szent
nek igazgatója, ft. dözés időszakában kiAndrás-templomban Hallon Ján mérnök, tartottak hitük és lelki
Kiss Róbert püspöki rövid felszólalásában tisztaságuk mellett.
vikárius, a nemré- kiemelte a komáromi Lapunk legközelebgiben kinevezett es- Marianum
jelentő- bi számában visszaperesplébános Szűz ségét, amely szerve- térünk a hétfői eseMáriát mutatta be a
ményekre.
Marianum diákjainak,
aki sohasem hagyta cserben azokat,
akik hittek benne. A
szentmisén részt vett
dr. Szilágyi Péter,
Magyarország nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára,
aki a szentmisét követő felszólalásában

Az „ipari” sertéstenyésztés ellehetetleníti a csallóközi régió
fejlődését és tönkreteszi környezeti adottságait!

Valami bűzlik Dániában és Nagykeszin
A Magyar Közösség Pártja a nagykeszi polgárok felkérésére vizsgálatot indíttat azért,
hogy bebizonyítsa: a dán befektető által (érdekes körülmények között) létrehozott sertéstelep működése káros a környezetre, a régió gazdasági és mezőgazdasági felemelkedésére.
A Komáromi járásban lévő Nagykeszi települést megközelítve érezhető a sertéstelepről
áradó, elviselhetetlen dögszag és a szerves trágya, valamint az állati ürülék bűze, amely a
mikrorégió településein is terjengve megkeseríti az ott élő emberek mindennapjait.
A potenciális gazdasági kiugrási lehetőséget destabilizálja
a földeladás, az idegen kézbe
kerülő agráripar, amely a Csallóköz vízkészletét is veszélyezteti. A Nagykeszin működtetett
dán sertéshizlalda (22 ezer
sertés) semmilyen értelemben
nem növeli a Csallóköz és a régió gazdasági erejét, sőt a helyi
lakosoktól érkező információink alapján környezetre káros
működés folyik a telepen. Az
előzetes polgármesteri ígéretekkel szemben csupán egyetlen régióbeli embernek biztosít munkát. A tény az, hogy
a munkahelyteremtési potenciálra vonatkozó reményeket
egyáltalán nem váltotta be ez a
beruházás!
A nagykesziek információi
alapján a sertés-trágyalé Dániában nem megengedett eltávolítási módja, felhasználása nem
az uniós normát követő technológia szerint történik, a dögtároló kapacitása nem kielégítő,
az elhullott állatok tetemeinek
elszállítása nem megfelelő

időben történik. Az engedékenyebb jogszabályok, a kiskapuk
és a lokális „alkuk” környezeti
eróziót okozhatnak, veszélyeztetve az Alsó-Csallóköz talajviszonyait, vízkészletét, s ezáltal
az ott élők egészségét is.
Az MKP konstruktív javaslattal
élve szeretné a környezetvédelmi minisztériumot arra ösztönözni, hogy együttműködve
Csicsai Gábor mezőgazdasági
államtitkárral, bízva Solymos
László környezettudatos érzékenységében, a polgárok megnyugtatása érdekében rendeljenek el egy komplex vizsgálatot
a Nagykeszin lévő sertéstelepen. Munkafeladataik és a tőlük

elvárt segítség értelmében bírják rá párttársukat, Nagykeszi
polgármesterét, hogy a Szlovák
Köztársaság Mezőgazdasági
Minisztériuma által megszabott
1998/230-s t. t. rendeletet, annak 13. § alapján (Ustajňovacie
priestory na chov ošípaných)
sertéstartási norma jogszabályának vonatkozó részeit ültessék át Nagykeszin is általános
érvényű törvényi rendeletbe.
Fennáll ugyanis a gyanú, hogy
a dán sertéstelep a Szlovák
Köztársaság ide vonatkozó jogszabályainak sem felel meg.
Samu István,
az MKP komáromi járási
szervezetének alelnöke

● Mézfesztivál Komáromban
(2. oldal)
Gútaiak
kazahsztáni
sikere
●
(2. oldal)

● Kelet-Ázsiában is az
élvonalban
(3. oldal)

A komáromi polgármester jogfosztott a KOMVaK-ügyben,
a testület pedig alkalmatlan a cselekvésre

Lassan biológiai vészhelyzet
alakulhat ki Őrsújfalun

A komáromi önkormányzat legutóbbi ülésén a felesleges szócséplések mellett a „bennünket nem érint, nem érdekel” hozzáállás is megnyilvánult. Annak ellenére, hogy Deminger János, a maradandó sérülésekkel járó robbanás károsultja dokumentumokkal
támasztotta alá érvelését, hogy az utca alatt elvezetett csatornarendszer meghibásodása miatt több lakóház is veszélybe került, a nyilvánvaló tényeket figyelmen kívül
hagyták, eltűrve azt, hogy a KOMVaK megbízott igazgatója az esőzésekkel indokolja
az ott kialakult helyzetet. Nem ok nélküli na ködösítés, hiszen időközben kiderült, hogy
a Kertekalja utca jelenlegi állapota valójában Bastrnák Tibor expolgármester időszakára nyúlik vissza, azaz az elhíresült ISPA-programos beruházásra.

Érdekes módon, a magára oly
sokat adó járási ügyészség
egyik tagja rendszeresen leállíttatja a folyamatban levő
rendőrségi
vizsgálatokat.
Legutóbb Deminger feljelentését azzal utasította el, hogy
a balesetért teljes mértékben
ő a felelős, mivel „szakszerűtlen beavatkozást végzett”
– így valószínűleg kártérítést
sem kaphat a biztosítótól. Azzal azonban az illető ügyész
már nem foglalkozott, hogy
mi keresnivalója volt egy
vízóragödörben a robbanásig
telítődött metángáznak? Deminger nem adja fel, értesüléseink szerint belső vizsgálatot
kér majd az érintett ügyészre.
Az ügyészséggel párhuzamosan azonban más állami szervek is vizsgálatot indítottak
az üggyel kapcsolatosan. A
regionális közegészségügyi

hivatal helyszíni vizsgálata
azt állapította meg, hogy a
jelenlegi állapot növeli a lep-

esés, láz, hidegrázás, izomfájdalom az alsó lábszárban,
kötőhártyavérzés, nyirokcso-

tospirózis (tünetei: sárgaság,
hányás, májmegnagyobbodás, bőrkiütés, szívritmuszavar, vérköpés, fejfájás, hányinger, köhögés, légszomj,
izomfájdalom, vérnyomás-

mó-megnagyobbodás,
légzészavar – a szerk. megj.) és
a hepatititiszfertőzés veszélyét, hiszen az ivóvízvezeték több helyen is fekáliával
szennyezett vízben áll.

Komáromi orgonaestek
A Közép-Európa egyik legjobb
akusztikáját biztosító Szent
András-templomban Carl Friedrich Ferdinand Buckow porosz királyi és osztrák császári
és királyi orgonaépítő utolsó
hangszere áll. A hárommanuálos orgona építését 1860-ban
kezdte, de befejezni nem tudta,
Komáromban hunyt el. Az orgonát a komáromi orgonaestek
keretében fiatal és híres orgonaművészek szólaltatják meg.
Szeptember 18-án 18 órától a
magyarországi Király Csaba
ad hangversenyt. Ő azon ritka művészek egyike, akik a
zongora- és az orgonajátékot
egyaránt professzionális szinten művelik. Számos magyar
és külföldi fesztivál és koncertterem sikeres vendégszereplője. A magyarországi koncerteken túl fellépett Európa

szinte valamennyi országában,
sikerrel szerepelt többek között
Japánban, az Amerikai Egyesült
Államokban, Kanadában, DélKoreában, Kínában, Egyiptomban és Indiában. Liszt zongoraés orgonaműveinek elkötelezett
népszerűsítőjeként, tolmácsolójaként 2004-ben újjászervezte a

Liszt Társaság Pécsi Csoportját,
2005-ben megválasztották a
Magyar Liszt Ferenc Társaság
főtitkárává. 2007-től a Magyar
Liszt Ferenc Társaság „Liszt
magyar szemmel” című információs kiadványának szerkesztője. Komáromi koncertjén is
elhangzanak majd Liszt-művek.

Újabb gázolás a zebrán

Komáromnak kétségkívül három veszélyes útszakasza van,
ráadásul alig egykilométeres távon. Az első a gázgyár előtti
zebra, a második a kórház előtti kereszteződés, a harmadik
pedig a Billa és a Lidl közötti átjáró. Mindhárom jól belátható, mégis hetente történnek itt súlyos karambolok, gázolások.
Szeptember 6-án, röviddel tíz 69 éves férfi halad át. Az ütóra után egy Citroen Berlingo közést már nem tudta elkerülharmincéves gépjárművezetője ni és a gyalogost a gépkocsi
a Billa előtti gyalogosátkelő- jobb oldalával lelökte az úthelyen csak az utolsó percben ról. A gyorsmentőszolgálat
vette észre, hogy a zebrán egy pillanatokkal később már a
helyszínen volt, s a sérültet
a kórház traumatológiai osztályára szállították. Az orvosi vizsgálat megállapította,
hogy sérülései ugyan súlyoA Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Elnöksége
sak, de nem életveszélyesek,
szeptember 7-én tartotta ülését Komáromban, a párt jáám a férfi felépülése így is
rási irodájában, ahol a résztvevőket Becse Norbert járási
legalább hat-nyolc hetet vesz
elnök köszöntötte. Az ülés vendége volt Menyhárt József
igénybe.
országos elnök, valamint Kocur László és Varga HajnalA gázoló ellen azonban nemka országos szervezőtitkár. Az elnökség a napirend jóvácsak súlyos sérülések okozáhagyása után tudomásul vette a beszámolókat, majd fogsa miatt indult eljárás, hanem
lalkozott az Országos Tanács szeptember 24-i ülésének
ittas vezetés miatt is, ugyanis
előkészületeivel, mely Naszvadon lesz. A járási elnökség
kiderült, hogy a vérében 0,52
ülése a tartalmas tanácskozás után Becse Norbert járási
ezereléknyi alkoholszinttel
elnök zárszavával ért véget.
ült a volán mögé.

Ülésezett az MKP Komáromi Járási Elnöksége
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A Nema név először 1168-ban jelenik meg Ronka pusztával kapcsolatban, mely puszta
a jelenlegi Kolozsnéma és Komáromfüss község között található. Majd később Villa
Nema néven már mint települést 1216-ban említik, mely a komáromi várhoz tartozott.
A 13. és 14. században a Cseszneky család birtoka volt, majd 1435-ben a némai Kolos
Jeromos kapta királyi adományként. A monda szerint ezen család történetéhez kapcsolódik a falu neve, mégpedig úgy, hogy a Kolos családnak volt egy néma lány, róla
nevezték el a falut. Mindezeket a történelmi adatokat Szalay Rozália mérnök, Kolozsnéma polgármestere ismertette a múlt hét végén megrendezett ünnepségen, amelyen
átadták a község kopjafáját, Nagy Géza fafaragóművész alkotását, illetve megnyitották
a tájmúzeumot. Felvételeink az ünnepség résztvevőit, illetve a gönyűi kórus fellépését
örökítették meg.
Foto: Jakab István

Ez a nap más, mint a többi,
Mert ez a Te születésnapod!
Köszöntünk és kívánjuk:
Legyen ma szép napod!
Szeptember 13-án köszönti

Koczka Hugót

harmadik születésnapja alkalmából,
Félix, anya, apa
és az egész család!

A pillanat tükre

Kolozsnéma

800
éves

Holop Ferenc jubileumi kiállítása

Szeptember 15-én 17
órai kezdettel kerül
sor a Naszvadi Helyi
Művelődési Központban Holop Ferenc A
pillanat tükre című jubileumi fotókiállításának ünnepélyes megnyitójára. A tárlatot
megnyitja dr. Haris József, Naszvad község
polgármestere, MZSF
Nagy Tivadar mérnök,
a Helios Fotóklub elnöke és dr. Patrus Sándor AFIAP, a Magyar
Fotóművészek Világszövetségének elnöke.
A szervezők minden
érdeklődőt szeretettel
várnak.

Adalékok dr. Lipscher Mór életrajzához Több fény, olcsóbban!
Exkluzív interjú dr. Wágner Jánosné Mohácsy Erzsébettel (1.)

Doktor Lipscher Mórnak, a komáromi kórház néhai igazgató
főorvosának emlékét megörökítő tábla ünnepélyes leleplezésén jelen volt és emléke előtt tisztelgett dr. Wágner Jánosné
Mohácsy Erzsébet, a jeles sebész oldalági leszármazottja is
Nagykanizsáról, aki – mint kiderült – hosszabb ideje kutatja
a magyar orvostörténet kiválóságának életét és munkásságát.
Alábbi beszélgetésünk során többek között arra is fény derült,
hogy interjúalanyunk családfája is komáromi gyökerekre vezethető vissza. Erről a következőket mondta:
– Anyai ükapám, Adler Dávid letett; 1904-ben Mariska, 1906a 19. század közepén költözött ban Loránd. Loránd Prágában
Győrből Komáromba, a város folytatott mérnöki tanulmányolegrégibb fűszer- és gyarmatárú kat, nőtlen volt. Zsidó munkaüzletének tulajdonosa, 1887 és szolgálatosként a Don kanyar1891 között a zsidó hitközség ban 1943. január 12-13-án az
elnöke volt. Fia, Adler Henrik Vilmos fakereskedő évtizedeken át Komárom város
képviselőtestületének tagja,
a zsidó hitközség elöljárója
volt. Három lánya közül a
középső nagyanyám, kinek
nővére; Adler Margit 18
évesen főispáni engedéllyel
1903. augusztus 9-én kötött házasságot dr. Lipscher
Mórral. Dr. Lipschert 1902.
szeptember 27-én nevezték
ki a szeptember 1-jén átadott 150 ágyas Emberszeretet Kórház sebészeti osztályára műtőorvosnak, majd
1906-tól – dr. Bányai Lipót
halála után – kórházigazgatónak. A sebészorvos tehát a
nagynéném férje volt.
urivi áttörésnél, Alexejovka
* Milyen emlékeket őriz dr. helységben, 36 évesen nyoma
Lipscher Mórról? – A Lipscher veszett. Maci nénémet nagyházaspárnak két gyermeke szü- anyám bújtatta budai villájá-

ban, így túlélte a holokausztot.
Idős korukig együtt maradtak;
1952-ben a budapesti kitelepítések során kerültek Adonyba.
1958 táján Adonyban többször
látogattuk őket; de kamaszlányként akkor nem érdekeltek
a családi emlékezések, és nem
tudtam, hogy édesapja milyen
kiváló orvos volt. Emlékszem,
ha szóba kerültek elvesztett szerettei, mindig fájdalmas sírás
lett a vége. Nagynéném akkor
még bizonyosan őrizte a családi fényképeket és iratokat, ám
azoknak a sorsa 1976-ban bekövetkezett halála után ismeretlen
előttem. Tízéves kutatás után
sikerült írásba foglalnom családjaink krónikáját, többek között dr. Lipscher Mór életrajzi
adatait, egyetemi előmenetelét,
s rögzítettem megjelent orvosi
közleményeit is. Ezeket, valamint a fotókat, dokumentumokat megközelítőleg 60 oldalas
dolgozatba foglaltam.
* Lipscher doktor történetével én is foglalkoztam, és
azt tapasztaltam, hogy az
életrajzában és munkásságának a méltatásaiban meglehetősen sok a hézag és a
pontatlanság. – Igen, sok a
pontatlan adat. Kutatásom során számos új adatot, életének
eddig ismeretlen, vagy kevésbé
ismert mozzanatát sikerült felkutatnom. Életrajzában eddig

IV. Komáromi Mézfesztivál

A Szlovákiai Méhészek Szövetségének komáromi alapszervezete szeptember 17-én, immáron negyedik alkalommal rendezi meg a komáromi mézfesztivált. Helyszínül idén a komáromi sportcsarnok előtti teret választották, rossz idő esetén pedig a csarnok aulája nyújt majd
menedéket a fesztiválozóknak.
Reggel 9 órától este 6 óráig a felnőtt érdeklődők fórum Természetesen nem feledkezsok érdekesség várja a láto- keretén belül, tapasztalt mé- nek meg a finom ételekről és
gatókat. Többek közt meg- hészeknek tehetik fel kérdé- italokról sem, hiszen az étlakóstolhatják helyi és kör- seiket a méz gyógyító hatásá- pon sült kolbász, sült malac és
nyékbeli méhészek mézeit, ról és alkalmazásáról.
vadgulyás is szerepel majd.
mézborait és egyéb
méhtermékeit. A délutáni órákban kerül
kihirdetésre A fesztivál legfinomabb méze
és mézbora címért
meghirdetett verseny
győztese, valamint a
régió iskoláinak diákjai között megrendezett
rajzverseny munkáit is
kiértékelik. A gyermekeket animátorok közreműködésével játékos
programok és ugrálóvárak várják, miközben

az állt, hogy 1870 körül született Csacán. Születésének
pontos dátuma 1870. március 29. Édesapja, dr. Lipscher
Kálmán is orvos volt, és hét
tesvére közül 1913-ban hatan
éltek. Sikerült a Lipscher-család felmenőit is felkutatnom.
Tanulmányait 1880 és 1888
között a körmöcbányai m.kir.
Állami Főreáliskolában végezte. Kitűnő tanuló volt, két
tanévben tandíjmentességet is
kapott. Érettségi után Budapesten folytatta tanulmányait,
azonban egyetemi éveiből van
néhány szemeszter, amelyről nem találtam bejegyzést a
Semmelweis Egyetem Levéltárának jegyzőkönyveiben.
(Folytatása következik)
Kép és szöveg:
Németh István

Jó ütemben halad Gútán a transzformátoros világítótestek LED-égőkre való cseréje. Korábban az önkormányzat
jónak látta, hogy az energiatakarékosság jegyében lépjen,
s a kivitelezővel kötött egyezmény értelmében a mintegy
70 százalékkal kevesebb áramot fogyasztó közvilágításból
származó megtakarításból fizetik ki annak árát. Egyelőre még légtornászi ügyességgel dolgoznak a villanyszerelők, majd az összes égő felszerelése után minden égőtestet
egyenként állítanak be. Az eddiginél több lámpa kerül az
oszlopokra és az égők folyamatosan világítják meg az úttestet.

Gútaiak sikere a világversenyen
Kazahsztánban rendezték meg a nomád
sportolók világversenyét (World Nomad
Games), amely lényegében egyfajta ázsiai
olimpiai játékoknak felel meg. A hatalmas
érdeklődésre való tekintettel az állam egy

új stadiont építtetett a versenyek méltó
lebonyolítására. A verseny látványos megnyitója is az olimpiai láng meggyújtásához
hasonló ceremóniával és az utolsó napon a
láng eloltásával ér véget.
A magyar ősök nyomdokain
haladó sportolók 18 tagot
számláló csoportjában ott
volt a gútai Vermes törzs alapítója, Vermes István és fia,
Balázs is. Apa és fia a távlövészeten indult, mintegy 80
lövész társaságában. A résztvevők legnagyobb meglepetésére a távlövészetet Vermes István nyerte úgy, hogy
ugyanebben a kategóriában
fia, Balázs bronzérmet szerzett. Felvételünkön Vermes
István, Vermes Balázs és az
ugyancsak bronzérmes Kiss
Péter (magyar válogatott)
látható.

K Ó R U S TA G - T O B O R Z Ó
„A rendezett, tiszta zene az embernek nemcsak egyes jellemvonásaira
hat, hanem egészében teszi az embert nagyszívűbbé, udvariasabbá,
nyájasabbá, vidámabbá, szeretetre képesebbé.”
(Dobszay László)
Szeretettel várjuk a – szép hangú énekeseket
a komáromi CONCORDIA Vegyeskar énekesei közé!
Az 1980-ban alapított kórus az évszázados komáromi kórushagyományokra épít, számos nemzetközi és hazai díj, elismerés birtokosa. Az énekkar
sok európai országon kívül a Amerikai Egyesült Államokban is fellépett.
Kóruspróba minden hétfőn 18-tól 21 óráig
a Zeneiskola koncerttermében.

Kottákat elő! Felkészülni! Vigyázz! Kész! Rajt!

Felmérik
a komáromi
református
temető sírjait

A komáromi Egy jobb Komáromért Polgári Társulás, élén Knirs
Imre alpolgármesterrel, már évek
óta gyümölcsöző kapcsolatot tart
fenn a dél-komáromi Endresz
Csoport Egyesülettel. Közös kezdeményezésük alapján megkezdődött az észak-komáromi református temető mintegy kilencezer
sírjának teljes körű fényképes és
leíró jellegű felmérése.
Arlett Tamás, az egyesület elnöke
(a dél-komáromi egyesület a világcsúcstartó óceánrepülő, Endresz
György nevét 2008-ban vette fel. Nevükhöz fűződik a város egyik forgalmas helyén, a körforgalomban lévő
Turul-szobor felállítása) és Knirs
Imre alpolgármester lapunknak adott
tájékoztatása alapján egy szakmailag
tökéletesen előkészített „feltérképezésről” van szó. Kegyeleti okból
nem érnek a sírokhoz, azokról fénykép készül, viszont leírják a köveken
látható feliratokat, s megpróbálják
megfejteni azokat, amelyek az eltelt
évtizedek, évszázadok alatt olvashatatlanná váltak. A kutatók bemérik a
sírok pontos koordinátáit és lézeres
mérésekkel meghatározzák azok valós méreteit. Az egyes síremlékekről
készített adatlapot később felteszik
az internetre és egy keresőprogram
segítségével a hozzátartozók, illetve
más kutatók is hozzáférhetnek az
adatokhoz.
Arlett Tamás hangsúlyozta, a jelenlegi állapotok miatt pár évtized múlva már nehéz, vagy lehetetlen lesz
megállapítani, milyen volt egykoron
a határon túli magyar települések etnikai összetétele. Kezdeményezésüket mintaprojektnek szánják, mivel
a módszereik más településeken is
alkalmazhatók.
A felmérés módszertanának kialakításához az Endresz Csoport néprajzost, helytörténészt és digitális
földméréssel foglalkozó szakembert
is bevont a munkába. A társadalmi
munkában dolgozó csoport a komáromi református temető felmérésével október 31-ére szeretne elkészülni, majd ezt követi az adatok
feldolgozása.
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Hangulatjelentés a Komáromi Kamarazenekar XVIII. Nemzetközi Mesterkurzusa záróhangversenyéről

Megint egy csodálatosan szép esténk volt

„A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”
(Kodály Zoltán)
Bizonyára – csakúgy, mint
jómagam – sokan voltak,
akik a hangversenyre invitáló meghívón lévő cím „A
roma művészet felvirágoztatása” olvastán – feltéve
magunkban a kérdést: vajon
mit látunk-hallunk majd? – a
szokottnál is nagyobb érdeklődéssel várták a Komáromi
Kamarazenekar 2016. augusztus 27-ére meghirdetett
hangversenyét.
Jól ismerve a „projekt” megálmodójának, a helyi művészeti alapiskola lelkes, ifjú
hegedűtanárának, Kulin Eduárdnak, a zenekar tagjának
egyre eredményesebb, sokrétű tevékenységét, továbbá Medveczky Szabolcs, a
zenekar művészeti vezetője,
egyben karmestere, minden
újdonságra való nyitottságát
és Harmat Rudolfnak, a zenekar életének sok éven át
szervezője fáradthatatlanságát, feltételeztem, hogy ismét
„csoda” fog történni. Nem tévedtem: a nagyérdemű végig
vastapssal jutalmazta a rendkívül hangulatos, nemesen
szórakoztató estet – a javából
való nyári hangversenyt. Már
a színre érkező zenekar – azzal is, hogy tagjai a szokástól
eltérően nem zenekari formaruhában, hanem ízléses tarka
nyári öltözékekben vonultak
be a Kultúrpalota patinás
dísztermébe, jelezte a szórakoztató szándékot – ahhoz
illő atmoszférát teremtett.
A hangverseny nyitószámaként A. Vivaldi: Négy évszak c. concertojából Kulin
Eduárd stílusos szólójával a
Nyár hangzott el. A szólista
szép tónusa kiváltképpen a
mű tételeinek lassú tempójú szakaszaiban érvényesült,
hangszere meggyőzően szólt,
játéka hatásos volt.
A hegedűszót énekszó vál-

totta fel: Molnár Angelika,
a Nagytapolcsányi Konzervatórium opera tanszakán
végzett, Gútán élő „szabadúszó” aratott hatalmas sikert
G. Puccini: Gianni Schicci
c. operájából Lauretta áriáját
és Vince Zs.-Medveczky Sz.:
Szép vagy, gyönyörű vagy
Magyarország c. dalát énekelve, ritka természetességgel, könnyedén, csodálatosan
szépen csengő szoprán hangon. A szépen gradáló műsorba kellemes színfoltként simult bele C. Gardel: Por una
Cabera c. kompozíciója, Eduard Kulin és Mátesz Éva színvonalas
hegedűszólójával.
Majd ismét Molnár Angelika
énekelt, Lehár F.: Giuditta c.
operettjének, az Oly forró ajkamról… c. „slágerét” adta elő, újfent nagy
sikerrel. Az ifjú énekesnőt hallgatva, mindvégig
a „mester” – Kodály Zoltán kinyilatkoztatása járt
az eszemben, miszerint:
„Az emberi hang… a
legszebb hangszer.”
Az éneket hangszeres
muzsika váltotta fel,
újabb meglepetés következett. Miroslav Rác
– aki szintén a Nagytapolcsányi Konzervatóriumban tanult zongorázni
–, s akit társai egyszerűen
„univerzális zenésznek”
tartanak, mert a zene
minden ágazatát műveli,
most Svätý Bože című,
dzsessz felé hajló, kellemesen
hangzó saját szerzeményét
adta elő, a zenekar nagyszerű
kíséretével.
A modern zenét a szó legszorosabb értelmében klasszikus
zene követte. A nagyszombati Miloš Biháry, a Pozsonyi
Konzervatórium
ötödéves
növendéke W. A. Mozart:
c-moll, K 491 zongoraverse-

nyének első tételét játszotta,
fölényes magabiztossággal;
de a műhöz és a zenésztársakhoz illő alázattal – mintha naponta együttmuzsikálnának –
maximálisan együttműködve
a zenekarral és a karmesterrel. A vastaps most sem maradt el, és azalatt is szólt, míg
az esten való közreműködését
befejező zenekar vonult ki a
teremből. Zenekarunk ezen a
hangversenyen is bizonyított:
Medveczky Szabolcs keze
alatt szépen, tisztán muzsikáló valódi együttessé kovácsolódott össze; méltán érdemelte ki az elismerő sok tapsot.
Mozart akkor írt versenyműveket, amikor zongorajátékával el akarta kápráztatni pol-

szont azok közül való „…amelyek már levetettek magukról
minden szórakoztató jelleget…” – írja a zenetudomány.
A következő műsorszám C.
Velasquez: Besame Mucho
c. dalának – Kulin E (hegedű) M. Rác (zongora), M. Taraj (basszusgitár), M. Skácel
(dob) formáció előadásával a
klasszikus zenét a dallamos
dzsessz váltotta fel. J. Kozma
Autumn Leaves (Hulló falevél…) c. örökzöldje volt a
következő műsorszám, amelyet a Miloš Biháry and Jazz
Funk Brothers trió szólaltatta
meg, az az együttes, amely a
2013 Nové tváre slovenského
džezu (A szlovák dzsessz-zene
új arcai) elnevezésű verseny
egyik felfedezettje, díjazottja
volt; 2014-ben pedig a Pozsonyi Dzsessz-napok keretében

van szövege is, kár, hogy nem
énekelték el – majd, csakúgy,
mint az előző két dal megszólaltatásakor is, bravúrosabbnál
bravúrosabb improvizációkat
hallhatott az ifjú zenészek tudását csodáló, muzsikálásukat
láthatóan élvező publikum.
Ezúton is köszönjük és gratulálunk!
Érthetetlen, hogy a magát
„Komáromi Városi Televíziónak” tituláló és mindmáig
Pozsonyból „vezérelt akármi”
szerkesztősége számára – minősítve ezáltal is saját magát
– a „Komáromi Kamarazenekar” tevékenysége továbbra
sem téma.
A szervezők és a szereplők viszont ezúton is köszönik Stubendek László polgármester
úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte ezt a rendezvényt is.

gárokból és főurakból álló,
„műkedvelő”
közönségét.
Mint azt 1782 decemberében
apjához írt levelében olvashatjuk: „A versenyművek
valamilyen középmegoldást
jelentenek a túl nehéz s a túl
könnyű között … esetenként
még a komolyabb műértők
is élvezetet találhatnak bennük.” Az elhangzott mű vi-

meghívottja volt az Ifjú Zenekarok Pódiumának.
A hangverseny záróakkordjaként a Gelem gelem (Gypsy
Hymn) zendült fel a Miroslav
Rác, Milos Biháry, Eduard
Kulin, Marek Taraj, Michal
Skácel – „ad hoc” dzsesszkvintett előadásában. A témát
a hegedű mutatta be – feltételezhető, hogy a himnusznak

Sokak véleménye: csakúgy,
mint a zenekar előbbi műsorainak többsége, ez a hangverseny is sikert arathatna bárhol
az országban, de határain túl
is: mindenütt, ahol igény van a
nemesebb zenére, a nemesebb
szórakoztatásra. A zenekar
örömmel venné a meghívást!
Stirber Lajos
a zenekar alapító tagja

A komáromi Selye János Gimnázium diákjának vietnami sikere

Kelet-Ázsiában is az élvonalban
A komáromi Selye János Gimnázium volt és jelenlegi diákjai között szép számmal találunk
olyanokat, akik különböző országos vagy nemzetközi versenyeken képviselték iskolánkat. E
tanulók között szerepel Gergely Lajos is, aki idén nyáron sikeresen szerepelt a Vietnamban
megrendezett Nemzetközi Biológiaolimpián.
Az idáig vezető út korántsem értelművé vált, hogy ezzel a ményei is jelzik: 2013 óta a
volt könnyű, Lali és a biológia tudományággal szeretne fog- biológiaolimpiák eredményes
közötti törhetetlen kapcsolat lalkozni. A biológiaórákon és megoldója volt, végzett orszáviszont már kisgyerekkorában -szakkörön felfigyelt rá taná- gos 12. és 10. helyen, mígnem
is fellelhető volt, hiszen az ra, RNDr. Holczhei Árpád is. a 2015/2016-os tanévben oróvodában is érdeklődést tanú- Lali már akkor kiemelkedett szágos negyedik lett, amivel
sított az emberi test működé- társai közül, hiszen kiválóan továbbjutott a hanoi Nemzetközi Biológiaolimpiára is.
A versenyre
való felkészülés a pozso
nyi Comenius
Egyetemen
zajlott, amelynek során két
összpontosításra
került
sor: az országos versenyen
az első nyolc
helyen végzett
versenyzők
egy héten keresztül elméleti előadásokat hallgattak,
melyek végén
egy teszt kitölse iránt. Óvónője szerencsére össze tudta kapcsolni az elmé- tése várt a fiatalokra. Az eredugyanilyen lelkesedéssel ve- letet a gyakorlattal, emellett mények alapján választották
zette őt ezen az úton, erőt és pedig szinte fanatikusan ra- ki azt a négy versenyzőt, aki
időt nem sajnálva tanítgatta jongott a biológiáért.
a szlovák válogatott tagjaként
óvodását. A biológiához való A biológiaolimpiákon és ké- kiutazhatott Vietnamba. A
kötődése az évek során pedig miaversenyeken már évek óta második összpontosítás már a
csak tovább erősödött, így a részt vett, fokozatos fejlődé- gyakorlati felkészülésre épült.
gimnáziumi éveire már egy- sét a versenyeken való ered- Lali elbeszélései alapján a

hanoi biológiaolimpia rendkívül színvonalasra sikeredett,
mind a versenyfeladatokat,
mind az egyéb programokat
tekintve, hiszen egy hét alatt
több kiránduláson is részt
vettek. Maga a verseny két
napig tartott, ahol a több mint
250 versenyzőre a biológia
több tudományágát is érintő
elméleti feladatok és laboratóriumi gyakorlatok is vártak.
Az orvosbiológus-jelölt sikerei között mindenképpen
említésre méltó továbbá a Tudományos diákkörök 16. Kárpát-medencei konferenciáján
(TUDOK) való szereplése,
hiszen a Gilbert-szindróma
– Banális betegség genetikai
alappal című munkájával az
orvostudomány-géntechnológia szekció nagydíjasa lett. A
molekuláris genetika területén végzett kutatásainak alapját 100 nyálminta vizsgálata,
illetve az azokra épülő DNSvizsgálat képezte.
Lali májusban érettségizett
iskolánkban, szeptembertől
már a pozsonyi Comenius
Egyetemen orvostanhallgatóként folytatja tanulmányait,
kutatásait viszont az egyetem
mellett is folytatni szeretné.
Ehhez kívánunk neki további
sok sikert, erőt és kitartást!
Vajányi Orsolya
a Selye János Gimnázium
tanára

Eltűnt, majd megkerült
az értékes fajkutya

Kellemetlen meglepetés érte a múlt hét keddjén a kora esti
órákban az egyik ógyallai magánház tulajdonosait, amikor
hazatérve észrevették, hogy lakásukat feltörték. A lakásból elsősorban aranyékszerek tűntek el. Időközben kiderült, hogy az udvar egyik
keneljéből eltűnt az 55 kg-os, két és fél
éves, Vandál nevű argentin dog.
Már a rendőrségi nyomozás másnapján előkerült a mintegy 20 ezer euróra
taksált eb, ugyanis egy pozsonyi hölgy
jelentkezett, hogy Vandál az ő kutyája,
ő vitte haza. Ógyallán versenyekre való
felkészítésen volt, a betöréshez a hölgynek semmi köze nincs, ezért a rendőrség
továbbra is folytatja a vizsgálatot a lakásfeltörés ügyében. Mindeközben Vandál a rendőrségi „fogdában” várja, míg
tisztázódik, ki a valódi tulajdonosa.
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Növényvédelem

Erőszakos főszakács

Itt az ősz!

Az almatermés betegségei
szüret idején
A jó minőségű alma megtermelése és kiváló tulajdonságainak
megőrzése mind a nagyüzemben, mind a háztáji gazdaságban
egyaránt követelmény. Az egyes
minőségi tulajdonságok, mint
például a méret, színeződés, már
a szüret idején adottak, ugyanakkor az alma belső szöveti elváltozásai, melyeket tárolási betegségeknek is nevezünk, éréskor
és szedés után befolyásolhatók.
A szállítás és tárolás során jelentkező betegség az alma húsbarnulása. Elsősorban a 60 mm-nél
nagyobb átmérőjű terméseken
jelentkezik. A tünetekre jellemző, hogy a gyümölcs húsa meg-

barnul, megpuhul, kásás lesz. A
betegség kialakulásának oka a
túlérettség. A technikai érettségben leszedett almákon kevésbé
fordul elő.
Az alma taplófoltossága elsősorban a tárolókban jelentkezik, de
már a szüret előtt is megfigyelhető. A tünetekre jellemző, hogy
a gyümölcs héján elszórtan 2-3
mm átmérőjű, kerek, gyümölcshúsba mélyedő barna foltok láthatók. A gyümölcsfoltok keserű
ízűek. A betegség ellen hasonlóan kell védekezni, mint a lenticella-foltosság ellen.
Az almatermés legjelentősebb
tárolási betegsége a lenticellás
foltosság, amely már a szüret
előtt, még a fákon lévő gyümölcsökön jelenik meg. Az ilyen
gyümölcs nagyban veszít az
értékéből. A lenticella-foltosság
egyik altípusa a Jonathán-fol-

tosság. A betegség legfontosabb növénye a Jonathán, ám
ez az almafajta már csak itt-ott
fordul elő, viszont időközben
már más piros héjú almafajtákon is tapasztalható. Itt a betegség inkább a nagyobb és jól
színeződött terméseken károsít
leggyakrabban. A lenticella-foltosságra jellemző, hogy a foltok nemcsak a lenticella körül,
hanem a gyümölcshéjon bárhol
megjelenhetnek. A betegség fő
oka a kalciumhiány (Ca), amely
egyrészt a nehéz felvehetősége,
vagy a talajban levő mészhiány
miatt fordul elő gyakran. Azonkívül több közvetett oka is lehet,
hogy az alma mészellátottsága
nem kielégítő. Gyakori ok a
savanyú talaj is, vagyis
a 6,9 pH alatti értékek. A
nagy adagú káliummal
(K) történő trágyázás is
kiválthatja. A mész (Ca)
felvételét az időjárás is
befolyásolja. A száraz
időjárásban a termésfoltosság
intenzívebb.
Azonban a leggyakrabban itt a nagyobb méretű
gyümölcsön és a későn
szüretelteken jelentkezik.
Azonkívül a magas hőmérsékleten szedett gyümölcsök gyorsabban öregszenek, s ezeket a betegség jobban
károsítja.
A betegség megelőzése céljából
el kell kerülni a fent leírt rendellenességeket, szükség esetén
3-4 alkalommal, egy-két hetes
időközönként mésztartalmú levéltrágyákkal kell permetezni az
almafákat. Ilyenek például a Lamag Ca (0,5 %), Wuxal Calcium
(0,6 %) és még hasonlóak, melyekből bő választék áll rendelkezésünkre a gazdaboltokban.
Mind a gyümölcsöskertben,
mind a virágoskertben fontos a
megfelelő növényvédelem ős�szel is, így sok apró munka vár
ránk.
A gyümölcsöst is ideje rendbe
tenni, szüreteljük le a még le
nem szedett almát, körtét, diót,
és gondoskodjunk a téli tárolásukról, vagy ha nem tudjuk az

összes gyümölcsöt eltenni a következő évre, főzzük be a megmaradt gyümölcsöket.
A rothadó vagy beteg gyümölcsöt ne tegyük el tárolásra, mert
megfertőzheti az egészséges
gyümölcsöt, sőt ezek befőzésre sem alkalmasak, és sajnos a
komposztba sem érdemes tenni,
így marad az égetés vagy a hulladék.
Ősszel tegyünk enyves gyűrűket
a fákra, hogy a téli araszoló és
más kártevő ne jusson fel rájuk.
Ma már számtalan olyan termék
van a mezőgazdasági boltban,
amely a növényvédelem terén
nagy segítségünkre lesz, ilyenek a sárga lapocskák, amelyek
mind szobanövényre mind fákra-bokrokra kiakaszthatók. Itt
maga a sárga lap van bekenve
egy erős ragasztóval, így a mászó és repülő kártevők beleragadnak.
Hasonló megoldással lehet kapni enyves gyűrűt is, amelyet a fa
törzsére kell körben felragasztani, így védve a fát a kártevőktől,
hangyáktól. A gyűrűt tavasszal
érdemes eltávolítani, hogy a
hasznos rovarok ne akadjanak
fent rajta.
A szőlőt, a rózsákat, a leandereket, hibiszkusz- és a gyümölcsfákat is érdemes lepermetezni,
hiszen a kártevők és a különböző tetvek most rakják le a
petéiket, így azok a következő
tavasszal a meleg hatására fejlődésnek indulnak. A leandert és a
hibiszkuszt mielőtt bevinnénk a
téli szálláshelyére, permetezzük
le biola, vagy biofluid vegyszerrel, mert ez elpusztítja az esetleges kártevőket.
A lehullott faleveleket és nyesedéket terítsük szét, hagyjuk
megszáradni, majd aprítsuk ös�sze, vagy dobjuk a komposztra,
ha nincs komposztáló edényünk,
egyszerűen a száraz és aprított
leveleket terítsük szét a fák és
bokrok alatt.
A beteg vagy fertőzött növényi
részeket égessük el, ezek semmiképp ne kerüljenek bele a
komposztba.
-la-

Kertészkedik?

A kerti kisgépeket is keresse
a BV-TV-ben!
B-CENTER Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.

Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Több olyan helyzet is adódhat a héten, amikor nincs kedve valamihez, de nem áll módjában
lemondani az adott programot. Ha valóban tehetetlen, akkor vészelje át a programot, azután viszont olyasmivel töltse az idejét,
amit valóban élvez és amiben igazán fel tud oldódni.
HALAK (február 21. – március 20.) Hajlamos rá, hogy bezárja a
környezetében élő embereket, hiszen az ön számára mindent megad a család és a barátok szűk köre, ezért úgy gondolja, nekik sincs
szükségük semmi másra. Legyen tekintettel arra, hogy másoknak
nagyobb társasági életre, több szabadságra van igénye.
KOS (március 21. – április 20.) Nagy döntéseket hoz ezen a
héten párkapcsolatát illetően. A hét eseményei segítenek abban,
hogy tisztább képet alkosson kapcsolata valódi állásáról. Nem áltatja magát tovább, illetve nem marad benne olyan helyzetekben,
amelyek hosszú távon nem jók önnek.
BIKA (április 21. – május 20.) Bővelkedik a hét tanulságos helyzetekben. Különösen a munkahelye válhat olyanná, mint a darázsfészek.
Ha az utóbbi időben nem használta el minden tartalékát és van még lelkiereje, akkor gond nélkül átvészeli ezt az időszakot. Ha azonban eddig
sem kímélte magát, hamar tapasztalhatja önmagán a kiégettség első jeleit.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Szőke nő a kórházban
– Az orvos mondja, van egy jó hírem, meg egy
rossz hírem. A jó hír az, hogy 5 napod van hátra, a rossz hír meg az, hogy a múlt héten kellett
volna szólnom...
– Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett
egy tubus pillanatragasztót adott? – ront be egy
férfi a sarki élelmiszerboltba.
– Én voltam uram, nagyon sajnálom, tévedés
történt – vallja be a segéd.
– Ugyan fiam, csak megköszönni jöttem!
A szerelő átnézi a kocsit, majd így szól:
– Jean! Locsoljon a földre jó sok vizet!
– A benzin rendben, de a többit ki kell cserélni!
– Miért, uram?
– Mikor volt az első nézeteltérésük? – kérdi a
– Mert ég a lábam alatt a talaj.
válóperes ügyvéd a házaspártól.
– Te Jenő, hallottad, hogy a Tibi kórházban van? – Az esküvőnk előtt egy órával. – feleli az as�– Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy szőke szony. – Én az esküvőre akartam menni, ő
bombázóval!
meg inkább ágyban maradt volna.
– Éppen ezért! A felesége is látta...ű
– Miért élnek oly sokáig Skóciában az emberek? – Komám, én ki nem állhatom az Andrást.
– Hát én se.
– ???
– Miért, te mennyivel tartozol neki?
– Mert drága a temetés.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezekben a napokban megerősödhet önben a vágy, hogy vezessen másokat. Kritikusabb és nehezen fogadja el mások véleményét vagy irányítását. Használja
ezt a tendenciát arra, hogy családtagjait vagy azokat a barátait
pátyolgatja, akik életük valamely területén elakadtak. Hálásak
lesznek érte!
RÁK (június 22. – július 22.) Valamiféle szakítás vagy váltás lebeg
a feje fölött. Életének bármely területén készül is ilyen jellegű változtatásra, gondoljon arra, hogy ha valami elromlik, érdemes előbb
megpróbálni megjavítani és csak akkor kell újat venni, ha valóban
menthetetlen! Becsülje meg, amije van!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Türelmetlen és egyáltalán nem elnéző a környezetében élők hibáival, gyöngeségeivel szemben. Természetesen saját magával is keményebb ezekben a napokban.
Legyen tudatában, hogy általában nem ez jellemző önre, így ismerőseit összezavarhatja viselkedésének hirtelen megváltozása.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Szakmai és üzleti téren
önmérsékletet kell tanúsítania. Pénzügyek miatt veszekedés felhői tornyosulnak a láthatáron és megeshet, hogy ön húzza a rövidebbet. Önmagával szemben is magas követelményeket támaszt
és semmi gyengeséget nem tűr.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Önre nyugodtan rá
lehet bízni bármilyen feladatot, biztos, hogy korrektül, pontosan,
hatékonyan meg fogja oldani. Képes odafigyelni a részletekre,
munkatársaival, illetve bárkivel, akivel munkája során kapcsolatba kerül, tisztességesen viselkedik és ezt mindenki értékeli.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A világ minden pontjáról
jövő emberekkel igyekszik ismeretségeket kötni. Mindenki érdekli, minden életkörülményt, szociális és kulturális hátteret szeret
megismerni. Nem csupán felszínes ismeretségekre vágyik, hanem
mély megértést és azonosulást képes érezni másokkal.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ne ragaszkodjon a
nézeteihez és ne legyen vak, ha hitről, politikáról vagy társadalmi kérdésekről esik szó. Bár nem valósul meg minden kívánsága egy csapásra, most élvezni tudja, hogy mindig várnak
önre kihívások. Életszemlélete sokat könnyít a nehéz helyzetek
megélésében is.
BAK (december 22. – január 20.) Ha teheti, ne hozzon most döntést, mert később bánni fogja, hogy elhamarkodta a dolgot. Bátran
belemehet viszont minden olyan helyzetbe, amely valamilyen szempontból szokatlan, újszerű vagy amit már régóta ki szeretett volna
próbálni. Az új élmények rugalmassá teszik a lelket.
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GALERIA WALDEK
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!
* Eladó garázs Komáromban, a Sugár utcában. Tel.:
0915 603 524.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Eladó Bátorkeszin 8 áras telken levő 3-szobás családi ház,
gazdasági udvarral.
Tel.: 0905 403 350

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

* Eladó átalakított garzonla-

kás Komáromban, a Gazda
utcában. Telefonszám: 0915
069 139.
*
Kiadó
Komáromban
10x10-es helyiség (garázs, műhely, raktár. Tel.: 0911 705 087

Segédszakácsnőt és
pincérnőt
felveszünk
komáromi részlegünkbe.

Tel.: 0908 480 038

Komáromban szoba kiadó
két diák számára, közel az állomáshoz.
Tel.: 0907 512 982

A leggazdagabb tankönyvés kottakínálatot
nálunk találhatja!

Jelentkezz szereplőnek egy felvidéki kisfilmhez.
17-40 éves korig keresünk női és férfi szereplőket.
Fényképpel csatolt jelentkezéseket a
lcvstudio@gmail.com e-mail címre várjuk.

* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó vadonatúj, turbo
GEMINOX 28-as gázkazán,
átfolyós vízmelegítővel. Tel.:
0905 835 411.
* Eladó tetőre való betoncserép és Sterimob melegvizes autómosó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 158 946.

Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Autóbiztosítás,
házbiztosítás
megvárásra!
Tel.: 0905 928 195.

Szoba-konyhás lakás eladó a Gazda utca 38. alatt. Tel.: 0944283681.
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MŰSORAJÁNLAT
szeptember 17-től 23-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 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

7.00 TV2 matiné, 7.15 Barbie és a három muskétás
(amer.), 10.30 Babavilág,
12.40 Monk (amer.), 13.40
Nagydarab
és
kicsiagy
(francia), 15.50 Esős vasárnap (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Star Academy, 22.00
Amerikai pite (amer.), 0.20
Paulette (francia)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 13.05
Döglöt t a k t á k (amer.),
14.0 0 A szállító (f ra ncianémet), 16.05 Végzetes
üt közés (amer.), 18.0 0
Hí radó, 18.50 K icsi ór iások , 21.30 Megdönteni
Hajnal Tímeát (magyar),
23.35 Tolvajok vá rosa
(amer.), 2.10 Végzetes ütközés (amer.)

RTL II

9.00 Tengerparti gyilkosságok (amer.), 10.00 A pletykafészkek (amer.), 13.00
Nicsak, ki beszél még!
(amer.), 15.00 ValóVilág,
20.00 A lány és a farkas
(amer.-kanadai), 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 CSI: New York-i
helyszínelők (amer.)

M2

11.00 Kut ya jó kalandok,
12.55 Góg yi felüg yelő,
13.45 A k is időut azók,
15.15 Sherlock, a jak,
16.10 A k is herceg legújabb kalandjai, 17.05
Gyerek versek, 19.00 Dínó -vonat, 20.05 Men nyei
kötelék (német), 21.00 Én
vag yok it t, 22.35 M R 2
Szimfoni k, 1.00 Fehér
leander
(amer.-német)

Duna tv

10.50 Noé ba r át ai, 12.50
Í zőr zők , 13.30 A z üvegfestő, 14.25 Ha zajá ró,
14.55 Mag ya r k rón i k a ,
15.30 A legszebb fér f i kor
(mag ya r), 17.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 19.30 Nem férek
a bőrödbe (a mer.), 21.15
Tú l a csúcson (a mer.),
22.55 A g u a rd ist a (í r)

Duna World

11.35 Ember a h íd alat t
(mag ya r), 13.20 Hag yaték , 14.05 Napok , évek ,
szá za dok , 15.30 Hog y
volt?, 19.10 Szaba d ság
tér 56, 20.05 Csi nálju k a
fesz t ivált!, 21.30 Fábr y,
22.45 Mu n k aüg yek (mag ya r), 23.15 E dv i n Ma rton koncer t , 0.25 Isten
kezében

Pozsony 1

13.15 Szökőkút Zsuzsannának (szlovák), 15.00
A hetedik század (olaszfrancia), 16.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.55 Főzzünk!, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Hírek,
20.25 Hűtlenség szlovák
módra, 22.15 Késő esti találkozó, 23.05 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

14.00 Farmereknek, 14.25
Vadászoknak, 15.20 Bajnokok Ligája, 15.45 Európai
Liga, 16.45 Labdarúgás,
19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Nejlon hold
(szlovák), 21.55 Fesztiválpercek, 22.00 Fargo
(amer.), 23.15 Szlovákia
legnagyobb bűntényei

Markíza tv

7.50 Den is, a kom isz
(amer.), 9.25 Lá ny sepr űnyélen (cseh), 12.0 0 Ov izsa r u (amer.), 14.15 K re denc, 15.30 Vala hol má r
lát t ala k , 18.20 Mulat a z
elit, 19.0 0 Hí radó, 20.30
Jég korong, 0.15 30 perc
vag y kevesebb (német)

JOJ TV

8.05 Mesék, 9.55 Ninja Factor (amer.), 11.50
A kristálykoponya titka
(amer.), 13.35 Éjszaka a
múzeumban (amer.), 16.00
Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Az elnök (amer.), 22.45 Az
utca királya (amer.), 1.15
Cseretagok (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

7.0 0 T V2 mat i né, 10.40
Több, m i nt testőr, 12.20
Mon k (a mer.), 12.15 Mon k
(a mer.), 13.15 Gy il kos so rok (a mer.), 15.25 Piedone
Hong Kongba n (olasz-né met), 18.0 0 Tények , 18.50
Sz t á rba n sz t á r, 21.50 Túl
jó nő a csajom (a mer.),
0.05 K i nevet a végén?
(a mer.), 3.05 Haláli testcsere (a mer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.00 Nevelésből elégséges (amer.),
13.00 Egy rém fura család
(amer.), 13.55 Majomparádé
(amer.), 15.45 Tűzoltó kutya
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Thor (amer.), 21.00 A feláldozhatók (amer.-francia),
23.25 Az utolsó emberig
(amer.)

RTL II

12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.00 A lány és a
farkas
(amer.-kanadai),
19.00 ValóVilág, 22.00
BeleValóVilág, 22.30 Heti
hetes, 23.30 Gyilkos hajsza
(amer.), 0.30 Kincsvadászok társasága (amer.)

M2

12.55 Góg yi felüg yelő,
13.45 A k is időut azók,
15.15 Sherlock, a jak,
17.05 Gyerek versek, 17.20
Agi Bagi, 19.00 Dínó -vo nat, 19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05 Men nyei
kötelék (német), 21.00
Fil m k lub, 21.05 Lamer ica
(olasz-f rancia), 23.15 Bújócska (mag yar)

Duna tv

9.0 0 Isten kezében, 10.0 0
Új nem zedék , 12.50 Rú zs
és selyem, 13.20 A v ilágörök ség k i ncsei, 13.40
Colu mbo (a mer.), 15.0 0
Hog y volt?, 16.0 0 Nemzet i vág t a , 18.0 0 Hí radó,
18.35 Tom my és Tuppence for ró nyomon (a ngol),
20.0 0 Mag ya rország, sze retlek!, 21.30 K á r t yavá r
(a mer.)

Duna World

13.20
Nag yok ,
13.50
Szaba d ság t é r 56, 14.40
Rejt élyes X X. szá za d ,
15.15 Rú zs és selyem ,
15.45 Ö nök ké r t ék , 16.45
Gyöng y a sá rba n , 19.20 Ö t
kont i nen s, 19.55 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 Melbou r ne
1956, 22.40 O n t he Spot ,
23.35 Hag yat ék

Pozsony 1

11.00 Szlovákia képekben, 13.00 Az ajtó mögött,
14.05 Mar ple kisasszony
(angol), 15.40 Római vakáció (amer.-olasz), 17.40
Menjünk a kertbe!, 18.15
Konyhám titka, 20.25 Dr.
Martin (szlovák), 21.20 A
Corned Beef hadművelet
(francia), 23.00 Julie Lescaut (francia), 0.25 Mar ple
kisasszony (angol)

Pozsony 2

11.45 A család, 12.10 A város kulcsai (szlovák), 14.00
Színészlegendák, 15.40 Őrangyalok, 16.45 Jégkorong,
19.35 Hírek, 20.45 Deszkák
2016, 21.55 A sikerhez vezető út, 0.15 Őrangyalok

Markíza tv

9.45
Johnny
English
(amer.), 11.40 Rendőrakadémia (amer.), 13.25 Jó
tudni!,
16.45
Atletiko
Cvernofka (szlovák), 17.50
Alvég, felvég, 19.00 Híradó, 20.30 Valahol már
láttalak 23.00 Bad Boys
(amer.)

JOJ TV

9.05 Mesék, 9.10 Új kertek,
10.05 Építünk, javítunk, bővítünk, 10.55 Vizet az elefántoknak (amer.), 13.30
Gagyi mami 2 (amer.), 15.45
Az elnök (amer.), 17.55 Új
lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Csillag születik, 22.45 Az utca királya
2 (amer.), 0.45 Hárman egy
ágyban (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.35 G. I. Jane (amer.), 3.40
Maffiadoktor (amer.)

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.00 A szultána (török),
23.10 Sherlock és Watson
(amer.)

TV2

RTL Klub

12.55 Új csaj (amer.), 13.20
Éjjel-nappal
Budapest,
14.35 Nyerő páros, 15.50
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
22.00 Dr. Csont (amer.),
1.10 A zöld íjász (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
Hazug csajok társasága,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág, 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág

M2

11.35 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.20 Rozsdalovag, 15.30
Franklin és barátai, 16.20
Mesélj nekem!, 17.40 Mily,
a kíváncsi, 17.50 Digby, a
tinisárkány, 18.45 Eperke és
barátai, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.30 Az élet
sava-borsa (lengyel)

Duna tv

12.55 Ízőrző, 13.35 Halálbiz tos diag nózis (amer.),
14.25 A palot a ék köve
(dél-koreai), 15.30 Elfeledet t szerelem (mexi kói),
16.15 Charly, majom a
családban (német), 17.10
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.35 Don Mat teo (olasz),
19.45
Maradj
t alpon!,
20.45 Kék fény, 21.45 Hawaii Five (amer.), 22.35
No – Limit (f rancia),
23.35 K i közösít ve (amer.)

Duna World

11.4 0 Ne m sz ok t a m h a z u d n i (m a g ya r), 13.4 0
Í z ő r z ők , 15.10 Rom a m a g a z i n , 16. 20 Hog y volt?,
17. 20 Cs a l á d - b a r át , 19.0 0
K ív á n s á g ko s á r-v á log a t á s , 20.0 0 Hog y volt?,
21.0 0 H í r a d ó, 21. 30 M a r a dj t a lp on!, 22 . 30 R id i k ü l , 0. 25 Mu n k aü g ye k
(m a g ya r)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ kincsei, 16.55 Talk
show, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Híd a Dunán
(szlovák), 22.25 Titkos életek (szlovák), 23.30 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.10 Park, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.25 A múlt
nyár édes játékai (szlovák),
21.30 Őrangyalok, 22.35
Véletlen (lengyel)

Markíza tv

8.40 Feleségcsere, 10.00
Családi történetek, 12.00
Szerencsekerék,
13.00
NCIS (amer.), 14.00 Monk
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Jégkorong, 0.00 Egy
legenda (angol)

JOJ TV

9.50 Testőrök, 10.50 Találd ki a koromat!, 12.30
Top Sztár, 12.50 Csillag
születik, 16.50 Találd ki
a koromat, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Látogatók, 22.45 Rendőrök
akcióban (amer.), 23.45 A
csalók (amer.), 0.45 18 kerék (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Nyerő páros,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
22.00 Castle (amer.), 0.40
Döglött akták (amer.)

RTL II

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

TV2

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.00 Hamis a baba (magyar), 0.05 Lángoló Chicago
(amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Nyerő páros,
15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
22.00 Szulejmán (török),
23.35 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.35 Hagyjál főzni!,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág, 17.35 Hagyjál
főzni!, 19.30 A gyanú árnyékában (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág

13.10 Tatonka történetei,
13.55 Kaja-kalandok, 14.30
Rozsdalovag, 16.05 Peppa
malac, 16.20 Mesélj nekem!,
18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Az élet megy tovább
(brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Római helyszínelők
(olasz), 0.30 Az élet savaborsa (lengyel)

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.10 Tatonka történetei, 14.20 Rozsdalovag,
15.15 Raju, a riksa, 17.50 Digby, a tinisárkány, 18.45 Eperke és barátai, 19.10 Alvin és a
mókusok, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.30 Az élet
sava-borsa (lengyel)

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (amer.),
14.25 A palota ékköve (délkoreai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Maradj talpon!, 20.40 Önök
kérték, 21.40 Velvet Divatház (spanyol), 22.35 Gran
Hotel (spanyol), 0.00 Kékfény

Duna World

11.25 Az aranyifjú (magyar), 13.20 Életkor, 13.40
Szerelmes földrajz, 14.45
Magyar gazda, 16.25 Hogy
volt?, 17.25 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.55
Dallamról dallamra, 21.30
Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem
tökéletes, 21.35 Szlovák
ízek, 22.10 Banks főfelügyelő (angol)

Pozsony 2

14.30 A d iag nózis, 15.25
Ruszi n maga zi n, 16.35
Vad ászok na k , 17.0 0 Hírek , 18.30 Est i mese,
19.35 Hí rek , 20.15 A ra ny
lí ra , 21.10 A z I. v ilág hábor ú , 22.35 Tal k show

Markíza tv

10.00
Családi
történetek, 11.55 Szerencsekerék, 13.00 NCIS (amer.),
14.00 Monk (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 A sziget, 21.40
Jó tudni!, 22.50 Atletico
Cvernofka (szlovák), 23.50
Monk (amer.)

JOJ TV

12.50 Castle (amer.), 13.50
Rendőr akcióban (amer.),
14.55 Látogatók, 16.50 Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Nálunk, otthon, 21.30 Látogatók, 22.30 Igen, főnök!, 23.50 Csalók (amer.)

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.25
A palota ékköve (dél-koreia),
15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom a
családban (német), 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Maradj
talpon!, 20.50 Szabadság tér
56, 21.45 Különjárat (magyar),
22.55 Klára és Ferenc (olasz),
0.45 Egy szerelem három éjszakája (magyar)

Duna World

11.40 Uraim, beszéljenek!
(magyar), 13.20 Magyar gazda, 14.45 Kárpát expressz,
15.40 Ecranul nostru, 16.15
Hogy volt?, 18.50 Kívánságkosár, 19.25 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek (magyar), 1.25 Hogy volt?

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00 Menjünk a kertbe!, 14.35 Orvosok
(szlovák), 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 16.55
Poirot (angol), 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 A játék (amer.),
22.25 Törvény és rend, 23.50
Rendőrségi ügyosztály (olasz)

Pozsony 2

14.30 Tudományos magazin, 15.30 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.25 Az én házam,
19.35 Hírek, 20.15 A klímaváltozások ról,
22.45
Művészetek, 23.35 Évekkel ezelőtt

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek, 11.55 Szerencsekerék, 13.00 NCIS (amer.),
13.55 Mon k (amer.), 14.50
A sziget, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 A sziget, 21.40 Char t
Show, 23.35 Tüzes csirke
(cseh), 2.00 Jégkorong világkupa mérkőzés

JOJ TV

7.35 Tárg yalóterem, 9.50
Testőrök, 10.50 Találd ki a
koromat!, 12.25 Topsztár,
12.50
Castle
(amer.),
13.50 Rendőrök akcióban
(amer.), 16.50 Találd ki a
koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Híradó, 20.35 Csillag születik, 22.45 Dr. Csont
(amer.),
23.45
Csalók
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

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

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, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexik ói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Ezek megőrültek!, 20.40
Star Academy, 22.35 NCIS
(amer.), 0.15 A törvény embere (amer.)

6.20 Mokka, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Tények délben,
12.30 Aktív, 13.35 Knight Rider (mexikói), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Ezek megőrültek!,
20.40 Star Academy, 22.00
Mint a hurrikán (amer.), 0.25
Sztárok testközelben, 0.35 A
férjem védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!
12.55 Új csaj (amer.), 13.20
Éjjel-nappal
Budapest,
14.35 Nyerő páros, 15.50
Isten áldjon, Esperanza
(argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
22.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 0.40 Döglött
akták (amer.)

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok
társasága, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 ValóVilág, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest,
14.35 Nyerő páros, 15.50
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 Nyerő páros, 20.40 Éjjel-nappal Budapest, 21.55
Barátok közt, 22.35 Csúcsformában (amer.), 0.45 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 Új csaj (amer.),
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 19.30 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág

M2

11.35 Kérem a következőt!,
13.10 Tatonka történetei,
15.15 Raju, a riksa, 16.20
Mesélj nekem!, 17.50 Digby,
a tinisárkány, 19.10 Alvin
és a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.30 Az
élet sava-borsa (lengyel)

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.10
Tatonka történetei, 14.20
Rozsdalovag, 16.05 Peppa
malac, 16.30 Gyerekversek,
17.15 Tashi, 17.50 Digby, a
tinisárkány, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.30 Az
élet sava-borsa (lengyel)

10.20 Család-barát, 12.50
Ízőrzők, 13.25 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15 A
palota ék köve (dél-koreai),
15.20 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.05 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Maradj talpon!, 20.40 A
Bagi Nacsa Show, 21.45 Az
a bizonyos első év (angol),
23.30 Angi Vera (magyar)

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.20 A
palota ékköve (dél-koreai),
15.25 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Maradj talpon!, 20.40 Agatha
Raisin (angol), 21.35 Tetthely (német), 23.15 Ízek palotája (francia)

Duna tv

Duna World

11.15 Tánya (magyar), 13.40
Hazajáró, 14.10 Magyar krónika, 15.55 Alpok-Duna-Adria, 16.25 Hogy volt?, 17.25
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
16.55 Poirot (angol), 19.00
Híradó, 20.25 Aranyidők,
21.25 Gelo Sebechlebský
(szlovák), 22.40 Egy lépés a mennyország (olasz),
23.35 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.30 Borutak, 15.25 Roma
magazin, 16.15 Szlovák
falvak
enciklopédiája,
18.30 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.15 Tudományos magazin, 21.50 Történelem,
22.30 Rendőrség, 22.50
Profik, 23.00 Bizonyítsátok be a bűnösségem (német)

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
11.55 Szerencsekerék, 12.55
NCIS (amer.), 13.55 Monk
(amer.), 14.50 A sziget,
16.00 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 A sziget, 21.40 Atletiko Cvernof ka, 22.50 Kredenc, 0.00 Monk (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30
Topsztár,
12.50
Castle
(amer.),
13.50 Rendőrök akcióban
(amer.),
16.00
Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.35 Nálunk otthon (szlovák), 22.30 Rendőrök akcióban (amer.), 23.30 Csalók
(amer.)

Duna tv

Duna World

11.50
A
fürdőigazgató
(magyar), 13.45 Rúzs és
selyem, 15.10 Életkerék,
16.20 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.30 Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek
(magyar), 2.25 A fürdőigazgató (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 22.05 Két férfi
a városban (francia-olasz),
23.40 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.00
Élő panoráma, 14.35 A művészetek, 15.20 Szemtől
szemben, 18.40 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Erzsébet udvar, 21.35 A család,
22.05 A bőr, amelyben élek
(spanyol)

Markíza tv

9.55 Családi történetek,
11.55
Szerencsekerék,
12.55 NCIS (amer.), 13.55
Monk (amer.), 14.50 A sziget, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 18.00
Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Alvég, felvég,
21.40 Jó tudni!, 22.50 Halálos bosszú (amer.), 1.00 A
holnap emberei (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Castle
(amer.), 13.50 Találd ki a
koromat!, 14.55 Látogatók,
16.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Látogatók (szlovák), 21.45 Találd
ki a koromat!, 22.45 Hunted
(amer.), 1.10 Nyugdíjasok
kontra zombik (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 17-én Zsófia
szeptember 18-án Diána
szeptember 19-én Vilhelmina
szeptember 20-án Friderika
szeptember 21-én Máté
szeptember 22-én Móric
szeptember 23-án Tekla
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Kobida Alojz és Kurucz
Veronika, Kosik Karel és Jachmanová Petra, Varga
Štefan és Preszteková Veronika, Kuczman Erik és
Šušanská Michaela, a komáromi Calfík Daniel és a
privigyei Šidová Katarína, a pozsonyi Ťavoda Miroslav és a komáromi Mgr. Melegová Evelina.
Gútán: a gútai Židel Károly és Mahala Bernadett,
Tóth Rudolf és Gőgh Alexandra.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a marcelházai
Góth Tibor és Lakatos Dávid, az ógyallai
Čerešník Erik, Lakatos Filip és Cabaň Soma, a
komáromi Sima Melissza és Kesely Emma Viktória,
a gútai Bartalošová Pamela, Nagy Noel és Borvák
Márton, a muzslai Ölvediová Carmen, az érsekújvári
Halász Leó és Šišolák Nathan, a gelléri Nagy Márk,
a megyercsi Szih Márió, a csallóközaranyosi Lévaiová Sonia, az izsai Izsák Alex és a dunamocsi Szalay
Gerő.

A Dunatáj receptkönyvéből

Jókai-bableves

Hozzávalók:
A leveshez

40 dkg fejtett bab
(szárazbab)
1,3 kg füstölt sertéscsülök
50 dkg debreceni kolbász
1 db vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
1 kis db zeller
20 dkg sárgarépa
15 dkg fehérrépa
5 dkg disznózsír
5 dkg finomliszt
2 dl tejföl (20%)
4 dkg fűszerpaprika
1 csipet só, 3 l víz

A csipetkéhez
1 db tojás
12 dkg finomliszt
só ízlés szerint

Elkészítése:

Lábasban tegyük fel főni a csülköt az előzőleg már beáztatott
babbal, és a tisztított zöldségekkel (hagymát, fokhagymát ne
adjuk hozzá). Ha füstölt kolbászt használunk debreceni helyett,
akkor azt karikázzuk fel, és tegyük szintén a lábasba.
Ha puhára főtt a csülök, emeljük ki a zöldségekkel együtt, majd
vágjuk kb. 2x2 cm-es kockákra a kicsontozást követően. A recept szerint a puhára főtt zöldségekre már nincs szükség, de ha
valaki szereti, azokat is vissza lehet tenni a levesbe darabolás
után. Zsíron pirítsuk zsemleszínűre a lisztet egy edényben, majd
adjuk hozzá a finomra vágott vöröshagymát, és zúzott fokhagymát, végül a fűszerpaprikát. Öntsük fel kevés hideg vízzel és a
tejföllel, majd keverjük csomómentesre, és adjuk a bableveshez.
Lassan forraljuk készre, közben a felkockázott csülköt tegyük
vissza, és adjuk hozzá a debreceniket is. Ha a debreceni megfőtt,
levesünk is elkészült. Gyorsan készítsük el a csipetkét: liszthez
üssünk fel egy tojást, sózzuk, és gyúrjunk belőle félkemény tésztát. Sós vízben főzzük puhára, majd leszűrve adjuk a leveshez.

Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 15-én

Horváth Franciskára
Komáromban,

halálának huszadik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző
családja.

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.
Prijmeme vodičov do 3,5 t v rámci EU!
Mesače 15-20 000 km, 1-2 týždňové turnusy. Seriozny prístup,
výplata načas, mladý vozový park. Priebežný nástup.
Druh pracovného pomeru: TPP.
Požiadavky: čestnosť, technická gramotnosť, skúsenosti medzinárodnej dopravy výhodou. Sídlo firmy je v Štúrove, servis
a parkovanie je v Komárne. Prosíme len vážnych záujemcov (z
okresu KN, NZ, LV) o poslanie životopisu na
europetransportcv@gmail.com, resp. tel+421 908 555 600
Gépjárművezetőket keresünk
3,4 tonnás furgonokra az EU-n belül!
Havonta kb. 15-20 000 km, 1-2 hetes turnusok.
Amit kínálunk: felelősségteljes hozzáállás, pontos fizetés, új járműpark. Munkába lépés: folyamatosan.
Elvárások: megbízhatóság, műszaki affinitás, előny a nemzetközi
fuvarozásban szerzett tapasztalat.
A cég székhelye Párkányban van, szervíz és parkolás Komáromban. Csak komoly érdeklődők jelentkezését várjuk! E-mail címünk:
europetransportcv@ gmail.com, tel.: +421 908 555 600

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno

Komárom
UHLIE – SZÉN
• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big-bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Notebookok,
LCD-monitorok,

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

MEGEMLÉKEZÉSEK

MUDr. Bajnok Istvánra.

A leveles tésztát kicsavarjuk, és ki sem kell
nyújtani, pont jó a feltekert vastagsága. Ha
mélyhűtött tésztánk van, akkor nyújtsuk ki kb. 3 mm vastagságúra.
A körtéket félbevágjuk, óvatosan kiszedjük a magházat. A körte héjába – a képen látszik – hosszúkás csíkokat vágunk egy éles késsel, de
ez elhagyható lépés.
A fél körtét ráfektetjük a tésztára, majd kb. 1 cm-es peremmel körteformát vágunk ki a tésztából, a tetejére két kis levelet applikálva. A
levelekbe erezet gyanánt egy kanál nyelével csíkokat nyomkodunk.
A körték alá bekenünk egy kiskanál sűrű lekvárt (én fügelekvárt használtam), majd egy felvert tojással megkenjük a tésztát.
180 fokon 20-25 percig sütjük.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

S Z U D O K U

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Eichingerová Alžbeta (76 éves), a gútai
Néveri László (76 éves), a nagykeszi Jenei Irma (80éves), a marcelházai Kövér Terézia (73 éves) és az
őrsújfalusi Kurčík Ľudovít (78 éves).
Emléküket megőrizzük!

Akik tisztelték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Emlékét őrző szerető családja és barátai

Hozzávalók:
1 csomag leveles
tészta
3 közepes db körte
8 teáskanál lekvár,
vagy dzsem
1 db tojás
Elkészítése:

H A L Á L O Z Á S

Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk szeptember 20-án,
halálának harmadik évfordulóján

Körtés finomság

zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť dočasne prebytočného nehnuteľného majetku
– spoločných priestorov v budove školy za účelom umiestnenia
jedného nápojového automatu a jedného potravinového automatu o celkovej výmere 2 m² s cenou minimálne 120 €/m²/rok.
V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 03. 10. 2016 do 15.00
h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno v označenej obálke: „NÁJOM”. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák.
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
nesk. predpisov a oprávnenie na podnikanie. Bližšie informácie
na tel. čísle: 035/7740868.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112
e-shop: www.privlačuj.sk

KAJAK-KENU

Szeptember 3-án és 4-én Pőstyénben rendezték meg a kajakozók és kenusok országos hosszútávú bajnokságát. A versenyen
a komáromi klubot tizenegyen képviselték úgy, hogy több bajnoki címet is megszereztek.
A K1-es kategória 3 100 mé- ta, míg Grolmusová Bibiana
teres távján bronzérmes lett a bronzéremmel térhetett haza.
férfiak között Botek Adam, a A kadétok K1 17 200 m-es
4. helyen pedig Viszlay Igor távján Ujvári Marko remekelt,
végzett. A C1-es kategória aki ezüstérmes lett, míg Tanka
21 500 méteres távján, a junior Tomáš a 8. helyen fejezte be a
korosztályban ezüstérmes lett versenyt. A 14 éves fiúk K1 kaBanai Tóth István. Hatalmas tegóriájának 12 100 m-es távsikert arattak a junior lányok, ján rajtolt Meszlény Márk, aki
akik a 21 500 m-es távon K1- ezüstérmes lett.
ben a dobogó mindhárom he- A 12 éves lányversenyzők K1
lyét elfoglalták. Aranyérmes 1 000 m-es távján indult Bugár
lett Petrušová Marianna, ezüst- Réka, aki rajt-cél győzelmet
érmet szerzett Konečná Ani- aratott.

DIÁKOLIMPIA
Október 7-én kezdődik a felvidéki alapiskolások legnagyobb
sporteseménye, a diákolimpia, amelyet idén is Dunaszerdahelyen rendeznek meg. Az első ilyen versenyre még 2012ben került sor, majd 2014-ben. A „miniolimpián” Dél-Szlovákia tíz körzetének legjobbjai indulnak.
Öt sportágban rajtolnak majd lyázók feladata a szlovákiai
a versenyzők: asztalitenisz- magyar sportélet kimagasló
ben, atlétikában, labdarúgás- egyéniségeinek felkutatása (a
ban, kézilabdában és sakkban. régióhoz kötődő testnevelőtaA sportolás mellett a rende- nárok, edzők, élsportolók) és
zők a kultúra szerelmeseire azok életpályájának bemutais gondoltak és a riói olimpia, tása.
illetve paralimpia ihletésű Az esszéket szeptember 20-ig
képzőművészeti
alkotások kell elektronikus úton a vermellett ilyen témájú esszéket seny meghirdetésekor ismeris várnak a diákoktól. A pá- tetett címre elküldeni.

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga – 6. forduló
KFC Komárom – Érsekújvár 2:0
(1:0) Az érsekújvári csapat meglepődve vette észre, hogy a találkozó hatodik percében Haša
Roman, átverve az újváriak
védelmét, megszerezte a
hazaiak számára a vezetést.
A komáromiak támadókedve nem csitult, a vendégek azon
sem csodálkozhattak volna, ha a
félidő végéig további három-négy
gólt kaptak volna, viszont a hazaiak csatársora nem állt a helyzet
magaslatán, s a 40. percben egy
büntetőt sem tudtak érvényesíteni.
Az 53. percben azután Obert Igor
biztosította – a komáromi szurkolók nem kis örömére – a győzelmet. * A bajnoki táblázatban
22:9-es gólaránnyal és 14 ponttal
a tabella 3. helyén áll a komáromi csapat.
IV. liga – 6. forduló
Szentpéter – Léva 1:2 (1:1) Alig
negyedórával a mérkőzés kezdete után a lévaiak megszerezték a
vezetést, ám a félidő végéig, a 30.
percben Kóša kiegyenlített. A második félidőben a hazaiak megfeledkeztek a megfelelő védelemről
és a lévaiak gólkirályát őrizetlenül
hagyták, aki megismételte első félidős pontos lövését * Imely – ČFK
Nyitra 4:1 (2:1) A 15. percben
Orsolík Tamás, tíz perccel később
pedig Csontos volt az, aki jelezte a
nyitraiaknak, hogy ezúttal a faluban nem érvényesül a vendégszeretet. Igaz, a 33. percben a vendégek
javítottak a gólarányon, de a hazaiak a második félidőben is tudtak
bizonyítani. A 84. percben Gajdoš,
a 87. percben pedig Boros vette be
a nyitrai kaput * Nyitrakörtvélyes
– Gúta 3:1 (0:1) Az első félidő 40.
percében Magyar Zsolt egy védelmi hibát kihasználva megszerezte

csapata (13 pont), 7. Gúta (10
pont), 9. Szentpéter (7 pont).
V. liga – 6. forduló
Zsitvabesenyő – Naszvad 3:0
(1:0) A besenyői búcsú hangulata érződött a mérkőzésen is, hiszen a hazai csapat
mindenképpen győzelemmel akart kedveskedni szurkolóinak. A hatalmas iram ellenére a naszvadi kapus a 28. percig
meghiúsított minden hazai kezdeményezést, ekkor viszont csődöt
mondott. A második félidőben a
naszvadiak lényegében a félpályán túlra alig jutottak * Ógyalla
– Marcelháza 3:2 (1:2) Hatalmas
irammal kezdett az ógyallai csapat, ám a támadások mellett már
nem jutott ereje a védekezésre,
így egy ellentámadásból a hetedik
percben Németh megszerezte a
marcelházaiak számára a vezetést.
Erre csak a 38. percben érkezett
válasz, amikor Gelle egyenlített,
viszont a 44. percben Kajtár vette
vissza a marcelházaiak vezetését.
A második félidő negyedik per
cében Gelle büntetőt értékesített,
majd a 80. percben Porubszky
döntötte el a mérkőzés sorsát
* Hetény – Ekel 2:3 (0:2) Fordulatos mérkőzést láthattak a szurkolók, hiszen az első félidőben
két alkalommal is a hazai csapat
hálójában kötött ki a labda (37.
perc Csinger, 41. perc Halász).
A hetényiek későn kaptak észbe,
s bár a találkozó 47. percében
büntetőhöz jutottak, amit Pásztor
érvényesített, a vendégek mindvégig pályafölényben maradtak.
A 75. percben Halász duplázott
és Marikovecz csak a 83. percben tudott szépíteni * A bajnoki
táblázatban 2. Ógyalla (12), 5.
Marcelháza (10), 8. Ekel (9), 13.
Hetény (6), 16. Naszvad (3).

Gúta az első félidőben még meglepte a nyitrakörvélyesieket...
a vendégek számára a vezetést.
Egyébként ez volt Magyarnak a
bajnoki idényben lőtt hatodik gólja. A második félidőben taktikát
váltottak a körtvélyesiek, intenzívebben támadtak, és a 60. perctől
kezdődően három alkalommal is
bevették a gútai kaput és végül
megérdemelten győztek * A bajnokság táblázatában 4. Ímely

VI. liga – 6. forduló
Nemesócsa – Őrsújfalu 0:3 (0:2)
Érdekes, hogy a találkozó első
percétől a nemesócsaiak voltak
kezdeményezőbbek, viszont csatársoruk szinte minden esetben
lepattant az őrsújfalusiak védelméről. A találkozó tizenharmadik
percében Beke volt az, aki góljával
megfordította a mérkőzés menetét,

ám az első félidő végéig fennállt
az egyenlítés lehetősége. Ezt csak
a 43. percben Barton gólja hiúsította meg. A második félidőben
az ócsaiak minden igyekezete arra
irányult, hogy legalább szépíteni
tudjanak, ám öt perccel a mérkőzés
vége előtt Vanya góljával igazolta
az őrsújfalusiak jobb játékát * Dunamocs – Szilosháza 4:0 (1:0) A
dunamocsiak semmit sem bíztak
a véletlenre és hatalmas irammal
kezdték a mérkőzést. Sebők már a
22. percben megszerezte a vezetésüket jelentő gólt, ezután viszont
a szilosiak hátvédei tökéletesen
zárták térfelüket. A második félidőben ismét a vendégek kezdtek
intenzívebb támadássorozatokat
indítani, viszont a mocsiak védelme ezúttal is remekül szerepelt *
Marcelháza B – Bátorkeszi 1:0
(1:0) Lényegében az első negyven
perc egy kiegyensúlyozott játékképet mutatott, mígnem a 43. percben
Sýkora megszerezte a marcelházi
fakócsapat első gólját. Akkor még
nem lehetett tudni, hogy a találkozó hátralévő felében már egyik
térfélen sem rezegnek a kapuban a hálók, így mindkét csapat
látványos támadássorozatokat
indított, ezek viszont egyik kapura sem jelentettek veszélyt.
A hazai csapat a második félidő
során legalább két alkalommal is
tiszta gólhelyzetben volt. * Perbete – Újgyalla 1:0 (0:0) Rendkívül látványos és fordulatos 45
percet izgulhatott végig a közönség, még annak ellenére is, hogy
egyetlen gól sem esett. A második
félidőben a hazai csapat növelte az
ellenfél elleni támadások erejét, és
az 56. percben Halásznak sikerült
bevennie az újgyallaiak kapuját. *
Búcs – Keszegfalva 1:2 (0:0) Annak ellenére, hogy az első félidő kiegyensúlyozott játékot eredményezett, azt is el kell mondani, hogy
a hazaiaknak több kihasználatlan
helyzetük is akadt. A találkozó 70.
percében Budai egy előretörésből megszerezte a keszegfalvaiak
első gólját, viszont három perccel később Csicsó tizenegyesből
egyenlíteni tudott. Hatalmas küzdelem kezdődött ezután a pályán,
viszont a 89. percben Töltési volt
az, aki góljával bebiztosította a keszegfalvaiak győzelmét * Madar
– Csallóközaranyos 1:2 (0:1) Az
egészében kiegyensúlyozott találkozón valójában egyik csapattól
sem láttunk kimagasló teljesítményt. A 39. percben Lelkes volt
az, aki büntetőből megszerezte az
aranyosiak vezetését. A második
félidő 15. percében ismét az aranyosiak jutottak büntetőhöz, amit
Lelkes duplázással érvényesített.
A találkozó 81. percében a madariak jutottak büntetőhöz és a belőtt
gól egyfajta szépségtapasz lett a

Gyorsasági motorozás

Cocó Szabó István
országos bajnok!
A múlt hét végén került sor a gyorsasági motorozás SMF országos
bajnoksága sportévének kiértékelése. Annak ellenére, hogy Szabó
István ebben a bajnokságban egy
futamot kihagyott más verseny
miatt, az összesítésben az 1000 m3
fölötti kategória abszolút győztese lett. A magyarországi futamok
még folynak, s minden bizonnyal
– az eddigi eredmények alapján –
ott is a dobogó legfelsőbb fokára
állhat a komáromi versenyző.

madari szurklók számára * Dunaradvány – Vágfüzes 2:0 (0:0) Az
első 45 percben mindkét csapat folyamatos támadássorozatot indított
egymás kapuja ellen, ám gól nem
született. A találkozó 78. percében
Kálazy volt az, aki góljával igazolta, hogy a dunaradványiak bár csak
egy ponttal, de mégis megelőzik
ellenfelüket a bajnoki táblázatban.
A radványiak második gólja a 86.
percben született Balogh révén. *
FK Actív Nagykeszi – Izsa 4:1
(3:0) A járási bajnokság élén álló
csapat lényegében jutalomjátékot
biztosított Horváth számára, aki
a találkozó 13. percében juttatta
a hazaiakat vezetéshez. Ő volt az,
aki azután a 23., 37. és 58. percben
is gólt lőtt az izsaiaknak. A vendégek becsületgólját a 75. percben
Dovalovský lőtte büntetőből *
A bajnoki táblázatban 1. Actív
Nagykeszi (18), 2. Perbete (15),
3. Marcelháza B (13), 4. Keszegfalva (13), 5. Dunamocs (12), 6.
Bátorkeszi (10), 7. Csallóközaranyos (10), 8. Nemesócsa (8), 9.
Szilosháza (7), 10. Újgyalla (7),
11, Izsa (6), 12. Madar (5), 13.
Őrsújfalu (4), 14. Búcs (4), 15.
Dunaradvány (3), 16. Vágfüzes
(2).
VII. liga – 4. forduló
Tany – Komáromi SJE 8:1 (4:0)
Góllövők: Kotton 4, Cseh 3, Buday, illetve 11-ből Kurcsik* Path
– Bajcs 6:1 (2:1) góllövő Czúth
2, Magala, Molnár, Rontó, Kuchta,
illetve Bachorecz * Megyercs –
Bogyarét 3:5 (3:3) góllövők Szoboszlai 3, illetve Gáspár 2, Szlatky
2, Hrotko * Csicsó – Nagysziget
3:2 (2:1) * Szentpéter – Ifjúságfalva 0:1 (0:0) góllövő Negyedi*
A bajnoki táblázat állása: 1. Path
(10 pont), 2. Ifjúságfalva (9 p.),
3. Bogyarét (9 p.), 4. Nagysziget
(7 p.), 5. Szentpéter B (6. p), 6.
Bajcs (6 p.), 7. Tany (5 p.), 8. Csicsó (4 p.), 9. Bogya/Gellér (1 p.),
10. Megyercs (0), 12. Komáromi
SJE (0).
V. ifjúsági liga U19
Gatramszentgyörgy – Naszvad
6:0 (3:0) * Szentpéter – Ipolyság
3:2 (2:1) góllövő Jano, Sárközi
és Kelko * A bajnokságban 10.
Naszvad (7 pont), 12. Szentpéter
(6 pont).
-cseri-

Nagyon komolyan készül az MKB Rieker COM-therm kosárlabdacsapata az őszi idénykezdésre. A múlt hét folyamán két
fontos találkozóra is sor került.
MBK Rieker COM-therm Komárno – OSE Lions Oroszlány
100 : 78 (29:15, 25:23, 20:28, 26:12)
Az első negyedben még nem só negyedre kifáradtak és a kotalált magára a vendégcsapat, máromiak visszavették a tőlük
a komáromiak viszont parádés megszokott tempót és fölényejátékot mutattak be. A második sen győztek.
negyedben azonban az oroszlá- Komárom legjobbjai: Langnyiak eléggé megszorongatták ston 24, Halada 18, Kuffa
a hazaiakat, sőt a harmadik ne- a Tomič 15, Babineaux 12,
gyedben át is vették a vezetést. Vido 9, Marchyn 7, PetrovÚgy tűnt azonban, hogy az utol- ský 1.
OSE Lions Oroszlány – MBK Rieker COM-therm Komárno
82 : 95 (34:16, 16:35, 20:26, 12:18)
A magyar kosárlabda II. osz- volt a szerep mindkét térfélen.
tályában játszó oroszlányiak Ennek köszönhetően a dobókat
mindenképpen keményen akar- mindkét pályarészen blokkoltak visszavágni. Mindez érző- ni tudták, viszont a komáromi
dött az első negyed játékán is, célzóképessége remek volt.
ahol semmit sem bíztak a vé- Külön meg kell említeni, hogy
letlenre, viszont a komáromiak az oroszlányiak húszpontos
saját hibáik egész sora miatt vezetése mellett a komáromi
alaposan leégtek. A második csapatnak volt ereje felállni és
negyedben fordult a kocka és végül megérdemelt győzelmet
a komáromiak arattak meg- kivívni.
érdemelt győzelmet. A félidő Komárom legjobbjai: Babiután továbbra is a komáromiak neaux 30, Halada 27, Langvoltak eredményesebbek. Az ston 14, Vido 13, Tomič 6,
utolsó negyedben a védelemé Kuffa 5.

KAJA-KENU

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levélben gratulált a
riói olimpián ezüstérmet szerzett szlovák férfi kajak négyes három
magyar tagjának, Tarr Györgynek, Linka Tibornak, Vlček Eriknek, valamint az edzőjüknek, Likér Péternek. A miniszterelnöki
gratuláló leveleket Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet szep
tember 8-án adta át Csölösztőn az új X-Bionic sportközpont hotelrészlegében. „Nagy örömmel értesültem róla, hogy a XXI. nyári
olimpiai játékokon Rio de Janeiróban a szlovák férfi kajak négyes
ezer méteren ezüstérmet szerzett”– áll a levélben. A kiemelkedő
eredményhez, a további sportkarrierhez sok sikert és jó egészséget
kívánt Orbán Viktor a szlovákiai magyar sportolóknak. Az éppen
szabadságát töltő Linka Tibor helyett Orosz Csaba somorjai alpolgármester vette át a levelet, Tarr György, Vlček Erik és Likér
Péter személyesen részt vettek a családias hangulatú ünnepségen.

B I R K Ó Z Á S
Nagy sikerrel zárult a XIV. KÚR GÉZA
nemzetközi birkózó emlékverseny

Szeptember 9-én és 10-én a komáromi sportcsarnokban XIV. alkalommal rendezte meg a Komáromi Spartacus Birkózóklub nemzetközi ifjúsági kötöttfogású versenyét. A birkózóversenyen 5 ország 151 ifjú birkózója 18 birkózóklubot képviselt. A rendezők nagy örömére mind
a szlovák, mind a külföldi csapatok részéről nagy volt az érdeklődés a hagyományosan magas
színvonalú ifjúsági kötöttfogású birkózó emlékverseny iránt. A versenyt dr. Knirs Imre, Komárom alpolgármestere nyitotta meg, aki személyesen ismerte a verseny névadóját és megnyitó
beszédében röviden méltatta azokat az érdemeket, amelyeket Kúr Géza a komáromi birkózósport terén szerzett. Csapatverseny végeredménye:
1. KOMÁROMI SPARTACUS 145 pont * 2. ĎUMBIER Ármin Sp. KN * 33 kg: ... 4. hely
HERACLE Romania ROM 96 pont * 3. DUNA- NAGY Nikolas Sp. KN, ... 5. hely DINKO
SZERDAHELYI BK 52 pont * 4. HONVÉD- Branislav Gúta * 37 kg: ... 2. hely VELSICZ RiNIKÉ SE HUN 34 pont * 5. TYACSIV MUN- chárd Sp. KN, ... 4. hely REMES Norbert Madar
KÁCS UKR 32 pont * ...9. MADARI BK 21 * 44 kg: ... 3. hely LAKATOS Imrich Sp. KN *
pont * ...15. MADARI SK 9 pont * ...17. GÚTAI 48 kg: ... 5. hely SLUKA Ádám Madar, ...7. hely
BIRKÓZÓ SK 2 pont
ONDRÓ Erik Sp. KN * 52 kg: 1. hely PREZEGYÉNI VERSENY:
MECZKY Július Sp. KN *
GYEREK „A” 2006-2007 korosztály, 27 kg: Serdülő 2001 – 2003 korosztály, 42 kg: ...7.
megosztott 3. hely – ÉDES János Madar és LA- hely DOLNÍK Kristián SP. KN * 73 kg: 2. hely
KATOS Patrik – Gúta * 38 kg: 1. hely CSÉMY KOVÁCS Nikolasz Madar * 85 kg: 1. helyDániel Sp. KB, 2. hely CSÉMY Dávid Sp. KN NAGY Kevin Sp. KN, ... 3. hely TÓTH Gergely
* 40 kg: ... 2. hely REMES Kristián Madar * Madar
... 5. hely ĎURÁČ Tibor Gúta * 42 kg: 1. hely Kadétok 1999-2001 korosztály, 58 kg: ... 2.
CSÉMY Pál Sp. KN, 2. hely ĎUMBIER Dániel hely NAGY Arnold Sp. KN * 69 kg: ... 2. hely
Sp. KN
SLUKA István Madar, megosztott 3. hely KAJGYEREK „B” 2008-2010, 22 kg: ... 2. hely TÁR Sándor Madar, ... 5. hely KONYÁRI DáCSIZMADIA Levente Sp. KN * 26 kg: 1. hely – niel Sp. KN
ĎUMBIER Pál Sp. KN, 2. hely SZABÓ Róbert Lányok 1999-2001, 52 kg: ... 2. hely PINTÉSp. KN
ROVÁ Vanessa Sp. KN
Diák 2003 – 2005 korosztály, 31kg: ... 4. hely
Dr. Kúr Károly
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