Naszvadon találkoztak
az MKP legfelsőbb pártszerveinek tagjai
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Párbeszéd, de nem
pártbeszéd!

Kétnapos, kihelyezett ülést tartott a Magyar Közösség Pártja legfelsőbb vezetése a múlt hét végén Naszvadon. Pénteken az országos elnökség,
az MKP alapszervezeti elnökeivel kibővítve,
lényegében a szombati országos tanács anyagainak kidolgozásával foglalkozott és az aktuális
bel- és külpolitikai helyzetet elemezte. Szombaton, a tárgyalás
elején dr. Haris József naszvadi polgármester köszöntötte az
MKP Országos Tanácsának (MKP OT) tagjait, majd Menyhárt
József MKP-elnök, Őry Péter MKP OT-elnök, Farkas Iván, Kiss
Beáta, Németh Gabriella, Varga Péter szakmai alelnökök és Csáky Pál európai parlamenti képviselő adtak számot a tisztújító
kongresszus óta eltelt időszak történéseiről, tevékenységükről.
Az MKP OT megválasztotta az új pártigazgatót – Kocur László
személyében. A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának
ülése után a testület közleményben fogalmazta meg a tanácskozás legfontosabb megállapításait. Az ülés után Menyhárt József,
a párt elnöke és Őry Péter az Országos Tanács elnöke tájékoztatták a sajtó képviselőit a közleményben foglaltakról.
Őry Péter elmondta: az OT a a választott tisztségviselők, a
magyarságot érintő kérdéseket magyar nemzetiségű parlamenvitatta meg. A legfontosabb ti képviselők, kormánytagok,
döntés ezzel kapocslatban a megyei képviselők és az orszámagyar-magyar párbeszéd élet- gos jelentőségű magyar várore hívása. Az OT az országos el- sok polgármesterei, valamint az
nökséget bízta meg azzal, hívja egyházak képviselői.
össze a Magyar Érdekképvise- Menyhárt elmondta: az őszre
leti és Egyeztető Tanácsot. Őry tervezett tanácskozáson gazdaPéter szerint intézményesíteni sági, szociális, oktatási kérdékellene a szakmai párbeszédet sekkel is foglalkoznak. A párbea magyarság megmaradása ér- széd célja, hogy a szakemberek
dekében.
is bekapcsolódjanak a magyarságot érintő ügyek kezelésébe
és azokról ne csak a politika
döntsön. A tervek szerint több
fórumot tartanak majd, ahol a
szakemberekkel keresik a kiutat
a magyarság jövője érdekében.
A Magyar Közösség Pártja vezetői azt szeretnék elérni, hogy
elinduljon az együttgondolkodás, erre társadalmi igény van.
A magyarság számaránya az
elmúlt két évtizedben százezer
fővel csökkent. Ezért az MKP
célja, hogy megfelelő intézményi háttér alakuljon ki, ahol
találkozhatnak a választott képviselők és a civil szervezetek
vezetői.
Őry Péter,
Az egyeztető tanács előkészíaz MKP OT elnöke
tése jelenleg zajlik, ezzel az
Menyhárt József kiemelte, nem elnökséget bízták meg, a társapártbeszédet, hanem párbeszé- dalmi visszajelzések viszont azt
det szeretnének, ennek érdek- jelzik, szükséges egy párbeszéd
ében a találkozóra meghívást elindítása – mondta Őry Péter.
kapnak azok a magyar civil
szervezetek, intézmények és Az országos tanács határopártok, amelyek országos je- zatát lapunk 2. oldalán teljes
lentőségűek. Meghívást kapnak terjedelmében közöljük.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
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hurcolt magyarságért a
Szent András-templomban
(2. oldal)
● Új épület a Marianumban
(2. oldal)
● Matematika-fizika nap a
Selye János Gimnáziumban
(3. oldal)

● Ötvenéves a Komáromi
Kamarazenekar (3. oldal)

Komárom főellenőre saját magával került ellentmondásba

Csintalan Miklósnak sikerült megállapítania,
hogy szakszerűtlenül végzi a munkáját
Az utóbbi napok „kedélyborzoló” eseményének számít az a bejelentés, amelyet Csintalan Miklós, Komárom város főellenőre tett, amikor törvénysértést talált a város tavalyi könyvelésében és elszámolásában. Mint arról a képviselőtestületet tájékoztatta, a
város pénzügyi osztálya 2015 folyamán önkormányzati döntés nélkül csoportosított át
tételeket más területekre.

Erre figyelmeztetni nem csupán joga, de kötelessége is
a főellenőrnek. Ami viszont
szembetűnő, hogy azután ke-

rült sor a bejelentésre, hogy
pár hónappal korábban Csintalan Miklós főellenőr kisebb
hiányosságok ellenére is el-

Halállal végződő balesetek

Múlt hét péntekén halállal végződő közlekedési baleset történt Gúta határában, a Kamocsa felé vezető közúton. A baleset következtében a gépjárművezető édesanyja egy 53 éves
nő életét vesztette.
A 20 éves gépkocsivezető anyja az érsekújvári kórházegy személygépkocsi előzése ban belehalt sérüléseibe, ahol
közben az előtte haladó autó 32 éves lánya is kezelésre
hátsó részének ütődött, majd szorult. A gépkocsivezető a
frontáslisan ütközött a szem- komáromi kórház sebészetére
be jövő Hyundai Galloper került, sérülései nem életveterepjáróval. A vezető édes- szélyesek.

fogadásra ajánlotta a komáromi képviselőknek a tavalyi
költségvetésről készített kimutatást! Mindenképpen elgondolkodtató, vajon a főellenőr
miként végzi munkáját, mikor
akarta megtéveszteni a városatyákat: amikor elfogadtatta a
költségvetésről készült értékelését, vagy most?
Csintalan Miklós már korábban is bizonyította, hogy képes „szelektíven”, vagyis kellő
elnézéssel végezni munkáját.
Példa erre a 100 ezer euró
értékben, Bastrnák Tibor polgármesterségének utolsó napjaiban megvásárolt, ám akkor
már rég szétszedett és ismeretlen helyre szállított gázmentesítő esete. Az ezzel kapcsolatos bírósági tárgyalás során
Csintalan azt állította, hogy
Marek polgármestersége kez-

detén még megvolt a berendezés, csak éppen nem emlékezett arra, hogy mekkora
valójában. Különösen érdekes az, hogy minden vizsgálatát azzal zárta a KOMVaK
cégében, hogy ott minden
a legnagyobb rendben van,
csak éppen a városi vízművek
teljes vagyona került veszélybe. Mivel ez a cég is Bastrnák
holdudvarához kötődik, ezen
nem is lehet csodálkozni. És
hogy a témánál maradjunk,
a főellenőr a mai napig nem
foglalkozott azzal, hogy miképp szerepelhet a berendezés a városi leltárban?
Érdekes módon Bastrnák
után, Marek Anton polgármestersége idején sem talált semmilyen visszaélésre,
pénzmosásra és egyéb gazdasági „félrelépésekre” utaló
jeleket. Tudomásunk szerint
Komárom városa továbbra
sem juthat uniós támogatásokhoz a dr., Marek idején
elkövetett szabálytalanságok
miatt.

Minden valószínűség szerint rosszul lett vezetés közben egy
Škoda Fabia Combi típusú gépkocsi volánja mögött a 68 éves
gépjárművezető.
A férfi szeptember 26-án hét- kötve – valószínűleg nem élt
főn, hajnali két óra után az egy- már az ütközéskor.
irányú komáromi Nap utcában
(Slnečná ulica), egyelőre ismeretlen okokból letért az úttestről, majd a járdát érintve nekiütközött egy fának. Az ütéstől
az autó hátulja az út melletti
családi ház falának ütődött. A
Witold Zalewski 1992-ben fejezte be tanulmányait a Krakkói Zeneművészeti Egyehelyszínre érkező gyorsmentő
tem orgonaszakán, majd Zürichben kapott mesterképzést. Számos nemzetközi orszemélyzete már életjelek nélgonaverseny győztese, jelenleg a világhírű Wawel-katedrális orgonistája. II. János
kül találta az autó vezetőjét, és
Pál valamennyi lengyelországi látogatásánál ő ült az orgona padjánál. Munkássátöbbszöri próbálkozás ellenére
gát megőrzi a lengyel katolikus énektár 1997-ben kiadott gyűjteménye is, valamint
sem tudta újraéleszteni. Az előa katedrális énekkarának regens chori tisztségében elért sikerei. Komáromban a
zetes szakvélemény szerint a
Szent András-templomban október 2-án 18 órától ad hangversenyt a világhírű orgépjárművezető – akinek a bizgonaművész.
tonsági öve szabályosan be volt

Komáromi orgonaestek

Gondolatok sorsunkról

Dél-Szlovákia térségében a tömbben élő lakosság zöme magyar nemzetiségűnek vallja magát. Ennek,
a mára már félmillióra apadt magyar anyanyelvű lakosságnak azonban nincs megfelelő társadalmi,
illetve politikai képviselete. Hiányzik a nemzeti identitás megtartását elősegítő szociális makro- és olykor mikrokörnyezete is. Adódik ez abból, hogy az úgynevezett rendszerváltás nem tisztította meg a
közéletet – nemcsak a magyart – a volt politikai elittől.
Szlovákiában a magyar anyanyelvű lakosságnak megvan a maga belső, nehezen megoldható problémája. A
mostani, fogyasztásra orientált társadalom elsősorban
élni akar, méghozzá egyre jobban. Ennek a víziónak az
a következménye, amit egyébként a napi tapasztalat is
megerősít, hogy az érvényesülés, a jobb anyagiak megszerzése egyik feltételének tűnik az anyanyelv elhagyása, ha úgy tetszik az asszimiláció, a beolvadás. Ennek a
többség részéről elvárt identitásváltásnak van azonban
egy különös vetülete. Az ilyen lépéseknek megvan a
személyiségre is kiható következménye. Nem szándékozunk elméleti kérdéseket vitatni, röviden csak
konstatáljuk, hogy az erős belső tartással rendelkező
személyiségnek egyik pillére az azonosulás képessége. Ez persze lehet vallási, vagy nemzetiségi, de akár
egy labdarúgóklubbal is lehet azonosulni. Valószínűleg
sokan el tudjuk képzelni, milyen nehézségbe ütközne
a Fradi szurkolóinak csapatukkal való azonosulásuk
megszüntetése. Az ilyen kötődéseknek természetesen
vannak bizonyos irracionális dimenziói is, melyekkel
most nincs szándékunk foglalkozni.
A természetes körülmények között felnövő, nevelkedő egyén kifejezett külső szándék nélkül is kialakítja
érzelmi kötődését az őt körülvevő szociális környezetéhez. Így lesz a kínaiból kínai, a szlovákból szlovák,
a magyarból magyar. A kialakult, stabilizálódott belső
azonosulás megváltoztatása komoly lelki problémákkal
járhat. Az identitás váltása a megcsalás, az elhagyás,
a hűtlenség érzésével párosulhat. Ez a magyarázata
annak a ragaszkodásnak, illetve belső konfliktusnak,
melyet akkor élünk át, amikor vallásunkhoz vagy nem-

Lapunk
tartalmából:

zetünkhöz való azonosulásunkat kéne megszakítani. Ez
a csoport, melynek nevében ezt az írást közöljük, azt a
vezérfonalat tűzte zászlajára, hogy az itt élő emberek
belső identitásának megőrzését támogassa, annak értelmet adjon. Ehhez természetesen biztosítani kell azokat
a külső feltételeket is, melyek fogódzóul szolgálhatnak
ennek megvalósításához.
Mindenekelőtt ki kell alakítanunk egy egységes, kölcsönösen kötődő, segítő, másokat nem gyűlölő magyar
szubkultúrát. Ennek szociális feltétele, hogy akik eddig
a magyarság nevében ügyködtek, de tevékenységük
nem az egységhez, hanem a szakadáshoz vezetett, lépjenek ki az itteni magyar anyanyelvű lakosság befolyásolásának zónájából.
Szándékunk megvalósításának melyek a külső feltételei? Első lépésként meg kell szüntetni azt a beállítottságot, amit a szocializmus alatt az akkori politikai elit
kialakított. Akkor mindent a párt központi bizottságán
intéztek, így a bólogató Jánosoknak ildomos volt a döntéshez, illetve a döntőkhöz lehetőleg minél közelebb
lenni. Így Pozsonyban kaptak helyet a szerkesztőségek,
lapkiadók és minden egyéb, a magyar kisebbséget szabályozó szervezet vezetőségének társulatai. De tegyük
fel a kérdést, miért próbálunk mi továbbra is mindent
Pozsonyba összpontosítani? Hiszen Kárpátalja sem
igyekszik ügyeit Kijevben intézni, hanem Ungvárban.
Miért összpontosítják intézményeiket a katalánok Barcelonába és nem Madridba, a dél-tiroliak miért igyekeznek nem Rómában, hanem Bolzanoban rendezni dolgaikat, a baszkok meg Vitoriában, az erdélyiek miért nem
Bukarestben, hanem Marosvásárhelyen alakítottak ki

maguknak elérhető központot? Mi azonban – na, nem
minden esetben – ragaszkodunk Pozsonyhoz. Ez talán
abból adódik, hogy a volt elit annakidején felköltözött
Pozsonyba és onnan, ahol a magyar ajkú lakosság létszáma annyira alacsony, hogy szóba sem kerülhet a
kormány által deklarált kétnyelvűség gyakorlása, avatkozik bele a tőle nem csak fizikailag távol élő magyar
ajkúak életébe.
Mindebből következik, hogy nekünk is ki kell alakítanunk egy regionális központot, ahol mi összpontosíthatjuk problémáinkat és lehető megoldásait. Ennek a
központnak kéne számunkra kulturális, tudományos,
általános polgári szemléletet biztosítani, azt kialakítani.
Egyesek számára nehéz ezt a lehető központot megtalálni, észrevenni, pedig van itt a mi térségünkben egy Pozsonyon kívüli, már több mint 750 éve törvényhatósági
joggal felruházott szabad királyi város. Ha még valaki
mindig nem tudná, Komáromról van szó. A lényeg az,
hogy ennek a városnak minden feltétele adott az ilyen
központi szerep betöltésére. Van kőszínháza, egyeteme,
hosszú múltra visszatekintő kulturális létesítményei és
még mindig nagyszámú magyar identitású polgára.
Ezen egyesülésnek elsődleges célja elérni, hogy az itt
élő kisebbség törvényekben deklarált jogai a közélet
minden területén és szintjén feltétel nélkül biztosítva
legyenek. Vagyis mindenekelőtt érvényesíteni kell a
kétnyelvűséget a rendőrségen, bíróságon, vasúton és
minden intézményben, még az áruházakban is. Nemcsak a helységnevek tábláit kell a kisebbség nyelvén
kiírni, de a veszélyre figyelmeztető feliratokat is.
Mindez csak egy rövid vázlata annak a szándéknak,
amit ez a társulás, – melynek ezen írását Ön most olvassa – meg akar valósítani. Tudatában vagyunk annak
a sok félreértésnek és előítéletnek, mely ezt a szándékot
majd gátolni próbálja. Ennek ellenére mi küzdeni fogunk és bízunk a magyar identitású emberek megértésében, egyetértésében.
Knirs Imre

Papszentelés
és újmise
Ógyallán
A katolikus egyházban a diakónus magyar elnevezése
szerpap, áldozópappá még
nem szentelt személy, az egyházi rend szentségének első
fokozata. Utána néhány hónapig a felkent diakónus ebbéli
tevékenységét végzi, majd ha
készen áll, pappá szentelik.
Szombaton az ógyallai Szent
László-templomban a nyitrai
püspökség papjává szentelik a
véki dr. Hegyi Lajos és Zachar
Anna fiát, Hegyi Pétert, aki a
pozsonyi Katolikus Egyetemen befejezte tanulmányait. A
papszentelés a római katolikus
egyház rituáléja alapján, az
Evangélium felolvasása után
történik 10 órától püspöki, vikáriusi, illetve a környék papságának részvételével.
Vasárnap 11 órától mutatja be
első miséjét (újmiséjét) Hegyi Péter. Ez a fölszentelt pap
első, ünnepélyes szentmiséje.
amelynek végén áldást oszt
majd.
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AZ MKP OT
NYILATKOZATA
A Magyar Közösség Pártja III. kongresszusa óta első alkalommal tárgyaló Országos Tanács ülése foglalkozott társadalmunk
legégetőbb kérdéseivel.
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa kiindulva nemzeti közösségünk drasztikus fogyásából és az együttgondolkodás
szükségességéből, megmaradásunk biztosítása érdekében kezdeményezi a közösségen belüli magyar-magyar párbeszéd intézményének létrehozatalát. Az MKP kezdeményezi a Magyar
Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács mihamarabbi összehívását, mégpedig az országos jelentőségű és szervezettségű intézmények részvételével.
Az MKP Országos Tanácsa régióink fejlesztése, szülőföldünk
lakossága érdekében arra kéri a parlamenti képviselőket és a
kormányt, hogy a jövő évi költségvetésben hangsúlyosan jelenjenek meg a leszakadó régiók, elsősorban Dél-Szlovákia és
Kelet-Szlovákia felzárkóztatását biztosító költségvetési tételek.
Az Országos Tanács továbbra is elégtelennek tartja a kisebbségek, így közösségünk részére is biztosított jogok betartását és
betartatását a kormány részéről. Az MKP OT továbbra is szorgalmazza a közmédiában a sugárzás nemzetiségi és nyelvi arányának betartását, hiszen ez törvényi kötelessége a közszolgálati
televíziónak.
A Magyar Közösség Pártja elégedetlen a kormány szociális
ügyek terén kifejtett eddigi tevékenységével. A szociális tárca
folyamatosan új hatáskörök átruházását szorgalmazza az önkormányzatokra, de azok anyagi hátterét nem biztosítja. Az elmúlt
hetek történései azt igazolják, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem jogi keretei nem megfelelőek, elégtelenek az ellenőrző mechanizmusok, a rendszer működésében komoly hiányosságok
vannak.
Az MKP Országos Tanácsa fontosnak tarja a szakmai alapú
módosításokat, melyekkel biztosítható a megfelelő anyanyelvi
kompetenciák elsajátítása gyermekeink számára. Támogatjuk a
sztrájkoló pedagógusok törekvéseit, bízva abban, hogy a magyar
iskolák pedagógusai kiállnak a közös és a magyar intézmények
sajátos ügyeiben is. Elvárjuk, hogy a kormány által beharangozott finanszírozási racionalizációs intézkedések alól a magyar
iskolák kivételt képezzenek. Ez pedig, a pozitív diszkrimináció
elvét alkalmazva, az oktatási önigazgatás felé vezető út első lépése legyen.
A sikeres nemzetközi partnerségek, a határon átnyúló együttműködések és az uniós források hatékony felhasználása elengedhetetlen az önkormányzatok modern európai térség építésében
vállalt szerepének betöltéséhez, ezért a Magyar Közösség Pártja OT felszólítja a kormányt az uniós strukturális és kohéziós
alapok megnyitására az önkormányzatok részére, javítva ezzel
azok megdöbbentően korlátozott lehetőségeit a támogatások
lehívására. Az MKP továbbra is szükségesnek tartja a források
önrészének biztosítását segítő alap létrehozását.
Az MKP OT tagjai tiltakoznak a vízügyi törvény azon módosítása ellen, amely illetékkel terheli az öntözővizet, ezáltal újabb
anyagi terheket róva a szlovákiai mezőgazdászok vállára, különös mértékben érintve a dél-szlovákiai agrárvállalkozókat. Az
MKP számára elfogadhatatlan, hogy a szlovák parlament által
első olvasatban elfogadott törvényjavaslat éppen a munkaadó
agrárágazatokat – gyümölcs és zöldségtermesztés – sújtja legjobban, közvetlenül veszélyeztetve ezzel ezen ágazatok fenntarthatóságát is. Az MKP OT egyben felszólítja a kormányt,
hogy hozzon létre pénzügyi keretet a gazdák számára a tavaszi
fagykárok enyhítésére.
Az MKP OT továbbra is kiáll az uniós kötelező betelepítési
kvóták elutasítása mellett, melyet nyolcvanezer személy támogatott aláírásával az MKP korábbi petíciójában, és üdvözli a
magyar kormány népszavazási kezdeményezését, amely által a
magyar állampolgárok kifejthetik véleményüket a kötelező betelepítésről.

Az MKP OT szombati ülésén Menyhárt József, a párt elnöke is értékelte a legutóbbi választások óta eltelt időszakot, rámutatva arra, hogy a felvidéki magyarság érdekeit kerekasztal mellett kell egyeztetni.
Jobbra az elnökség tagjai, lent az országos tanács résztvevői láthatók.

A komáromi Szent András-templomban ezentúl emléktábla utal
mementóként a beneši-törvények igazságtalanságára

„Boldogok az irgalmasok,
mert ők majd irgalomra találnak”

„A beneši törvények miatt meghurcolt komáromi magyarság emlékezetére állíttatta a Kecskés László Társaság és Komárom városa 2016-ban” – hirdeti az az emléktábla, amelyet az I. világháborús áldozatok táblája alatt szeptember 24-én ökumenikus
istentisztelet keretén belül lepleztek le a Szent András-templomban.
A dél-komáromi Kecskés László Az ökumenikus istentiszteletet kus megáldása, melyen
Társaság városi önkormányzat Fazekas László, a Szlovákiai Kiss Róberten és Fazeáltal pártolt kezdeményezésére, Református Keresztyén Egy- kas Lászlón kívül Elek
dr. Molnár Attila Dél-Komárom ház püspöke és Kiss Róbert, a László, korábbi helyi
és Stubendek László Észak-Ko- Nagyszombati Főegyházme- esperesplébános, Máté
márom polgármestere védnök- gye magyar katolikus híveinek László dél-komáromi
esperes,
ségével, a kettészelt város római pasztorációjával
megbízott református
katolikus papjai és református püspöki vikárius, kanonok, Nagy Attila Ákos szőlelkészei a Duna jobb és bal észak-komáromi esperesplébá- nyi református lelkész
és Milus Ferenc szőnyi Az emléktáblát a két Komárom polpartján élő, valamint a távolabb- nos szolgáltatta.
ról érkező magyarokkal együtt Az istentisztelet és a Szózat katolikus plébános mű- gármestere közösen leplezte le
emlékezhettek a szomorú ese- közös eléneklése után követke- ködött közre. A táblát
tok emlékét. Stubendek Lászményekre.
zett az új emléktábla ökumeni- Molnár Attila és Stubendek László polgármesterek ló polgármester a házigazdák
leplezték le, díszőrséget álltak nevében szólt a népes hallgaa Komáromi Szekeresgazdák tósághoz. Köszönetet mondott
Hagyományőrző Társaság tag- a Nemes Zsuzsanna vezette
Kecskés László Társaságnak
jai.
Ezt követően Nemes Zsuzsan- azért, hogy végre emléktábla
na mondott köszönetet mind- hívhatja fel a figyelmet újkori
azoknak, akik támogatásukkal történelmünk tragikus eseméés közreműködésükkel hoz- nyére, továbbá a szép, méltózájárultak a rendezvény meg- ságteljes emléknap megszervalósításához és ahhoz, hogy vezéséért és azért is, hogy ez
a hírhedt beneši törvények a kulturális-hagyományőrző
eltörlésének elutasítása idején egyesület évek óta törődik a
emléktábla is éltesse az áldoza- felvidéki magyarsággal.

Az oktatás színvonalához méltó, új környezet
Miután egyre nagyobb az érdeklődés a szülők részéről, egyszerűen „kinőtte” magát az iskolaközpont, az osztályok zsúfoltak
lettek és már nem feleltek meg napjaink pedagógiai tevékenységének, tehát ideje volt bővíteni a tanintézményt. Miután a
nagyszombati érsekség segítségével a Marianum iskolaközpont 266 ezer euróért megvásárolta a komáromi szabadidőközpontot, annak felújításához 101 ezer euróval járult hozzá
a Bethlen Gábor Alap. Lényegében az egész épület átépítésére
szükség volt ahhoz, hogy az új épületrészben kialakíthassanak négy új tantermet, amelyet az alsó tagozatosok vehettek
birtokukba. Az iskola két új tanári szobával és szertárakkal
bővült. Madarász Róbert, az iskola igazgatója szerkesztőségünknek azt is elárulta, hogy további 30 ezer euró beruházással a tornaterem tetőzetét is megújították. Ami viszont nem
változott, az az iskola eszmeisége, a keresztényi értékek megőrzésére és megismerésére tett igyekezete, küldetése.
A Marianum iskolaközpont
új épületének felavatását dr.
Szilágyi Péter, Magyarország
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Kiss Róbert érseki vikárius, kanonok,
komáromi esperes plébános
és Madarász Róbert iskolaigazgató közösen végezte el *
A vendégeket az iskola alsós
diákjai is köszöntötték műsorukkal * Az új tantermeket
Komárom vezetői is megtekinteették * (jobbra) a Marianum
új tantermeiben.
Tornóczy Gabriella felvételei
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Gidró Bonifác matematika-fizika nap
a Selye János Gimnáziumban

A magyar népmese napja
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szeptember 30-án negyedik alkalommal rendezi meg a
magyar népmese napját. Egyesületünk idén is, immár
negyedik alkalommal szólítja meg a város iskoláit, óvodáit, hogy közös, egyazon időpontban zajló meséléssel
bizonyítsák, hogy városunkban él a magyar népmese.
Kérjük, hogy a város magyar tannyelvű óvodáiban
szeptember 30-án a délutáni pihenő előtt, egyazon időpontban, 12.30 órakor a gyerekeknek olvassák fel Benedek Elek egyik tetszőlegesen kiválasztott meséjét.
Kérjük továbbá, hogy a város A népmese városi ünnepe délmagyar tannyelvű iskoláiban után 16 órakor a Kossuth téren
szeptember 30-án, egyazon folytatódik, ahová szeretettel
időpontban, 11 órakor olvas- várunk minden kedves érdeksák fel a diákoknak az iskola lődőt, gyereket, felnőttet egyahangosbemondóján keresztül ránt. A műsorban mesét olvas
vagy más formában olvassák Benes Ildikó színművész,
el közösen Benedek Elek egyik majd a Marianum Egyházi Istetszőlegesen kiválasztott me- kolaközpont 3. évfolyamának
séjét.
tanulói adják elő a „Rátóti
Szeretnénk, ha az óvodák, csikótojás” című zenés-táncos
iskolák vezetői és elhivatott műsorukat.
munkatársai csatlakoznának Egy kiállítás keretén belül befelhívásunkhoz, hiszen az mutatjuk a tavaly készült legegyszerre mesélés élménye sikeresebb rajzokat és terméegyben összetartozásunkat is szetesen idén is várjuk, hogy
jelképezné.
az iskolások, óvodások rajzot

hozzanak. A rajzok készítői
közül a műsor keretén belül
kisorsolunk 10 iskolást, akik
könyvjutalomban részesülnek
és 10 óvodást, akik meséskönyvet kapnak. Természetesen minden gyerek, óvodás, iskolás, aki eljön, ajándékot kap!
Rossz idő, eső esetén a Csemadok székházába (Kossuth tér
3.) várjuk az érdeklődőket.
2016. szeptember 30-án mesélni fogunk!
Aki nem hiszi, járjon utána!
Dr. Keszegh Margit
A Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület elnöke

A komáromi Selye János
Gimnázium immár 24. alkalommal szervezte meg a
Gidró Bonifácról elnevezett
matematika-fizika
napot,
melyre 2016. szeptember 16án az iskola aulájában került
sor. Az esemény alkalmából
a diákok és tanárok többféle
előadást hallgathattak meg
a fizika- és matematikatudomány különböző területeiről.
A rendezvényt Andruskó
Imre, a gimnázium igazgatója
nyitotta meg. Ezután a fizika
tantárgybizottság meghívásának eleget téve RNDr. Teleki
Aba, CSc., valamint szakmai asszisztense, Mgr. Boris

Nyílt nap a kolozsnémai
nyugdíjasotthonban
Érdekes programmal várja a kolozsnémai nyugdíjasotthon mindazokat, akik életük őszét szeretnék kényelmesen, nyugodtan eltölteni úgy, hogy mindennapjaikat barátságos közegben, teljes ellátottság mellett élhessék. Az otthon mindennapjaiba bárki betekintést nyerhet október
12-én, a nyílt napon.
– Abból a megfontolásból in- s ha kell, szaktanácsadással is lódhatnak a klubéletbe, feldultunk ki, hogy sok szépkorú szolgálunk.
léphetnek az otthon lakóinak
ember csak azért választja a Pint mérnök nem titkolta, hogy kulturális rendezvényein, vagy
magányt és a vele járó kelle- sokan attól félnek, hogy az ott- sétákat tehetnek a környéken,
metlenségeket, mert nem akar honi bezártságból egy újabb illetve hazalátogathatnak. Sencsaládtagjai terhére lenni, s fél zárt térbe mennének. – Hozzánk ki sem unatkozik. A közeljöattól, hogy esetleg nehezen il- egy nyílt közegbe érkeznek az vőben szeretnénk más nyugdíjasotthon lakóival is felvenni a
kapcsolatot, s gyakoribbá tenni
a találkozókat.
Október 12-én, 8.30-tól várják
a látogatókat Kolozsnémán, a
csoportos látogatásokat viszont
kérik előre bejelenteni.

leszkedne be egy új környezetbe. Úgy gondoltuk, hogy változatos programot biztosítva
mutatjuk be intézményünket
– magyarázza Pint Tibor mérnök, a nyugdíjasotthon igazgatója. – Ha eljönnek, mindenkinek ingyenes vérnyomás- és
cukorszintmérést biztosítunk,

új lakók, akik számára közös
kirándulásokat szervezünk, de
jöhetnek a hozzátartozók is látogatóba, s a szobán kívül az
udvari filagóriában kötetlenül
beszélgethetnek egymással. Az
idősebbek számára lehetőség
van szentmisén, vagy istentiszteleten részt venni, bekapcso-

Attila a látványos matematikai transzformációkról számolt be, majd Horváth Katalin, a Selye János Gimnázium
tanára értékelte az iskolánkban matematikából írt belépő
felmérőket.

Az eseménysorozatot 1993ban indította útjára dr. Ipóth
Barnabás, iskolánk nyugalmazott igazgatója, valamint
Oláh György, az iskola volt
matematikatanára. A rendezvényt Gidró Bonifác emlékének szentelték, aki a bencés
gimnázium legendás matematika-fizika szakos tanára,
1920 és 1939 között pedig
igazgatója is volt – neki köszönhetjük, hogy a két világháború közötti időszakban a
gimnázium megőrizte magyar
jellegét.
A rendezvénysorozat azóta is
nagy sikernek örvend, az előadásokon minden évben közel
100 diák, valamint a környék
pedagógusai vesznek részt.
Vajányi Orsolya,
a Selye János Gimnázium
tanára
Fotó:
RNDr. Holczhei Árpád

Lacsny, a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem munkatársai tartottak előadást Érdekes
fizikai kísérletek címmel.
A fizikaelőadással párhuzamosan folytak a matematika
területét érintő előadások,
melyeket az iskola informatika és matematika tantárgybizottságai szerveztek. Elsőként iskolánk tanára, Édes

A KOMÁROMI KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM és
az ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZETE

tisztelettel meghívja Önt szeptember 30-án 16 órára,
az Arany 17 Rendezvényközpontba
(Komárom, Arany János u. 17.)

Borhy László akadémikus
(intézetigazgató, az ELTE BTK dékánja)

Római kori díszpáncélok Brigetióból és környékéről
című előadására és könyvbemutatójára.

Gazdaságtudományi PhD-képzés
a Selye János Egyetemen

Nyolc nappali és nyolc levelező tagozatos hallgató beiratkozása után elindult az oktatás a Közgazdaságtan és vállalati
menedzsment tanulmányi program a harmadik (PhD) szintjén. A képzést támogatja a Pallas Athéné Domus Concordiae
Alapítvány (PADOC). A Selye János Egyetem az egyetlen
Magyarországon kívüli felsőoktatási intézmény, ahol gazdaságtudományi doktoranduszi képzés valósul meg magyar
nyelven.

Ötvenéves a Komáromi Kamarazenekar

(1.)

Dobi Géza, a zenekar megalapítója így emlékezett: „A történelem folyamán Komáromnak mindig kiemelt stratégiai szerepe volt. A hadsereg életében a katonazenekarok fontos
szerepet töltöttek be. Az 1848–49-es szabadságharc idején Klapka generális zenekarának
nem kisebb személyiség volt a „zenedirektora”, mint Egressy Béni, a Szózat, a Klapkainduló szerzője, Erkel Ferenc operái librettóinak írója. Később, 1868-ban a császári és
királyi 30. gyalogezred zenekarának id. Lehár Ferenc lett a karmestere. Az első Csehszlovák Köztársaság idején a komáromiak szívesen hallgatták az Anglia-parkban lévő
„zenepavilonban” koncertező helyőrség zenekarát. Már a 20. század 30-as éveinek elejétől változás következett be, mert egyre több alkalommal lépett fel a Szent Benedek-rendi
Gimnázium 20-30 tagú diákzenekara, amelyet Krizsán József, a gimnázium zenetanára
alapított és vezényelt. Az együttes 1939 és 1944 között évente szerepelt a Budapesti Zeneakadémián.
1945 után Komárom zenei
életében is néhány éves csend
következett. De már az ötvenes évek elejétől újból fellendült a kulturális élet: a kávé-

Dobi Géza
házakban „cigányzene” szólt;
Schmidt Viktor vezényletével
újra énekelt a nagy múltú (egy

időre vegyes karrá átalakult)
Munkásdalárda; az ötórai teákon a „Béke-zenekar”, később a patinás „Synkopy”
szórakoztatta a komáromi
ifjúságot. Mindezekkel párhuzamosan elkezdődött Csík
János szédületes énekesi pályafutása.
Ugyancsak a Csemadok Városi Szervezete keretében alakult meg a színjátszó csoport
és Krizsán József vezetésével
a 20-25 tagú zenekar; irodalmi–zenés esteket, műsorokat,
operetteket stb. mutattak be.
Azonban a Csemadok nagyon
sikeres tevékenysége, bizonyára az 1956-os politikai
események miatt, egy időre
megszakadt, ennek következtében a zenekar működése is.
1959 őszétől tanítottam hegedűt a Komáromi Művészeti
Népiskolában. 1966 tavaszán

– Óváry Erzsébet zongoratanárnő tanácsára – keresett meg
a Csemadok Városi Szervezete vezetőségének két ifjú tagja,
Köles Vince és Stirber Lajos
(későbbi jó barátaim) azzal a
kéréssel, hogy a „zeneiskola”
tanáraiból és egykori növendékeiből alapítsunk zenekart, s

Az ötvenes évek elejétől – Schmidt Viktor vezényletével – énekelt a nagy múltú Egyetértés
Munkásdalárda
hogy én vállaljam annak veze- nélkül megalakult a vonós a zenekar tagjai másolták le
tését. A terveket tettek követ- kamarazenekar. Mivel a helyi saját szólamaikat. 1966-ban
ték, minden anyagi támogatás művészeti népiskola igazgató- Pleidell János festőművész
nője, Vikartovszkyné sz. Amb- tárlatán álltunk először közönrózy Irma bocsátotta rendelke- ség elé. Jeles színművészünk,
zésünkre a próbahelyiséget, a Dráfi Mátyás öt zenekarkízenekar-alapítás ötlete pedig séretes népdalfeldolgozásoa Csemadokban merült fel, az mat énekelte. Emlékezetesek
együttes a Csemadok Komá- maradtak számomra a nagy
romi Városi Szervezete és a közönségsikert aratott LehárMűvészeti Népiskola Kamara- (születésének 100. évfordulózenekara név alatt kezdte el te- ja), Petőfi- (születésének 150.
vékenységét. Olyan együttest évfordulója) emlékestek, vakellett létrehozni, amely képes lamint a Csemadok magalakulesz a nemesebb szórakozta- lásának 25. évfordulója alkaltásra, nagy mesterek miniatűr- mából rendezett műsorok is.”
jeinek elfogadható előadására.
(Folytatása következik)
Repertoárunk minden darabLejegyezte: Stirber Lajos,
Egy a bencés gimnáziumi zenekarok közül
ját magam dolgoztam fel, és
a zenekar alapító tagja
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Növényvédelem

Nem a képzelet szülte

Itt az ősz!

Mind a gyümölcsöskertben,
mind a virágoskertben fontos
a megfelelő növényvédelem
ősszel is, így sok munka vár
ránk a deres hideg kertben.
A gyümölcsöst is ideje rendbe
tenni, szüretlejük 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 gyü-

mölcsöt ne tegyük el tárolásra, mert megfertőzheti a többi
egészséges gyümölcsöt, sőt
ezek befőzésre sem alkalmasak, és sajnos a komposztba
sem érdemes tenni, így marad
az égetés vagy a hulladék.
Az őszibarackosokban rendszerint igen gyakoriak a nagymérvű gally- és ágelhalások, amelyek végül a fa pusztulásához
vezetnek. Ilyen tünetek között
pusztul el számos gyümölcsösben a fák túlnyomó része. A
betegség egyik jelentős kórokozója a Cytospora cincta nevű
gomba. A kórokozó a fás szövetekbe sérüléseken keresztül hatol be. A gyümölcs
leszedése után a kocsány
ízesülésének helyén képződő nagyszámú, apró
sebfelületnek – a metszési felületek mellett – fertőzésveszélyt növelő hatása lehet. Ezek lezárása,
különösen az erősen fertőzött gyümölcsösökben,
rendkívül fontos.
A csonthéjasok baktériumos
megbetegedésének
– melynek az előbb említett
őszibarackfák korai ágelhalá-

sában, valamint a kajszifák gutaütésében ugyancsak jelentős
szerepe van – aktivitása őszszel fokozódik, a közvetlenül
a lombhullás utáni időszakban
a fertőzés veszélye növekszik.
Ugyanakkor a citospórás megbetegedések
kórokozójának
aktivitásával is számolni kell.
A későbbi károsodás mértékének csökkentésére közvetlenül
a lombhullás után réztartalmú készítményekkel célszerű
permetezni. A baktérium elleni védekezésben
a bordói lének van
jelentősége. A fokozott mérvű fertőzés
veszélye és a kémiai
védekezés korlátozott lehetőségei miatt, amennyire csak
lehet, kerülni kell az
őszi metszést, és ha
az megoldható, tavasszal kell metszeni. A metszési felületeket pedig
azonnal le kell zárni.
Ősszel tegyünk enyves gyűrűket a fákra, hogy a téli araszoló és más kártevő ne jusson
fel. 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. Az
erkélyen, teraszon „nyaralt”
virágok esetén – védett helyre, telelőre helyezésük előtt
– vizsgáljuk át a leveleket,
azok hátoldalát is, valamint
a hajtásvégeket, győződjünk
meg kártevőmentességükről.
Lombozatukon
megbújhatnak telelésre készülő levéltetvek, atkák, pajzstetvek akár
kis egyedszámban is, melyek
egyenletes hőmérsékletű tartási körülmények között újból
aktívakká válnak, ott gyorsan
felszaporodnak, súlyos kártételt okozhatnak. Permetezésüket még a szabadban érdemes
elvégezni, hiszen a lakásban
alkalmazható
növényvédő
szerek száma kevés, és hatékonyságuk, ölő hatásuk is
enyhe.
A lehullott faleveleket és nyesedéket terítsük szét, hagyjuk
megszáradni, majd aprítsuk
össze, vagy dobjuk a komposztra, vagy ha nincs komposztáló edényünk, a száraz és
aprított leveleket egyszerűen
terítsük szét a fák és bokrok
alatt. A fák leveleinek szövetében élő és azzal, abban
áttelelő kártevők (pl. aknázó
molyok), amennyiben már a
levél szövetében vannak, kémiai kezelésre gyengén reagálnak. A fertőzött leveleket
lehullás után nem szabad a
talaj felszínén hagyni áttelelésre: összegyűjtve, szakszerű
komposztlással a felmelegedő
komposztban
elpusztulnak.
Hasonló eredményt nyújt a levelek talajba forgatása, ásása
is: a talaj belsejébe került kártevők szintén elpusztulnak.
-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.) Ha azt tapasztalja, hogy a
környezetében élők nem akarják meghallgatni és kitérnek a beszélgetések elől, őszintén gondolja végig, vajon nem csak panaszkodásból álltak-e legutóbbi beszélgetéseik. Ha nem fogadja meg a
tanácsokat, egy idő után az emberek nem is akarnak segíteni.
HALAK (február 21. – március 20.) Előfordul, hogy egy megoldhatatlannak tűnő problémát egyszerűen félre kell tenni egy időre, még ha úgy érzi is, hogy az élete függ tőle. Sokkal könnyebben
talál megoldást, ha sikerül stresszmentesíteni az adott témát. A
részleteket ráér azután hideg fejjel, koncentráltan kidolgozni.
KOS március 21 – április 20.) Bizonyos emberek készek tökéletesen behódolni önnek és csak azt lesni, mit tehetnek önért. Ez
egy ideig kellemes lehet ugyan, de hamarosan annyira természetesnek veszi már, hogy kiszolgálják, hogy nem is értékeli, nem is
beszélve a viszonzásról, ettől pedig partnere szenvedni fog.
BIKA (április 21. – május 20.) Mostanában minden az érzelmekről
szól ön körül és ez elgondolkodtatja, sőt kicsit érzelmes hangulatba is
hozza. Saját szívügyeivel elégedett lehet, új kedvese érzései sokkal mélyebbek és komolyabbak, mint azt mutatja. Ebből a kapcsolatból akár
még házasság is lehet!

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
Két agglegény beszélget:
– Te, én már beleuntam ezekbe a fránya szakácskönyvekbe. Egy ételt se tudok elkészíteni
belőlük!
– Miért, olyan egzotikusak a hozzávalók?
– Nem, hanem mindegyik úgy kezdődik: „Végy
egy tiszta fazekat...”
A fiatalember először vacsorázik a menyaszszonya szüleinél. Étkezés után így szól leendő
anyósához:
– Köszönöm ezt a fantasztikus vacsorát, rég ettem ilyen jót!
Megszólal erre a menyasszony kisöccse:
– Mi is...
– Jean, eressze le az órát az ablakon.
– Minek, uram?
– Fel akarom húzni!
– Milyen kavicsból van a legtöbb a patakban?
– Vizesből...
Székely és a felesége egy szekéren utaznak. Egyszercsak nagy vihar támad. Tőlük száz méterre
lecsap a villám. Azt mondja a székely: – No-no!
Megint lecsap a villám tőlük alig ötven méterre. Újra megszólal a székely: – No-no!
Lecsap a villám ismét és agyoncsapja az asszonyt. Mondja a székely: – No, azért mondom!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Magánéletében fordulatra számíthat. Olyan intenzív élményekben van része párkapcsolatában, hogy azok szinte már lelki, spirituális tapasztalatnak minősülnek. Sok mindent más színben lát most már és sok régi
megszokásától, mintájától meg akar szabadulni.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha nem érzi magát maradéktalanul
boldognak, írjon egy listát, hogy vajon mi tenné azzá. Azután gondolja végig, hogy mi az, ami önön múlik és mit tehet érte. Azon is
érdemes elgondolkodnia, hogy az első ötletei közül mi az, ami nem is
igazán lényeges, csak pillanatnyi jó érzést ad.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Jól érzi magát a
bőrében, minden feladatot könnyedén megold. Ennek alapja a
gondolkodásában bekövetkezett változás. Sokkal pozitívabban,
reménytelibben látja a világot. Igyekezzen megtartani ezt a látásmódot, mert rengeteg helyzetben hasznát tudja majd venni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Önértékelése végre
helyreállt, új ismerőse ugyanis nemcsak elfogadja azokat a dolgokat, amelyekért mások megmosolyogják, hanem csodálja is az
ön együttérzését, érzékenységét, és naiv világlátását. Ez a fajta
megértés komoly alapja lehet egy örök barátságnak vagy szerelemnek.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön képes úgy álmodozni, hogy közben mindvégig két lábbal áll a földön. Ritka és
nagyon szerencsés adottság ez és most lehetővé teszi, hogy megoldást találjon egy régóta húzódó párkapcsolati kérdésre, mégpedig úgy, hogy azzal mindkét fél maximálisan elégedett legyen.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ön alapvetően jóhiszemű és könnyen megbízik az emberekben. Ez a tulajdonsága akár
veszélyes is lehet, de most ez fogja visszaadni valakinek az önmagába vetett hitét. Egyik barátjának önnek köszönhetően helyreáll
az önbecsülése és képes lesz kimászni a gödörből.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha két ember szinte
mindent másképp lát és él meg a világban, eltérő módszerekkel
halad a célja felé és egészen más az értékrendje. Nehéz olyan
közös pontokat találni, amelyek egy tartós kapcsolat alapjául
szolgálhatnak, de tanulni sokat tanulhat belőle, ezért igyekezzen sok időt tölteni új kedvesével!
BAK (december 22. – január 20.) Ha arra vágyik, hogy pár napra visszavonuljon és nyugodtan átgondolhassa a jelenlegi helyzetet,
mondja ezt el kedvesének. Mivel benne is hasonló zűrzavar van,
nem lesz kifogása egy ilyen rövid „kényszerszünetnek”, sőt talán ő
az, akinek valójában jót tenne most a különlét.
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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

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Eladó átalakított garzonlakás Komáromban, a Gazda utcában. Telefonszám: 0915 069
139.
* Kiadó Komáromban 10x10es helyiség (garázs, műhely, raktár). Tel.: 0911 705 087.
Komáromi élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk.
Tel.: 0911 208 885

Segédszakácsnőt és
pincérnőt
felveszünk
komáromi részlegünkbe.

Tel.: 0908 480 038
* Kiadó Komáromban a Petőfi
utcán 27 m2-es üzlethelyiség,
nagyon jó, frekventált helyen.
Tel.: 0918 709 049.

A leggazdagabb tankönyvés kottakínálatot
nálunk találhatja!
Tankönyek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com

* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó vadonatúj, turbo
GEMINOX 28-as gázkazán,
átfolyós vízmelegítővel. Tel.:
0905 835 411.
* Eladó 3-szobás családi ház,
17 áras telekkel Ifjúságfalván. Tel.: 0907 294 303.
* Karfiol eladó Ekelen. Tel.:
0905 905 122.

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

Autóbiztosítás
Casco és
kötelező

Tel.: 0905 928 195.
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MŰSORAJÁNLAT
október 1-től 7-ig

SZOMBAT
M1

M1

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

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 7.20 Barbie: A gyöngyhercegnő
(amer.), 11.20 Babavilág,
13.00 Monk (amer.), 14.00
Főnök inkognitóban (francia), 16.00 Botcsinálta túsz
(amer.), 18.00 Tények, 18.50
Star Academy, 22.00 A
Wall street farkasa (amer.),
1.50 Várlak nálad vacsorára
(amer.)

7.0 0 T V2 mat i né, 11.05
Több, m i nt testőr, 12.40
Mon k (amer.), 13.40 Gy ilkos sorok (amer.), 15.50
Macskafogó
(mag ya rka nad ai), 18.0 0 Tények ,
18.50
Sz t á rba n
sz t á r,
21.30
A
v ilág hábor ú
(amer.), 0.05 Á r nyék nélk ül 2 (amer.)

RTL Klub

RTL Klub

7.0 0 Kölyök k lub, 12.45
Döglöt t a k t á k (amer.),
13.50 A szállító (f ra ncianémet), 16.0 0 Tot ál be épülve (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
20.00 X-Faktor, 21.50 A
kopasz osztag (magyar),
0.0 0 A lá ny és a fa rkas
(amer.-ka nad ai)

6.50 Kölyökklub, 10.55 Nevelésből elégséges (amer.),
13.55 Egy rém fura család
(amer.), 14.25 Anyámon
a tanárom (amer.), 16.10
Sziki-szökevény (amer.-német), 18.00 Híradó, 18.50
Kicsi óriások, 21.15 A
Da Vinci-kód (amer.-angol), 1.00 Sziki-szökevény
(amer.-német)

RTL II

RTL II

9.00 Tengerparti gyilkosságok (amer.), 11.00 A
pletykafészkek
(amer.),
13.00 Tucatjával olcsóbb 2
(amer.), 15.00 ValóVilág,
20.00 Végzetes hazugságok
(amer.-lengyel), 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág,
23.30 CSI: New York-i helyszínelők (amer.)

12.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Az élet ízei
(amer.-indiai), 19.00 ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes, 23.30
Az élet ízei (amer.-indiai),
1.55 Jóbarátnők (amer.)

M2

11.50 Góg yi felüg yelő,
12.35 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 13.05 Sherlock,
a jak, 14.15 Gyerek versek,
15.55 G r im m meséiből,
17.00 Mickey egér játszó tere, 19.05 Dínó -vonat,
19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05 A muskét ások
(angol), 21.00 Én vag yok
it t, 22.40 M R 2 A k usz ti k

Duna tv

10.55 Noé ba r át ai, 13.0 0
Í zőr zők , 13.35 Ha zajá ró,
14.10 Mag ya r k rón i k a ,
15.35 A ha m is I zabel la
(mag ya r), 17.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 19.30 Napsütöt t e
Tosz k á na (a mer.- ola sz),
21.30
Az
esőcsi náló
(a mer.), 23.50 Fr a n k ly n
(a ngol-f r a ncia), 1.30 Nap sütöt t e Tosz k á na (a mer.ola sz)

Duna World

11.45 A keg yel mes ú r ro kona (mag ya r), 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v il la , 15.45 Hog y
volt?, 19.15 Szaba d ság
t ér 56, 20.05 Csi nálju k a
fesz t ivált!, 21.30 Fábr y,
22.45 Mu n k aüg yek (mag ya r), 23.20 O per a Café,
23.50 Eva ngél iu m

Pozsony 1

13.45 Apa és apa (francia),
15.15 Arany idők, 16.20
Szlovákia,
szeretlek!,
17.55 Főzzünk!, 18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Hírek, 20.25 Miss
Universe, 22.05 Otthagyni
Las Vegast (amer.), 23.55
Ray Donovan (amer.),
0.50 A zene

Pozsony 2

14.00 Farmereknek, 14.25
Vadászoknak, 16.10 Bajnokok Ligája, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Kis ünnepségek (cseh-szlovák-francia), 21.45 Fesztiválpercek, 21.50 Az élet örömei,
22.20 Fargo (amer.), 23.40
Szlovákia legnagyobb bűntényei

Markíza tv

HÉTFŐ

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

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

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 A szultána (török)
22.00 Star Academy, 23.50
Bűnös Chicago (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 A szultána
(török), 22.00 Star Academy,
23.20 Sherlock és Watson
(amer.), 0.35 Dr. Rush

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Star Academy,
23.20
Lángoló
Chicago
(amer.), 0.25 Red Carapet

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texa si kopó (amer.),
15.45 Maria (mexi kói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Ezek megőrültek!, 20.40
A szultána (török), 22.00
Star Academy, 23.20 NCIS
(amer.), 0.55 A törvény embere (amer.)

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 Castle (amer.), 1.30
Túsztárgyalók (amer.)

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Konyhafőnök, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 Szulejmán (török),
23.55 Házon kívül

6.20 Mokka, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Tények délben,
12.30 Aktív, 13.35 Knight
Rider (mexikói), 14.40 Walker, a texa si kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 A szultána (török),
22.00 Star Academy, 23.20
Anakonda (amer.), 1.25 Sztárok testközelben

VASÁRNAP

M2

11.50 Góg yi felüg yelő,
12.35 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 13.05 Sherlock,
a jak, 14.15 Gyerek versek,
15.55 Csiz más kandú r (né met), 19.05 Dínó -vonat,
19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05 Foo Fighters,
21.15 Apám nevében (angol), 23.50 A k iválasz tot t
(olasz), 1.40 Apám nevében (angol-í r)

Duna tv

9.0 0 Isten kezében, 10.05
Új nem zedék , 13.0 0 Rú zs
és selyem, 13.30 Lóverseny
a
Csallóközben,
14.05 Colu mbo (amer.),
15.25
Sziám i
macska
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Tom my és Tuppence forró nyomon (a ngol), 19.35
Mag ya rország, szeretlek!,
21.10 Ká r t yavá r (amer.),
22.05 Dom Ham i ng way
(a ngol), 23.45 A detek t ív
és a dok tor (amer.)

Duna World

13.20 Mag ya r k rón i k a ,
13.55 Szaba d ság t ér 56,
15.10 Rú zs és selyem ,
15.40 Ö nök kér t ék , 17.40
Csalá d-ba r át , 19.20 Ö t
kont i nen s, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 Kossut h t ér
1956, 22.25 Él het ővé t enn i a z élet et , 22.55 Ha zajáró, 23.25 Ha ng v il la

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 13.30
Mar ple kisasszony (angol),
15.05 A Sumava királya
(cseh), 16.40 Senki sem
tökéletes, 17.40 Menjünk
a kertbe!, 18.15 Konyhám
titka, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 Egy aszszony illata (amer.), 23.45
Julie Lescaut (francia), 1.15
Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.00 Repülős történetek,
13.50
Színészlegendák,
14.05 A kispolgár halála
(szlovák), 16.45 Jégkorong,
19.45 Forsyte saga (francia), 20.40 Wolf Hall, 21.45
3:10 Vonat Yumába (amer.),
23.15 Öt összetört kamera

Markíza tv

8.40 Beet hoven 2 (amer.),
10.25 K redenc, 12.4 4 Spider-Ma n (amer.), 15.25
Vala hol
má r
lát t ala k ,
18.20 Mulat a z elit, 19.0 0
Hí radó, 20.30 God zilla
(amer.), 23.0 0 Bossz ú a
f iamér t (amer.), 1.0 0 Go d zilla (amer.)

8.50 Spider-Man (amer.),
11.25 Rendőrakadémia 4
(amer.), 13.10 Jó tudni!,
16.30 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 17.35 Alvég,
felvég, 19.00 Híradó, 20.30
Valahol már láttalak 23.20
Élő célpont (amer.), 1.20
Bosszú a fiamért (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

8.05 Mesék, 10.25 Ninja
Factor (amer.), 11.20 Tizenkettő egy tucat (amer.),
13.20 Apa csak egy van
(amer.), 16.00 Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Harc a selyemútért (amer.), 23.40
Kettős csapás (amer.), 2.05
Tiltott zóna (amer.)

10.10 Titkok városa (amer.),
10.45 Új kertek, 11.40 Építünk, javítunk, 12.30 A futár (amer.), 14.30 Hobit 2
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Csillag születik, 22.40
Enigma kód (amer.), 1.10
Kincses sziget (amer.)

M1

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.15 Dr. Csont
(amer.), 0.30 Nyomtalanul
(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, 23.00 BeleValóVilág

M2

11.35 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.50 Csűrcsavarosdi, 15.30
Franklin és barátai, 16.25
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 A
rózsák harca (olasz)

Duna tv

12.55
Ízőrzők,
13.30
Halálbiz tos
diag nózis
(amer.), 14.20 A palot a
ék köve (dél-koreai), 15.30
Elfeledet t szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 17.10
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.35 Don Mat teo (olasz),
19.35
Maradj
t alpon!,
20.35 Kék fény, 21.40 Hawaii Five (amer.), 22.30
No – Limit (f rancia), 23.35
Monte Wild hor csodálatos
nyara (amer.)

Duna World

11. 35 A b e sz élő könt ö s
(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 ,
16.10 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. 30
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 A kert (szlovák), 22.05 Riporterek,
22.35 Titkos életek (szlovák), 23.40 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

14.10 Park, 16.45 Szlovák falvak enciklopédiája,
17.15 A világ kincsei, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.15 Cid (szlovák), 22.35
Rövidf ilm a szerelemről
(lengyel)

Markíza tv

10.00 Forr a bor, 11.00
Családi történetek, 13.00
NCIS (amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.55 Forr a bor, 19.0 0
Hí radó, 20.30 Felvég, alvég, 21.50 Kredenc, 23.55
Döglött akták (amer.)

JOJ TV
10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Top Sztár, 12.55
Castle (amer.), 16.50 Találd ki a koromat, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 23.00 Az üveg
mögött (amer.), 0.05 A csalók (amer.)

RTL Klub

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

RTL Klub

RTL II

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,
23.30 BeleValóVilág

M2

M2

13.15 Tatonka történetei,
13.55 Kaja-kalandok, 14.50
Csűrcsdavarosdi,
16.10
Peppa malac, 16.25 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 Rózsák
harca (olasz)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 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, 0.55 Hawaii Five.0

Duna World

11.40 Tranzitutas (magyar),
13.20 Életkor, 13.40 Szeretettel Hollywoodból, 14.40
Magyar gazda, 16.20 Hogy
volt?, 17.25 Család-barát,
19.05 Kívánságkosár, 20.00
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), 17.45 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
Szlovén maga zi n, 16.30
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 I I. v ilág hábor ú , 22.45 Tal k show

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
13.00 NCIS (amer.), 14.55
A sziget, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40
A sziget, 22.40 Atletico
Cvernofka (szlovák), 23.45
Döglött akták (amer.)

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Tatonka történetei, 14.50 Csűrcsavarosdi, 15.20 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), 0.25 Rózsák
harca (olasz)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 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), 19.35 Maradj
talpon!, 20.50 Szabadság tér
56, 21.45 Szamárköhögés (magyar), 23.30 Róma ege alatt
(olasz)

Duna World

11.35 Szávitri, az asszonyi
hűség dícsérete (magyar),
13.15 Magyar gazda, 14.40
Kárpát expressz, 15.30 Ecranul nostru, 16.20 Hogy volt?,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.30 Maradj talpon!, 0.30
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, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Elsődleges félelem (amer.),
22.30 Törvény és rend, 23.55
Rendőrségi
ügyosztály
(olasz), 0.45 Orvosok

Pozsony 2

14.05 Tudományos magazin, 15.30 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.10 Az én házam,
19.35 Hírek, 20.15 A klímaváltozások ról,
22.45
Művészetek, 23.45 Évekkel ezelőtt

Markíza tv

11.00 Családi tör ténetek,
12.55 NCIS (amer.), 14.55
A sziget, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 For r a
bor, 19.00 Híradó, 20.30
Alvég, felvég, 21.40 A
sziget, 22.40 Jószomszédi
viszonyok, 23.40 Tüzes
csirke (cseh), 2.10 NCIS
(amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.35
Topsztár,
12.55
Castle (amer.), 12.55 Castle
(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 Találd ki a koromat,
22.45 Csillag születik, 0.10
Bosztoni
gyilkosságok
(amer.), 1.10 Az igazságosság 18 kereke (amer.)

7.45 Tárg yalóterem, 9.50
Testőrök, 10.50 Találd ki a
koromat!, 12.30 Topsztár,
12.50
Castle
(amer.),
14.50 Inkognitó (amer.),
16.50 Találd ki a koromat!,
17.00 Hí radó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Az üveg mögött (amer.),
22.00 Látogatók, 23.00 Dr.
Csont (amer.), 23.55 Bosztoni gyilkosságok (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!
12.30 Story extra, 13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20
A konyhafőnök, 15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 0.55 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,
23.30 Barátok közt

M2

11.35 Kérem a következőt!,
13.15 Tatonka történetei,
15.20 Raju, a riksa, 16.25
Mesélj nekem!, 17.50 Digby,
a tinisárkány, 19.20 Alvin
és a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.25
Rózsák harca (olasz)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.30 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 Kossuth papja (magyar), 21.45
Szir mok, virágok, koszor úk (magyar), 23.40 Mit
kíván a magyar nemzet

Duna World

10.05
Római
katolikus
szentmise, 10.45 Így szól az
Úr!, 13.35 Hazajáró, 14.10
Magyar krónika, 16.05 Hogy
volt?, 17.15 Család-barát,
18.50 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
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
Szemet
szemért
(szlovák), 22.40 Egy lépés a mennyország (olasz),
23.35 Rendőrségi ügyosztály, 0.25 Orvosok

Pozsony 2

15.30
Roma
magazin,
16.30 Tesztmagazin, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.15 CE.ZA.AR 2016,
21.35 Tudományos mgazin,
23.25 Rendőrség, 23.40
Prof ik

Markíza tv

12.50 NCIS (amer.), 14.50
A sziget, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40
Atletiko Cvernof ka, 22.40
Kredenc, 23.50 Döglött
akták (amer.), 0.50 A Los
Angeles-i rendőrök (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30
Topsztár,
12.55
Castle (amer.), 14.55 Látogatók, 16.00 Híradó, 16.50
Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
K rimi, 19.30 Híradó, 20.35
Nálunk otthon (szlovák),
21.30 Inkognitó, 22.20
Látogatók, 23.45 Bosztoni
gyilkosságok (amer.)

PÉNTEK
M1

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest,
14.20 A konyhafőnök, 15.50
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.20
Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.15 Csúcsformában (amer.), 0.15 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!,
11.50 Mézga család, 13.10
Tatonka történetei, 13.55
Kaja-kalandok, 16.10 Peppa
malac, 16.35 Gyerekversek,
17.20 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
Rózsák harca (olasz)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.25 A
palota ékköve (dél-koreai),
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 Agatha
Raisin (angol), 21.35 Nora
Roberts
(amer.-kanadai),
23.15 A kínai (német-svéd)

Duna World

11.30 Három boltoskisasszony (magyar), 13.45
Rúzs és selyem, 14.45 Kosár, 15.10 Életkerék, 16.15
Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték, 21.30 Maradj talpon!,
0.25 Munkaügyek (magyar), 2.25 Három boltoskisasszony (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 A gazember halála (francia), 0.05
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.00
Élő panoráma, 14.30 A művészetek, 15.30 Szemtől
szemben, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Erzsébet-udvar, 21.40 Submarino (svéd-dán), 23.30 One
Day Jazz fesztivál

Markíza tv

9.55 Forr a bor, 11.00 Családi történetek, 13.05 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Alvég, felvég,
21.45 Jó tudni!, 22.50 A
rendőrvadász (amer.), 1.10
A holnap emberei (amer.)

JOJ TV
10.40 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.55 Castle
(amer.), 14.55 Látogatók,
16.00 Híradó, 16.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Látogatók (szlovák), 22.40 Scary Movie 5 (angol), 0.30 A
hegyeknek is van szemük
(amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
1-jén Malvin
október
2-án Petra
október
3-án Helga
4-én Ferenc
október
október
5-én Aurél
október
6-án Brúnó, Renáta, Natália
október
7-én Amália
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Tárnok Bálint és Nagyová Klaudia
Gútán: a verebélyi Samochin Michal és a nemesócsai Angyal Rita, a peredi Varga Mátyás és Szépe
Emese
Érsekújvárban: a bajcsi Hrabovský Juraj és a naszvadi Papová Anita.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a dunaradványi
Peredy Zsombor, az ógyallai Vaššová Zoé
és a nánai Kovácsová Karin
H A L Á L O Z Á S

A Dunatáj receptkönyvéből

PASIFOGÓ
TEPSIS HÚS
Hozzávalók:
1 kg burgonya
1,4 kg sertéstarja
5 dkg vaj
5-7 dkg füstölt szalonna
4-5 gerezd fokhagyma
só
őrölt bors
köménymag
majoranna
szerecsendió
Elkészítése:
1 kg burgonyát meghámozunk, és nagyobb kockára vágunk,
nyersen szorosan egymás mellé tesszük a tepsibe, kicsit megsózzuk, és kis vajdarabkákat és kevés apróra vágott füstölt
szalonnát teszünk rá. Letakarjuk alufóliával, és betesszük a
sütőbe, ahol 170 fokon sütjük kb. fél órán át. Ekkor kivesszük
a sütőből, és a burgonyára helyezzük a nyers sertéstarjaszeleteket, amit előző nap 1 cm vastagra szeleteltünk, besóztunk,
őrölt borssal, fokhagymával, majorannával, köménymaggal
és szerecsendióval fűszereztünk. (Lehet csirkével is készíteni,
más fűszerezéssel.)
Visszatesszük a sütőbe, letakarjuk újra alufóliával, és 170
fokon sütjük kb. 40 percig. Ekkor levesszük róla a fóliát, és
pirosra sütjük.

HABOS ALMÁS SÜTI
Hozzávalók:
A tésztához:
5 db tojássárgája
25 dkg porcukor
15 dkg margarin
12 ek tej
30 dkg liszt
1 csomag sütőpor
A töltelékhez:
2 kg alma
1 csomag vaníliás cukor
cukor ízlés szerint
fahéj
2-3 ek búzadara
A habhoz:

5 db tojásfehérje
25 dkg porcukor
darált dió (elhagyható)

Elkészítése:
A tésztához kikeverjük a tojások sárgáját a porcukorral, a margarinnal és a tejjel, majd hozzákeverjük a lisztet és a sütőport.
Tepsibe simítjuk, és félig megsütjük.
A töltelékhez lereszeljük az almát, a levét kinyomkodjuk, majd
kicsit megdinszteljük a cukorral, a vaníliás cukorral és a fahéjjal együtt, közben belekeverünk 2-3 evőkanál búzadarát. Az
így elkészült tölteléket a tepsiben lévő tésztára simítjuk, és 180
fokra előmelegített sütőbe tesszük sülni.
A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, majd óvatosan hozzákeverjük a porcukrot. Amikor a sütemény majdnem kész, a habot az almára simítjuk, és visszatesszük a sütőbe még egy kicsit szárítani. A tetejére szórhatunk diót is, akkor ezzel együtt
szárítjuk.

S Z U D O K U

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Meszlényi Márta (67 éves), Mgr. Ozábalová Klára (59 éves), Balogh Tamás (50 éves), Kozák
Péter (65 éves), Kánai Ferenc (82 éves), Mezeiová
Helena (83 éves), a komárom-gadóci Kufelová Zuzana (90 éves), gútai Forró Teréz (86 éves) és Stojka
Kálmán (57 éves), a marcelházai Jalsovszky Júlia (92
éves), a komáromfüssi Molnár Gabriella (82 éves), a
bogyai Rehling József (66 éves) és a csallóközaranyosi Szabados Irén (64 éves).
Emléküket megőrizzük!

Notebookok,
LCD-monitorok,

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

A gútai Lebeco pékség

Tel.: 7704 310.

 gépjárművezetőt keres

pékáru kiszállítására

 segéderőt pékáru gyártására
 csomagolási és expedíciós dolgozót
Munkavégzés helye: Gúta, Mester utca 4.
Munka helyzete: azonnali belépés
Foglalkoztatottság: teljes munkaidős, részmunkaidős
Követelmények és készségek: terhelhetőség, felelősségtudat,
függetlenség, rugalmasság (szakmai gyakorlat nem feltétel)
Kapcsolatfelvétel:

Lévai Leonard mérnök
Tel.:

E-mail:

0905 514 558

lebeco@lebeco.sk
www.lebeco.sk

Horgászbotok javítása:
0950 591 112
e-shop: www.privlačuj.sk
* Október 15-től kiadó szoba-konyhás lakás az Eötvös
utcán. Tel.: 0905/217 363

* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

Komárom
UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

KAJAK-KENU
A komáromi evezősök a dobogó legfelső fokán

A pozsonyi Slávia UK vándorserlegéért meghirdetett verseny 17. évfolyamán vízre szálltak a komáromi evezősök is. Ez a verseny idén a Szlovák Kupa futama is volt. A 9 éves versenyzőktől a veteránok
korosztályáig bezárólag rajtoltak az evezősök a 2000 m-es távon, akik közül a komáromiak végül tíz
aranyéremmel, hat ezüstéremmel és tíz bronzéremmel térhettek haza. Az egyéni eredmények:
K2 13 és 14 éves fiúk: ...3.
Meszlényi Márk és Bogya Bálint, ...8. Schrimpel Peter és
Brandt Erik * C1 13 éves fiúk:
...3. Léránt Lucas * K1 9 éves
fiúk: ...2. Marsal Máté, ...4.
Bugár Marek * K1 13 éves lányok: ...3. Koczkás Eszter, ...6.
Hübschová Diana * K1 10-éves
fiúk: 1. Grolmus Lukáš, ...4.
Podleiszek Dávid, ...8. Ikréni
Márk * K2 11 és 12 éves fiúk:
1. Doktorík Jakub és Podleiszek
Filip, ...6. Ott Jakab és Zrnek Jakub, ...12. Farkaš Tomáš és Németh Dávid * C1 14 éves fiuk:

1. Léránt Peter Christopher, ...4.
Galo Dávid * K1 10 éves lányok: ...3. Tóthová Tamara * K2
kadétok: ... 3. Ujvári Marko és
Náhlik Pavol, ...9. Brandt Erik
és Tanka Tomáš * K1 kadétlányok: ...13. Bogdányiová Katarína * C1 kadétok: 1. Koczkás
Dávid, 2. Zilizi Richard, ...15.
Méhes Zoltán * K2 11 és 12
éves lányok: ...8. Vávrová Eva
és Bakos Virág Orsolya, 9. Vávrová Anna és Lakyová Laura *
C1 kadétlányok: ...3. Ikréniová
Viktória * K1 juniorlányok: 1.
Petrušová Mariana, ...4. Grol-

Eladó Gútán 5-szobás, hőszigetelt, földszintes
családi ház frekventált helyen.
Alapterülete 200 m2, 14 áras telek, egyszerűen
átalakítható két lakásegységre. Parkosított udvar és kert, alacsony rezsiköltség, kétféle fűtés.
Ár megegyezés szerint! Tel.: 0907 117 798.

musová Bibiána * C1 juniorok: ... 2. Banai Tóth István, ...
4. Sýkora Samuel Daniel, ...6.
Csontos István * K1 férfiak: 1.
Botek Adam, ...6. Szokol Daniel * K1 veteránok: ...2. Bukovský Tibor, 3. Ódor Ladislav, ...5.
Zirkelbach Gabriel * K1 14 éves
fiúk: ...3. Meszlényi Márk * K1
13 éves fiúk: ...6. Peter Schrimpel * K2 13-14 éves lányok:
...3. Koczkás Eszter és Pecsuková Katarína /UKB/ * K1 12
éves fiúk: 1. Podleiszek Filip, 2.
Doktorík Jakub, ...7. Ott Jakab,
...13. Németh Dominik * K1 11

éves fiúk: ...2. Doktorík Dominik, ...7. Farkaš Tomáš, 8. Zrnek Jakub * K1 12 éves lányok:
...10. Bakos Virág Orsolya, 11.
Paradiová Vivien * K1 11 éves
lányok: ...5. Vávrová Eva, ...10.
Vávrová Anna,... 12. Lakyová
Laura * K2 férfiak: 1. Szokol
Daniel és Botek Adam * C2
juniorok: ..2. Banai Tóth István és Polakovič Michal * K2
juniorlányok: ...3. Grolmusová
Bibiána és Petrušová Mariana *
C2 kadétok: 1. Zilizi Richard és
Koczkás Dávid * C2 13 és 14
éves fiúk: 1. Léránt Peter Christopher és Gallo Dávid.
Csapatbajnokságban a komáromiak aranyérmet szereztek,
megelőzve Újbánya (Nováky)
és a somorjai csapatot.

Péntektől vasárnapig tartott Szegeden az olimpiai reménységek futama. Két komáromi kenus, Koczkás Olivér és Zilizi Richárd „robbantott” és tarolt a versenyen. Eredményeik:
C1 1000 m: 1. hely Koczkás
Olivér * C1 200 m: Koczkás
Olivér ezüstérem * C2 1000
m: Koczkás-Zilizi ezüstérem
* C2 500 m: Koczkás-Zilizi
ezüstérem * C2
200 m: * C2 200
m: Koczkás-Zilizi bronzérem *
K1 1 000 m: Petrušova Marianka
ezüstérem * C2
500 m: Banai Tóth
István – Polakovič
Michal 8. hely,
560 m 4. hely,
1 000 m 5. hely.

Koczkás Olivér (a képen) ezt
a győzelemsorozatát nagyapja,
dr. Horváth György, és mentora, Halmo Béla emlékére ajánlotta fel.

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
8. forduló
KFC Komárom – FC Slovan
Galánta 2:0 (0:0) Alig háromszáz néző volt kíváncsi a két járási székhely
csapatainak mérkőzésére. Mindezt azért írjuk le,
mert a komáromi csapat
egyre szebb és látványosabb
találkozót vív a bajnokságban,
ám ennek ellenére a szurkolók
száma nem emelkedik. A Galánta elleni találkozó első 45
percét is Komárom irányította,
viszont csak két kapufát tudtak lőni. A második félidő 60.
percében Faragó törte át magát
a galántaiak védelmén és megszerezte csapatának a vezetést.
A 73. percben Haša mintegy 20
méteres lövésével tovább növelte a hazaiak vezetését * Komárom csapata a bajnoki táblázat 2. helyén áll 23 ponttal.
IV. liga
8. forduló
Ímely – Tardoskedd 2:0 (1:0)
Az ímelyiek kihasználták a hazai pálya előnyeit, gyors játékukkal meglepték vendégeiket.
A 15. percben Oršolík volt az,
aki megszerezte a vezetést, ám
ezután a tardoskeddiek is felélénkültek, a labda a két 16-os
között ingázott. A második félidő utolsó percében büntetőhöz jutottak a hazaiak, amelyet
Hübsch értékesített * Szentpéter – Nyitra B 0:3 (0:1) A sereghajtó vendégcsapat alaposan
meglepte a szentpéterieket, folyamatosan támadták kapujukat
és az egyik ilyen küzdelemben
a találkozó 39. percében a hazai
Nagyról pattant a szentpéteri hálóba a labda. A második félidőben megjött a hazai csapat támadókedve is, ám csak az ellenfél
tizenhatosáig jutottak csatáraik.
A mérkőzés utolsó harmadára
fellazult a szentpéteriek védelme, amit a nyitrai juniorok ki is
használtak * Tótmegyer – Gúta
2:0 (2:0) A találkozó első perceiben eldőlt a mérkőzés, amikor

a 7. és 12. percben gólt kapott
a gútai csapat, amelynek egyetlen erőssége Rom Henrik kapus
volt, akinek köszönhetően nem lett csúfosabb a
vereség * A bajnokság
4. helyén áll Ímely (17
ponttal), 7. Gúta (10 p),
11. Szentpéter (8 p).
V. liga
8. forduló
Ógyalla – Ekel 0:1 (0:1) Mészáros Mihálynak a találkozó
6. percében lőtt gólja alaposan
meglepte a vendéglátókat. A
gyallaiak igyekeztek kiküszöbölni a csorbát, ám a vendégek
mindvégig jó taktikával védekezve nem engedték * Bellegszencse – Marcelháza 5:2
(2:2) Az első félidőben még
lépést tudtak tartani vendéglátóikkal a marcelháziak, ráadásul a 16. percben Hegedűs
vezetéshez is juttatta a csapatát.
Két hazai gól után a bellegszencseiek visszavették a mérkőzés
irányítását, viszont a 45. percben Varga egyenlíteni tudott.
A második félidőben a hazaiak
villogtak és „leiskolázták” a
marcelházai csapatot * Hetény
– Naszvad 1:2 (1:1) A találkozó 16. percében lőtt góljával
jelezte Czibor, hogy a naszvadiak pontot szeretnének rabolni Heténytől. Nyolc perccel
később Pásztor egyenlített és a
második félidő első perceiben
is a hazaiak voltak aktívabbak.
A naszvadiak azonban gyorsan
átvették a találkozó irányítását
és a 66. percben ismét Czibor
lőtt gólt a hazai csapatnak * A
bajnoki táblázat 3. helyén áll
Ekel (15), 6. Marcelháza (13
p), 7. Ógyalla (13 p), 12. Naszvad (9 p).
VI. liga
8. forduló
FK Activ Nagykeszi – Őrsújfalu Nová Stráž 10:0 (5:0) A
bajnokság élén álló nagykesziek szinte lesöpörték a pályáról a
most alakuló őrsújfalusi gárdát.
Nagykeszi góljait Inczédi (12.,

Az ifjú tűzoltók
nem féltek a víztől

Nagyszerű szervezés, össz-munka és vidámság jellemezte az önkéntes tűzoltók Ógyallán a Polgármesteri Kupáért megrendezett
versenyét, még annak ellenére
is, hogy az időjárás nem kedvezett, gyakorta zuhogott az eső,
viszont bebizonyosodott, hogy
nemcsak a tűztől, hanem a víztől
sem félnek a tűzoltók. A hagyományos kategóriában 12 hazai és
egy csehországi csapat küzdött,
közöttük 4. Ímely, 5. Ógyalla, 6.
Nagykeszi, 7. Búcs, 8. Szentpéter, a nőknél 4. Ímely, 5. Ógyalla
csapata. A sportkategóriában 2.
Izsa, 3. Ímely A, 4. Perbete, 7.
Ógyalla, 8. Ímely B, 11. Dunaradvány férficsapata. A nőknék 1.
Ímely, 4. Ógyalla, 5. Perbete, 6.
Naszvad, 8. Izsa csapata.
Jakab István felvételei

47. 74. és 85. perc), Horváth (24. és 34. per), Turza (60.,
69. perc), Bagin (15. perc) és
Hronec (44. perc) lőtte * Perbete – Marcelháza B 4:1 (1:0)
Az első félidőben a marcelházai fakócsapat is egyenrangú
félként volt a pályán, bár a 25.
percben Rigó gólja azt jelezte,
hogy a perbetei csatárok a győzelemért harcolnak. A második
félidő 20. percében Lakatos
növelte előnyüket, majd a 80.
percben Dokič talált a hálóba.
Négy perccel később ugyan
Kelko szépített, ám a 90. percben Halász gólja a perbeteiek
megérdemelt győzelmét igazolta * Nemesócsa – Újgyalla 0:1
(0:1) A szinte kelletlenül játszó
csapatok életében a 44. percben
Németh gólja hozott változást,
ám a találkozó másik felében
már mindkét csapat letargiába
süllyedt * Keszegfalva – Szilos 5:3 (3:1) Parádés, gólokban gazdag mérkőzés zajlott a
keszegfalvai pályán, ráadásul a
15. percben Gažo a vendégeket
juttatta vezetéshez. A keszegfalvaiak részéről viszont a 27.
percben Oláh kezdte meg mesterhármasát (+ 62. perc és 66.
perc), illetve Untermayer volt
az, aki további két gólt lőtt a
szilosi hálóba (30., 31. perc), a
szilosiak részéről még Géč volt
eredményes (71. és 85. perc) *
Búcs – Vágfüzes 1:0 (0:0) Az
eredmény nem tükrözi a mérkőzés menetét, amely az utolsó
percig fordulatos, gyors játékot
mutatott. A mérkőzést Csicsó
78. percében lőtt gólja döntötte el * Izsa – Dunamocs 2:3
(1:3) Az első pillanatoktól a
vendégek voltak kezdeménye-

zőbbek és a 4. percben Kovács
ezt góljával is igazolta. Paluska
a 30., Lajos T. a 36. percben növelte előnyüket, amelyre a 45.
percben Procházka gólja volt a
válasz. A második félidőben folyamatosan támadtak a hazaiak,
ám az 51. percben Horák által
rúgott gól kevés volt az egyenlítéshez * Madar – Bátorkeszi
2:1 (1:0) A 17. percben Chudý
révén pályafölényben voltak
a madariak. A második félidő
55. percében Barton egyenlített
ugyan, de a 77. percben Varga
góljával ismét a hazai csapat
vette át a vezetést. * Dunaradvány – Csallóközaranyos
1:6 (0:1) Amikor a 7. percben
Lelkes megszerezte a vendégek
első gólját, még senki sem hitte
volna, hogy neki még a 73., 86.
és 90. percben is jár majd a taps,
illetve Jóba (60. p.) és Koczkás
(76) is elkeseríti a hazai szurkolókat. A radványiak becsületgólját a 79. percben Balogh
lőtte * A bajnoki táblázat: 1.
Actív Nagykeszi (21 pont), 2.
Perbete (21), 3. Dunamocs
(18), 4. Keszegfalva (16), 5.
Csallóközaranyos (16), 6. Bátorkeszi (13), 7. Marcelháza
B (13), 8. Újgyalla (13 p), 9.
Madar (11), 10. Szilos (10), 11.
Izsa (9), 12. Nemesócsa (8),
13. Búcs (7), 14. Őrsújfalu (4),
15. Dunaradvány (3), 16. Vágfüzes (2).
VII. liga
6. forduló
Szentpéter B – Komáromi
SJE 3:0 kontumáció * Tany –
Bogya/Gellér 2:1 (1:0) * Path
– Bogyarét 2:0 (1:0) * Csicsó –
Ifjúságfalva 1:3 (0:2) * Bajcs
-cseri– Nagysziget (1:0).

R Ö P L A B D A

Komárom nyerte a IV. Belatti UJS kupát
Szeptember 24-én, szombaton rendezték meg Komáromban a
IV. Bellatti UJS Cup felkészülési tornát, melyen a hazai csapat (VK Spartak UJS Komárno) mellett egy magyarországi
(Kecskeméti RC) és egy szerbiai együttes (OK Radnički Kragujevac) is szerepelt.
Rangos mezőny alakult ki
szombaton Komáromban, hiszen a tornán résztvevő kecskeméti klub a 2015/2016-os
szezonban a magyar bajnokság
harmadik helyén végzett, míg
a Magyar Kupában ezüstérmet
szereztek. A magyar csapat úgy
vett részt a Belatti UJS Cup
tornán, hogy vasárnap már az
NB1 első fordulójában lépnek
pályára a Debreceni EAC csapata ellen.
A
másik
vendégrésztvevő, a
szerb csapat
az előző szezonban az
első osztályú küzdelmek alapszakaszának
a nyolcadik
helyén végzett, míg a
negyeddöntőben a későbbi győztes Crvena zvezdától szenvedett vereséget. Egy évvel korábban
a Radnički a Szerb Kupa elődöntőjében szerepelt. A hazai
csapat legutóbb az extraliga
negyedik helyén végzett, 2015ben pedig megnyerte a Szlovák
Kupát, így színvonalas mérkőzésekre volt kilátás.
A torna első két mérkőzése
viszonylag sima eredményt

hozott. A vélhetően már nem
maximális erőbedobással küzdő Kecskemét mindkét mérkőzését elvesztette. A harmadik
találkozón a VK Spartak UJS
Komárno az OK Radnički Kragujevaccal mérkőzött az első
helyért. A magas színvonalú,
látványos labdamenetekkel tarkított mérkőzésen végül nagy
csatában Komárom győzött,
ezzel pedig a meccs mellett a
kupát is megnyerte.

A IV. Belatti UJS Cup
eredményei:
Kecskeméti RC – OK Radnički Kragujevac 0-3 (16-25,
17-25, 18-25) * VK Spartak
UJS Komárno – Kecskeméti
RC 3-0 (25-22, 25-11, 25-20)
* VK Spartak UJS Komárno
– OK Radnički Kragujevac
3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 2514).
Elek Zoltán

KOSÁRLABDA
Ezüstérmes lett a komáromi csapat!

Az MBK Rieker COM-therm csapata a hét végén részt vett a
VII. Horváth Zoltán-emlékversenyen, melyet a szombathelyi
Savária sportcsarnokban rendeztek meg. A komáromiak becsülettel küzdöttek és csak a döntőben véreztek el.
Pénteken délután a nyitómér- akik viszont szinte minden tákőzésen a Basketball Chami- madásukat kosárral fejeztek
ons League E csoportjában be. A félidő után a komáromi
szereplő Szolnoki Olaj KK csapat fej-fej mellett játszott,
csapatával mérkőztek meg.
döntetlent ért el, sőt az utóbbi
Szolnoki Olaj KK – MBK Ri- negyedet egypontos vezetéssel
eker COM-therm Komárno zárták. A mérkőzés kimenetele
87 : 95 (29:21, 16:27, 22:23, azonban a második negyed20:24) Nem kezdődött sze- ben eldőlt. Komárom csapata
rencsésen az első játékmenet, a kupa ezüstérmével térhetett
hiszen a sok pontatlanság mi- haza. A verseny legjobb centeatt a hazai csapat nyolc
ponttal elhúzott. A komáromiak a második
negyedben már magukra találtak, kiköszörülték a csorbát, majd a
későbbiek folyamán is
megőrizték vezetésüket.
Komárom pontszerzői: Langston 18,
Tomič 15, Halada
14, Bilič 13, Kuffa 12, Vido, rének címét Lengston (BC Komárom) érdemelte ki.
Marchyn 8, Babineaux 7.
Szombaton került sor a hazai Október 4-én a hazai találcsapattal való mérkőzésre, kozók is megkezdődnek, ráamely rendkívüli helyzetekkel adásul az Alpok-Adria Kupa
és váltakozó sikerességgel gaz- egyik legerősebb ellenfelével,
a szlovéniai KK Rogaška
dag találkozónak bizonyult.
Falco KC Szombathely – csapatával kell a komáromi
MBK Rieker COM-therm fiúknak megmérkőzniük.
Komárno 74 : 61 (17:22, A csapat utolsó felkészülési
26:7, 16:16, 15:16) Az első mérkőzésére szeptember 29negyedben a komáromiak vet- én (lapzárta után) kerül sor,
ték át a mérkőzés irányítását ahol a nagy rivális, a Falco
és ötpontos vezetést szereztek. KC csapatát fogadja, majd
A következő negyedben azon- másnap a szombathelyiek
ban elpártolt a komáromi csa- az SPU Nyitra csapatával
pattól a szerencse és rajt-cél játszanak felkészülési mérgyőzelmet arattak a hazaiak, kőzést.

K A R AT E
Gútán két karateegyesület működött, a Tayió Karateklub
mellett a Corvin HE is jó eredményeket ért el. Az elmúlt napokban azonban asztalhoz ültek a klubelnökök és fontos döntést hoztak: Egyesül a két szakosztály!
Nem csupán egyesülésről van zajlanak. – Mint testnevelőtaszó, hanem egy átgondolt kon- nárnak, lehetőségem nyílik a
cepcióról, amely a gútai kara- legkisebbek között megtalálni
tesport további lehetőségeinek azokat, akik később tatamin
kiaknázását segíti elő. A város- is eredményeket érhetnek el.
ban sok esetben egymás ellen A fúzióval viszont lehetőség
küzdöttek a sportolók,
az edzések is két helyen
folytak. Ez utóbbiban
ugyan nem lesz gyökeres
változás, viszont a két
edző egyezsége alapján
a Corvin Mátyás Alapiskola tornatermében
elsősorban a kezdők
és az alapiskolás korú
versenyzők készülnek
majd a mérkőzésekre,
míg a Tayió Karateklub
edzőtermében a hala- Samu Lóránt és Kiss Tibor ezentúl
dók. Külön speciálód- közösen képviselik Gúta sportéletét
nak majd technikailag a hazai és külföldi versenyeken
is az edzések, míg a
formagyakorlatokra az alapis- nyílik arra is, hogy megfelelő
kola tornatermében készülnek edzőpartnereket találjunk vera sportolók, a kumite, vagyis senyzőinknak – mondta Samu
a testkontaktú szakág techni- István testnevelőtanár és kakai edzései az edzőteremben rateedző.

CSELGÁNCS
Az iskolaév megkezdésével nem csupán az edzések, de a versenyek is gyakoribbá váltak a cselgáncsozók háza táján. Nemrégiben a gútai utánpótlás, a diákversenyzők szőnyegre léptek
Oroszlányban a hagyományos Bányász Kupán.
Eredmények:
Minikategória
38
kg-os diákok 38 kg-os súlycsoportsúlycsoport: 1. hely Tánczos ja: ...2. hely Gubien Márk
Márton * Fiatalabb diákok * Idősebb diákok 60-kg-os
50-kg-os súlycsoportja: 1. súlycsoportja: ...3. hely Anhely Czina Gergő * Fiatalabb gyal Márk.
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