Jövő heti számunkban a KOMVaK és a HASS Kft. közötti elhallgatott szerződés részleteit közöljük!
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Lapunk
tartalmából:
● Piszkos ügyek, zavaros
háttér
(2. oldal)
● Nagymamáink hagyományos konyhája (2. oldal)

● Nyílt napok az Ipari
Szakközépiskolában
(3. oldal)

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
Múlt héten csütörtökön az eső ellenére is szép számú emlékező tömeg
vett részt az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen. Idővel azután kitisztult az
ég és a résztvevők meghallgatták
dr. Tőkéczki László (középen) budapesti egyetemi tanár, történész
visszaemlékezését, aki rámutatott
arra, hogy a soknemzetiségű tábornoki kart a harcok során a szabadságba, a monarchiától való elszakadásba vetett hit kovácsolta össze. A
résztvevők Klapka György szobránál és az aradi hősök emlékoszlopánál is elhelyezték koszorúikat.
Jakab István felvételei

n

● A Vekker Műhely interaktív előadása

w w w. d u n a t a j . s k n a facebook-on is n

(3. oldal)

A törvény ugyan megengedi, de etikátlan önmagunkra szavazni

Ifj. Batta Györgynek problémája van
az illemtannal kapcsolatosan?
Ma már elmosolyodunk rajta és sokszor hihetetlennek tartjuk, hogy alig 30-40 évvel
ezelőtt az akkori KGST-tagországok pártkongresszusainak szónokai visszatapsolták
az őket ünneplő „elvtársaikat”, megborzongunk Hruscsov, Brezsnyev és a többi szovjet pártcsinovnyik szenvedélyes szájcsókjai láttán. Egyet azonban soha nem engedtek
meg magukat: Megválasztatásukkor ők nem szavaztak önmagukra... Mindez azonban
már a múlté, napjaink titánjai ezt is minden további nélkül megteszik.
Múlt héten, az önkormányzat Králik Róbert, a Králiktv tu- volna a városi médiát, ám ők
ülésén a Híd-frakció ismét bi- lajdonosának neve – neki bi- nem
pártcsinovnyikokként
zonyította azt, hogy sokkal elő- zonyítottan nagy tapasztalata végezték volna a munkájukat,
relátóbb, mint a függetlenek. van –, illetve ideiglenes meg- hanem a pártoktól való fügAmikor felmerült a megoldan- bizatással akár Bajkai János getlenség elvének tiszteletben
dó feladat, miszerint az állami osztályvezető is irányíthatta tartásával. Így egyedüli lehehivatalba került Pék Zoltán, a
Com-Média eddigi ügyvezetője (és összeférhetetlenség miatt távoznia kellett komáromi
állásából) helyére új ügyvezeJövő hónap elsejétől Komá- működtetését, miután lejár a
tőt kell kinevezni, Andruskó
romban a Comorra Servis korábbi üzemeltetővel, a City
Imréék már készen voltak a
városi járulékos szervezet Parkinggal tíz évre megkötött
megoldással. Igaz, felmerült
veszi át a parkolási rendszer szerződés, melynek meghosz-

tőség ként ifj. Batta György
személye jöhetett számításba, aki a Híd hű szekértolója.
Megválasztása viszont csak
úgy volt lehetséges, ha képviselőként önmagára szavaz.
Skrupulusok nélkül megtette.
Lelke rajta.
Ezek után viszont felesleges
elvárni tartalmi változásokat,
a színvonal javulását, pártatlanságot.

Novembertől SMS-ben is
fizethetünk a parkolásért

Komárom jelentős kulturális eseménye lesz a X. Nemzetközi
Lehár Ferenc Operett Énekverseny

Hat ország legjobb tehetségeit várják
Lehár Ferencnek, Komárom híres szülöttének tiszteletére rendezi meg Komárom városa, a
Komáromi Városi Művelődési Központ, valamint a Budapesti Operettszínház aktív együttműködésével 2016. október 21. és 23. között az immár X. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett
Énekversenyt. E jelentős nemzetközi kulturális eseményről a szervezőktől, Varga Annától,
a vmk igazgatójától és Csengel Mónikától, a vmk szakdolgozójától kaptam a tájékoztatást.
– A rendezvény felett védnökséget vállalt Stubendek László,
Komárom város polgármestere, aki megígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében,
hogy az énekverseny szereplői
és közönsége jelentős kulturális esemény részesei legyenek.
Az elmúlt hetekben sikeresen
lezajlottak az énekverseny alapfordulói. Ezeknek helyszínei a
hazai és a külföldi zenés színházak voltak. Az itt tevékenykedő
zsűrik a bonviván, primadonna
és a duett szubrett-buffo kategóriákban 40 énekest javasoltak

a komáromi megmérettetésre
Szlovákiából, Magyarországról,
Csehországból, Oroszországból,
Lengyelországból és Romániából. A nemzetközi zsűri előtt,
amelynek tagjai Frankó Tünde
operaénekes Budapestről, Szabó Gyula, a Kolozsvári Magyar
Opera és Színház igazgatója, Yehonatan Carmi zenei menedzser
Németországból, Dagmar Livorová, a pozsonyi konzervatórium
professzora és Yuri Schwarzkopf, a Szentpétervári Zenés Komédia Színház igazgatója. A II.
középdöntő 2016. október 22-én

10 órától zajlik a vmk nagytermében, ahova a belépés egész nap
díjtalan.
Az énekverseny döntője 2016.
október 23-án 19 órai kezdettel
lesz a komáromi vmk nagytermében közönség előtt. A döntő
versenyzőit a Budapesti Operettszínház zenekara kíséri. Az
est rendezője Kerényi Miklós
Gábor Kero, a budapesti operettszínház művészeti vezetője,
aki a döntő hatodik zsűritagja is
lesz. A legjobb versenyzők a gálakoncerten vehetik át a zsűri és
a közönség által odaítélt díjakat.

A kisvállalkozók
az állam mostohagyermekei
Míg Szlovákia lasszóval fogja a Szlovákiában letelepedni hajlandó nagyberuházókat, mindenféle kedvezményekkel csábítva őket, addig a kisvállalkozók továbbra is az állam mostohagyermekei maradnak. Saját erejükből, tudásukból munkát, megélhetést teremtenek maguknak, az
állam pedig cserében fejőstehénnek nézi őket. Erre nagyon jó példa a járulékfizetés. A vállalkozóknak 2013-tól minimum az átlagbér 50 százalékának kivetési alapjából kell fizetniük a járulékokat. Ez az alap 429 euró, a Szociális Biztosítónak fizetendő minimális járulék összege 142,20
euró havonta. Ehhez jön még az egészségügyi biztosítás, ennek minimális összege 60,06 euró,
összesen tehát havi 202,26 eurót kell befizetniük a kisvállalkozóknak, függetlenül attól, hogy
mennyi volt a bevételük, illetve volt-e egyáltalán bevételük.
Mindezért a havonta befizetett összegért öreg jogosultak, mint azok az alkalmazottak, akik a
napjaikra mindössze a minimális nyugdíjra szá- munkáltatójukkal együtt mindössze 76 eurót fimíthatnak. A Richter által 2015 nyarán bevezetett zetnek ugyanilyen jogcímen.
minimális nyugdíjra ugyanis az jogosult, aki mi- További igazságtalanság a vállalkozókkal szemnimum 30 évet ledolgozott és az átlagbér legalább ben az egészségügyi járulékrendszer, melynél
25 százalékát fizette a járulékalapba. Amennyiben 2015-től bevezették a leírható tételt, ez azonteljesítette ezt a feltételt, minimális nyugdíja 269- ban csak az alkalmazottakra, vagy az állami altől 340 euróig terjed majd attól függően, hány kalmazottakra vonatkozik, a vállalkozók nem
ledolgozott évet mondhat magáénak. Példának jogosultak rá. Ebből adódóan a 380 eurós havi
okáért negyven ledolgozott év után 311 eurós jövedelemmel rendelkező alkalmazott nem fizet
nyugdíjra jogosult. Ugyanezen feltételek, tehát egészségügyi járulékot, a vállalkozónak azonnegyven ledolgozott év mellett, amennyiben a ban fizetnie kell, minimum 60,06 eurót havonta.
minimális kivetési alap szerint fizette a járulékot, Summa summarum, a vállalkozóknak csaknem
ami az ő esetében – mint említettük – az átlagbér háromszor annyi járulékot kell fizetniük, mint
50 százaléka, a vállalkozó ugyanakkora nyugdíjat némely alkalmazottnak, miközben ugyanannyi
kap majd, mint az az alkalmazott, aki annak csak nyugdíjra számíthatnak.
a 25 százalékát fizette. Még konkrétabban kife- Fel kell tehát tenni a kérdést, miért bünteti és kájezve: a vállalkozó havi 202,26 euró társadalom- rosítja meg az állam azokat, akik saját megélhetést
-zsubiztosítási járulékot fizetve ugyanannyi nyugdíjra teremtve nem várják tőle a segítséget?

Az énekverseny fődíja 3 000
euró. Az ünnepi esten Lehár Ferenc legszebb operettdallamain
kívül számos más operettszerző
ismert melódiái is felcsendülnek különböző nyelveken. A
rendezők és szervezők nevében
minden operettrajongót tisztelettel meghívunk a X. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett
Énekverseny döntőjére és a
gálakoncertre, ahol mindenkire
felejthetetlen zenei és kulturális
élmények várnak majd – fejezték be a tájékoztatást.
Az énekverseny döntőjéről és
a győztesekről természetesen
beszámolunk a Dunatáj olvaDr. Bende István
sóinak.

szabbításától eltekintett a képviselő-testület. A parkolás továbbra is fizetős lesz a belvárosban,
a díjszabás változatlan marad.
Változásnak számít viszont,
hogy novembertől SMS-ben is
fizethető a parkolás, méghozzá
azonos áron, mert a mobilszolgáltatók költségét nem építik be
a díjszabásba. A parkolási díj
fizetésének ettől az új módjá-

tól a fizetési fegyelem javulását
várja a testület, ráadásul a parkolási rendszer üzemeltetéséért
a város évi 118 ezer eurót fizetett az eddigi szolgáltatónak,
míg ugyanezt a Comorra Servis
évente 50 ezerért végzi majd.
A város tehát jelentős bevételhez jut, melyet külön számlán
kezelve az ígéretek szerint az
utak és a közlekedés minőségének javítására fordítanak majd.
Ilyenkor az emberben önkéntelenül felmerül a kérdés, vajon
eddig miért nem volt ez így?

Ismét csorbultak
kisebbségi nyelvi jogaink
Igaz, a bíróságok elég hektikusan kezelték, de július elsejéig használhattuk a magyar nyelvet a polgári peres eljárásokban. Ekkor
azonban három új törvénykönyv lépett hatályba – a polgári jogi
eljárásról szóló törvény, a polgári nem peres eljárások törvénykönyve és a közigazgatási eljárásról szóló törvény – melyek értelmében az írásos bizonyítékok államnyelvre történő fordításának
költségeit már nem az állam állja, hanem az érintettek. Nekik vagy
maguknak kell fordítót keresniük, vagy lefordíttatják számukra az
eljárás keretében, de mindenképpen saját költségre. A jogszabály
megváltoztatására leghamarabb jövőre kerülhet sor.

Felújítják a vág-dunai vasúti hidat

Október 23-ig előbb fél napokra, majd teljes mértékben leáll a vonatközlekedés Komárom és Érsekújvár között. A vonatokat autóbuszok helyettesítik. A vágányzárra azért
kerül sor, mert felújítják a Vág fölött húzódó vasúti hidat. A Szlovák Vasúttársaság az
utasok türelmét kéri, illetve arra figyelmeztet, hogy fokozottabban figyeljék az állomások hangosbemondóinak, információs tábláinak közleményeit.

MEGKÉRDEZTÜK:

dr. Németh Ivett mérnököt,
egy újkeletű gútai mozgalomról

Mint a szombati esemény főszervezője, újkeletű gútai mozgalom alapjait rakja
le, amikor figyelmeztető sétát szervez a mellrák elleni védekezés szellemében.
Honnan jött az ötlet?
– Október a mellrák elleni harc
hónapja is. Külföldön már évek
óta ebben a hónapban sok helyen szerveznek figyelmeztető sétákat, szakelőadásokat és
egyéb rendezvényeket. Gútán
október 15-én szombaton,
14.45 órai kezdettel első ízben
kerül megrendezésre a „Séta a
mellrák elleni harc jegyében”.
A menet a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola udvaráról indul a
kultúrház előtti térre. Köszöntők, szakelőadás, kultúrműsor, a
rózsaszín szalagok felhelyezése
és a rózsaszín léggömbök felengedése színesíti a programot.
A programok után 18 órakor
megemlékező szentmise lesz a
mellrákban elhunytakért a római katolikus templomban. A

rendezvény a Magyar Rákellenes Liga Budapesti Központi
Irodájának támogatásával kerül
megszervezésre. Hogy a kérdésre válaszoljak, elmondhatom,
már régóta foglalkoztatott a
gondolat, hogy Gútán is kellene
hasonló rendezvényt szervezni,
ezzel is felhívni nőtársaim figyelmét a mellrák veszélyére és
megelőzésének lehetőségeire.
Azért is, mivel sajnos rokonaimat, barátaimat, ismerőseimet
is sújtotta ez a betegség. Gúta
testvérvárosában, Mezőberényben láttam egy hasonló sétát,
amelyet minden év októberében
megszerveznek. Akkor elterveztem, és az ott jelenlevőknek elmondtam, hogy a rózsaszín láncot továbbvisszük Gútára, ezzel

is erősítve a közös célokat. Nem
titok, nagyon jó érzés számomra, hogy bárki, akit megszólítottam a rendezvény támogatása
kapcsán, szinte az első mondat
után a szándék mellé állt és támogatásával biztosítja a séta és
a kisérőprogramok megszervezését. Bízom benne, hogy
nagyon sokan eljönnek, jelenlétükkel támogatva a nemes célt
a betegség megelőzése, illetve
sikeres leküzdése érdekében –
tájékoztatott bennünket dr. Németh Ivett mérnök.
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Nagymamáink hagyományos konyhája
a gútai Szlovák Kultúra
Baráti Körének szervezésében

Az MKP gazdaságpolitikai
és régiófejlesztési
tanácsának közleménye

A Szlovák Kultúra Baráti Köre idén ismét megszervezte a
Nagymamáink hagyományos konyhája című rendezvényt. A
rendezvény küldetése, hogy a fiatal generáció megismerje a
hagyományos szlovák konyha ízeit. Ezúttal is nagyon sok gyermek és felnőtt látogatta meg a rendezvényt és kóstolta meg a
hagyományos ételeket.
Választék volt bőven, megízlelhető volt az eredeti szlovák
recept szerint készült káposztaleves, szintén eredeti recept
szerint elkészített lebbencses
bableves, amelyekhez nagyon

jól illett a káposztás lángos,
illetve a fokhagymás krumplis
palacsinta. Szlovák tarhonyát
is kóstolhattak a rendezvény
résztvevői és nem hiányoztak
az édességek sem, mint a mákos vagy túrós
guba.
A rendezvény
színfoltját képezte a szervezet
tagjai által öszszegyűjtött régiségek kiállítása.
Volt itt eredeti
borotvakészlet,
szlovák népviseletbe öltöztetett
babák, hímzéses
vállkendő, eredeti festésű táElsősorban a kisgyerekek körében arattak nyérok, poharak
illetve falvédők.
nagy sikert a népviseletbe öltöztetett babák

Nem csupán finom ételek várták a látogatókat, a gyerekek
mondókákat adtak elő, a tárlókban pedig a szlovák csipkeverés, hímzés ékes mintadarabjait is megtekinthették a vendégek. Különösen nagy sikert arattak a régi családi fényképek
és a hagyományos használati cikkek.

A rendezvényt meglátogatók
nagyon kedves fogadtatásban
részesültek, finom ételeket

fogyaszthattak és kellemes
kulturális élményekkel gazdagodhattak.
-nét-

Az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsa (MKP
GRFT) megelégedéssel vette tudomásul, hogy 2016 derekán
végre megjelentek a 2014 és 2020 közötti fejlesztési időszak
első pályázati felhívásai az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország programban.
Az MKP GRFT a polgármestereket, a helyi önkormányzatokat, a civil társulások vezetőit arra ösztönzi, hogy bátran pályázzanak, éljenek a lehetőséggel. Mivel a mostani fejlesztési
időszakra a program forrásainak összege lecsökkent, várható,
hogy a források, s ezzel a pályázás lehetősége nem tartanak ki a
fejlesztési időszak végéig. Itt az ideje tehát, hogy partnerükkel
együtt mihamarabb kidolgozzák és a program központi titkárságára benyújtsák közös pályázatukat.
A polgármesterek, a civil társulások vezetői projektmenedzsment ügyében forduljanak bizalommal a Regionális Fejlesztési
Ügynökségekhez (RRA), az Európai Területi Társulások (ETT,
EGTC) irodáihoz, vagy a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRt.
szlovákiai irodáihoz. Az előbbiek elvállalják a projektmenedzsmentet, az utóbbiak pedig útbaigazítást adnak.
A program Kis Projekt Alapja első pályázati kiírását még nem
hirdették meg, a közeljövőben várható az első pályázati felhívás
meghirdetése.
Az MKP GRFT tagjai kifejezték reményüket, hogy az elbírálást követően valóban a határ menti térség fejlesztését biztosító
pályázatok lesznek eredményesek, amelyek a határ menti térségben élők kapcsolatait erősíthetik, a térségben élők életkörülményeit javíthatják.
Farkas Iván, az MKP GRFT elnöke

A komáromi vízművek tisztázatlan pénzügyei mérgezik a közéletet

Piszkos ügyek, zavaros háttér, ez a KOMVaK?
A komáromi városi közgyűlésen elhangzottakból kiderült, hogy nem is olyan rózsás a helyzet a KOMVaK Rt., azaz a városi vízművek háza táján. Sok év óta
először került a képviselők elé objektív beszámoló a gazdasági helyzetről. Ezzel
kapcsolatosan sok észrevétel, a sok esetben gazdasági bűncselekményekre utaló
levelek érkeztek szerkesztőségünkbe, ezek közül az alábbit közöljük:
A városi cég igazgatótanácsa most már nyilvánosan is
beismerte, hogy a KOMVaK
padlón van, bár finomításként
jövő időt használt. Megoldásként a város jogos bevételeit
szeretné csökkentetni a céggel szemben, például a bérleti
díj csökkentése formájában,
illetve ahogy Glič képviselő
javasolta, a mintegy 400 ezer
eurós évi bérletet 1 euró bérleti díjra csökkentve!
Pénzügyi nyelvre lefordítva
egy kereskedelmi társaság
szeretné, hogy tevékenységét
az önkormányzat jogos pénzbevételei hátrányára végezze.
Ez közvetett dotáció, s a létező törvények értelmében nem
lehetséges, sőt törvényellenes.
Ilyen témával már júniusban
foglalkozott a testület, az Állami Számvevőszék (NKÚ)
véleményének
ismeretében
emelte a többszörösére a CALOR Kft. városi cégnek ,,bagóért” bérbeadott városi vagyon bérleti díját is 2016-ban.
Ezt mint az igazgatótanács
tagjának és mint képviselőnek
is illene lenne tudnia.
De többször is tapasztalhattuk, hogy a város érdekei nem
mindig vannak összhangban
egyes városatyák érdekeivel,
ez egy külön történet.
A KOMVaK Rt.-nek. az utóbbi 10 évben történt fejlesztései szinte egyetlen céghez, a
Hass céghez kötődnek. Ennek
a cégnek a számláján kötöttek
ki azok a több 10 millió eurós uniós pénzek, melyeknek
odaítéléséről az aktuális kormánypártok által irányított
környezetvédelmi minisztérium döntött és dönt a mai
napig.
Az uniós fejlesztések, bár nagyon szépen be vannak „csomagolva”, miszerint új vízvezetékeket, új kanalizációs
rendszereket, tisztítóállomásokat jelentenek, Komárom
számára ez a történet mégis
egészen másról szól. Mivel
már több mint 10 éve ugyanaz
a cég végezte a hatalmas uniós
hozzájárulással kapott beruházásokat, valószínűsíthető,
hogy a közvagyon fejlesztése valójában nem cél, hanem

csupán eszköz volt egyes érdekcsoportokhoz köthető kivitelező cégek számára, hogy
ezeket a pénzeket kapcsolataikon keresztül megszerezzék
és lehetővé tegyék a velük
üzletelő érdekcsoportok számára, hogy a koncból nagyot
szakíthassanak.
Ha ezeken az összefüggéseken keresztül látjuk a KOMVaK Rt. fejlesztéseit, talán
megérthetjük, miért ruházott
be a KOMVaK – most már
tudjuk – öngyilkos módon (a
megengedett 60 % helyett a
cég eladósodottsága kb. 90 %)
környező falvak és járások vizesvagyonába, csak megfeledkezve a legfontosabbról, hogy
mennyire volt ez összhangban
a tulajdonos, azaz Komárom
városa és polgárainak érdekeivel. És tegyük hozzá, ami még
szomorúbb, hogy mindezt a
városi testület, illetve a közgyűlés jóváhagyásával (tisztelet a kivételnek).
Az utóbbi 10 évben a környező falvaknak, sőt járáson kívülieknek is jutott új vízvezeték, tisztítóállomás, ami nekik
szinte semmibe sem került,
mert még az 5 %-os önrészt
is saját forrásból (tehát beleértve a kb. 30 ezer komáromi
fogyasztótól beszedett víz- és
csatornadíjból származó bevételeket) fedezte a városi
cég.
Nem úgy legutóbb, amikor
2012-13-ban a komáromi
tisztítóállomás került sorra. A
kb. 5 milliós beruházás 5%-os
önrészét saját források hiányára hivatkozva a KOMVaK
keményen behajtotta a város
költségvetéséből, a komáromiak pénzéből. Kérdés, menynyire volt jogszerű egy kereskedelmi társaságnak saját
forrásként elkönyvelnie azt
a pénzügyi dotációt, melyet
közpénzekből, a város költségvetéséből kapott. Ennek
tisztázása a felügyelőtanács
feladata lett volna. Komáromnak pedig az új gadóci és az
Erzsébet-szigeti kanalizáció
mellett (mely nem oldja meg
az esővízelvezetést), jutott a
már régen nem létező gáztalanító berendezés eladása és

hasonló furcsaságok.
Csallóközaranyos községet
viszont valahogy jobban kedvelte a cég, mint Komáromot,
mert 2015-ben a közel 10 milliós tisztítóállomás önköltségére szükséges pénzt (a kb. 2
milliós kölcsönt) a KOMVaK
magára vállalta, sőt, döntését
a városi testület, ki nagyvonalúan, ki kényszeredetten, de
tudomásul vette. Bombaként
robbant, amikor szeptember
29-én a testületi ülésen elhangzott, hogy a városi cég
2014-től nem törleszti rendesen a jelzáloghitelt még
a Hass céggel szemben sem
(több százezer euró elmaradása lehet a Hassal szemben).
Ebből az is kiderült, hogy a
cég vezetése 2014/2015-ben
felelőssége teljes tudatában
képes volt feláldozni a KOMVaK városi céget és a benne
levő városi vagyont, ha kell,

átjátszani egy magáncégnek.
Jogosan feltehetjük a kérdést,
miért nem tűnt fel ez a tartozás 2014-ben vagy 2015-ben
a felügyelőtanácsnak, és ha
tudott róla, miért nem értesítette erről a polgármestert?
Emlékeztetőül: 2014-ben voltak a helyhatósági választások
is, melyek eredményei alapján
nem titkolt félelmei voltak az
akkori cégvezetésnek a változásokkal kapcsolatosan. Mint
utólag kiderült, ezek nem voltak alaptalanok. Azt, amit a
KOMVaK „kifőzött”, a város
és a lakosság fogja „megenni”. Alternatív megoldásként
a képviselők javasolták a város vagyonának bevitelét a
cégbe, ami a jelzálogjog érvényesítése tudatában kész
öngyilkosságnak tűnik. (Nem
szólva a végrehajtásról szóló
jegyzőkönyvről! A szerk.)
Már így is hatalmas veszélyben van az a vagyon, amelyet az előző, 900 ezer eurós
várossal szembeni tartozás
cégvagyonba történő „átömlesztése” során megszavazott
a testület a városi a cégnek.

Megoldás lenne, ha a KOMVaK Rt. a jelzálog kiváltása
után eladná a falvaknak a cégvagyonban szereplő vízvezetékeit, melyek gyakorlati haszna
a tulajdonos, a város számára
kérdéses, mert semmi közük
Komárom város lakosságának
ivóvízellátásához, illetve csatornahálózatához, annak beruházási költségeit mégis egy városi cég, a KOMVaK fizette ki,
sőt mint kiderült, a költségeket
utólag sem ruházta át a falvakra. Itt több százezres tételről
van szó, mégis inkább azzal
foglalkoznak, hátha el tudnák
adni a volt igazgató szolgálati
autóját – bár az Glič képviselő
szerint neki járna – legalább
12 ezer euróért. A KOMVaK
a tulajdonos, a város és annak
lakossága hátrányára ruházott
be, mégis utólag – képviselői
segédlettel – nekünk, komáromiaknak nyújtja be a számlát.
Ez megengedhetetlen és nem
méltó hozzállás Komárom város és lakosaival szemben.
Komárom többet és jobb
képviseletet érdemel!
N. N.

Komárom város
pályázatot hirdet
városi rendőri poszt
betöltésére

A szükséges okmányok:

* felvételi kérvény * szakmai
önéletrajz * erkölcsi bizonyítvány (odpis z registra trestov) *
érettségi bizonyítvány hitelesített
másolata * a személyi adatok
feldolgozását engedélyező okmány – a nyomtatvány a városi
rendőrségen kérhető ki (súhlas so
spracovaním osobných údajov) *
e-mail cím és telefonszám megadása * & nbsp;

Felvételi feltételek:

* 21 év feletti életkor * középfokú végzettség – érettségi bizonyítvány * feddhetetlenség * testi, lelki és szellemi alkalmasság *
az államnyelv ismerete (PC használat és egyéb nyelvek ismerete
előnyt jelent)
A kérvényt a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2016.
október 24-én, 15 óráig kérjük
leadni a városi hivatal iktatójában
(Klapka tér 1.) vagy a városi rendőrség ügyeletén (Vár út 3692). A
borítékra a pályázó írja rá
”Výberové konanie – Mestská
polícia”
A feltételeknek megfelelt
jelentkezők legkésőbb
hét nappal a szóbeli felvételi
meghallgatás előtt
értesítést kapnak!
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Mi újság a „ipariban”?
A Vekker Műhely interaktív előadása
az Ipari Szakközépiskolában
A Vekker Műhely csapata (Kuklis Katalin, Romada
Rakottyay Katalin és Havasi
Péter) immár visszatérő vendégnek számít iskolánkban.
A színházi nevelési műhely
tagjai az élményalapú foglalkozásokon keresztül olyan témákat dolgoznak fel, amelyek
közel állnak a kamaszokhoz. A korábbiakban a
pályaválasztást, majd a szülőkről való leválást
boncolgató műhelyfoglalkozásukkal látogattak el hozzánk. Az idei, szeptember 26-án és
27-én játszott előadásuk címe a Másik oldal/
Druhá strana, amely a nemzeti identitás kérdésével foglalkozik. Főhőse, Miki magyar fiú, aki
Nagyszelmencről származik, és mert focizni
szeretne, Zsolnára jelentkezik a fociakadémiá-

ra. Ezek az előadások rendkívüli népszerűségnek örvendenek diákjaink körében, hiszen a
passzív nézői magatartás helyett itt aktív részesei lehetnek a történéseknek, alakíthatják azt, s
megoszthatják véleményüket társaikkal a közös
gondolkodás során; észrevétlenül közelebb kerülve az őket is érintő, valós kérdések és problémák megértéséhez.
Mészáros Tímea

Nyílt napok az Ipari Szakközépiskolában

A Komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatósága október 20-tól 22-ig nyílt napokat rendez,
melyek elsődleges célja a pályaválasztás előtt álló fiatalok sokrétű tájékoztatása. Az október
22-én, vagyis szombaton is az érdeklődők rendelkezésére álló tanintézményt a régió legkülönbözőbb részeiről jött diáksereg népesíti be.
A rendezvény rendeltetése el- natkozó felvételi eljárásról és felsorolt szakokból választasősorban az, hogy segítséget azokról a változásokról, ame- ni. A nyílt napok ideje alatt az
nyújtson azoknak, akiknek lyek az utóbbi években meg- érdeklődők megtekinthetik a
még nincsenek elképzeléseik valósultak az iskola oktatási szaktantermeket, a laboratóa tanulmányaikkal kapcsolat- programjában. A jövő tanév- riumokat, a műhelyeket és a
ban. Nemcsak az alapiskolák ben magyar tanítási nyelven kollégiumot is, természetesen
kilencedikeseit, hanem az al- a következő szakokon foly- megfelelő tájékoztatás kíséretsóbb osztályos tanulókat is tathatják tanulmányaikat a ében, 8.30-tól 13 óráig.
sok érdekes információ várja. mostani kilencedikesek: elekt- Érdemes eljönni, mert az itt
A pályaválasztási tanácsadók rotechnika, gépészet és mű- látottak sokszor váltak már
is tájékoztatást kapnak az szaki informatika. A szlovák döntő fontosságú tényezővé a
egyes tanulmányi szakokról, tanítási nyelven tanuló diákok diákok életében.
a 2017/2018-as tanévre vo- számára is lehetőség nyílik a
PaedDr. Tóth Katalin

Gúta is emlékezett az aradi tizenháromra
Az egésznapos eső elálltával, a Szent Rozália-emlékparkban, a kápolna falán levő emléktáblánál dr. Viola Miklós, az MKP városi
szervezetének elnöke emlékezett meg a szabadságharc mártírjairól, kiemelve Vécsey

Károly gróf szerepét, aki családjával szembeszállva küzdött a Habsburg uralom ellen
és büntetésül végig kellett néznie társai kivégzését. A megemlékezés zárszavát Koczkás
Beáta mérnök, alpolgármester tartotta.

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno

OZNÁMENIE

o predaji nehnuteľnosti
vo vlastníctve Mesta Komárno
formou obchodnej verejnej súťaže

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 854/2016 zo dňa 19. septembra 2016 bol
schválený zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods.
1) písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov:
– pozemkov, novovytvorených
parciel registra C č. 10781/2 o výmere 3966 m2, zastavaná plocha
registra C č. 10756/4 o výmere
115 m2, zastavaná plocha, vytvorených geometrickým plánom č.
44269285 – 40/2016, vedených na
LV č. 6434 v k. ú. Komárno a parciel registra C
č. 10780/2 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a
registra C č. 10780/3 o výmere 14 m2, zastavaná
plocha vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,
s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku
zaokrúhlene je 35 800 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov,
budú zverejnené:
* na úradných tabuliach mesta,
* na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku,
na adrese: 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, I.
poschodie, č. dv. 12, tel. č. 035/2851 371.
Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom obchodnej
verejnej súťaže, je možné dohodnúť na Oddelení evidencie majetku mesta Mestského úradu v
Komárne na tel. č.: 035/2851 371, 035/2851 323.
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Komárom város
Klapka tér 1.
945 01 Komárom

ÉRTESÍTÉS

a Komárom város tulajdonában lévő
ingatlanok nyilvános versenytárgyalás
útján történő eladásáról

A komáromi képviselő-testület 2016. szeptember
19-én kelt 854/2016-os számú határozata alapján
elfogadásra került Komárom város nyilvános versenytárgyalás útján történő saját tulajdonában lévő
ingatlanjainak eladási szándéka az SZNT 138/1991es törvénye 9-es paragrafusa 1-es bekezdésének a)
pontja és a Törvénytár községi vagyonról szóló
későbbi rendelkezései alapján.
– a C regiszterben a 10781/2-es szám alatt vezetett telkek, újonnan kialakított parcellák 3966
négyzetméternyi területen, a C regiszterben a
10756/4-es szám alatt vezetett beépített 115
négyzetméternyi terület, melyek a 4426928540/2016-os geometriai terv alapján lettek kialakítva és a komáromi kataszter 6434-es számú tulajdonlapján szerepelnek, a C regiszterben a
10780/2-es szám alatt vezetett parcellák 20 m2-nyi
területen, a C regiszterben 10780/3-as szám alatt vezetett 14 m2-nyi beépített terület, amelyek a komáromi kataszter 6434-es számú tulajdonlapján szerepelnek. A kikiáltási ár a szakértői vélemény szerint
35 800 euró, amely egyben a legalacsonyabb ár is.
A nyilvános versenytárgyalás kiírása, feltételei és
a jelentkezések benyújtásának időpontja fel lesz
tüntetve:
* a város hirdetőtábláin
* a város internetes oldalán: www.komarno.sk
A versenytárgyalás kiírásáról és feltételeiről szóló
információk, valamint a megállapodási tervezet mintája írott vagy elektronikus formában az alábbi címen
szerezhetők be: Komáromi Városi Hivatal, vagyonkezelő osztály, 945 01 Komárom, Vár sor 3., I. első
emelet, 12-es ajtó. Tel.: 035/2851 371.
Az általános és műszaki információk, valamint a
versenytárgyalás tárgyát képező vagyon megtekintése megbeszélhető a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelő osztályán, a 035/2851 371,
035/2851323-as telefonszámokon.
Stubendek László mérnök
polgármester

Gratuláció
Te már értünk sokat tettél,
de mi érted keveset.
A jó Isten tovább áldjon Téged,
hogy még sokáig köztünk lehess.

Bende Teréz
született Németh

október 15-én ünnepli
75. születésnapját
Komáromban.
Sok szeretettel gratulál szerető férje István, gyermekei Ildikó,
István és menye Hajnalka, Anett és veje Roni,
unokái Edina, Diana, István, Nikolett, Barbi és Dominik.
A dédinek sok puszit küld az első dédunoka Domsika.

Ötvenéves a Komáromi Kamarazenekar
A sikereken felbuzdulva a lelkes „csapat” – Andrássy Katalin zongoristával kiegészülve –
folytatta a munkát. 1992 februárjában Török Ferenc hegedűművész – Dobi Géza egykori
növendéke, a világjáró Moyzes Vonósnégyes tagja, jelenleg is a Pozsonyi Állami Konzervatórium hegedű- és kamarazenetanára – vette át a zenekar vezetését. Az együttesbe új tagok
léptek be: Fekete Vince hegedűtanár, továbbá olyan ifjú zenészek, akik a MNI növendék-zenekarában szerették meg a kamaramuzsikálást, név szerint: Bunda Michal, Brinzik Mária,
Hegedűs Andrea, Horváth Viola, Lázok Ede, Kovács Edit, Máthis Krisztián, Mits Krisztina,
Pasztorek Nándor, Rácz Csaba, Sebők András, Veszelei Viktória.
Az ifjú művészeti vezető keze A zenekar 1988-tól (már pol- hangversenyeket mind helyalatt az új tagok által meg- gári társulásként) a Komáromi ben, mind más városokban és
fiatalodott zenekar művészi Nemzetközi Zenei Mesterkur- helységekben is; többek köszínvonala jelentősen emelke- zus fő szervezője, a kurzus zött Ógyallán, Marcelházán,
dett, repertoárja gazdagabbá, záróhangversenyének
aktív Dunamocson, Érsekújvárban,
színesebbé vált” – emlékszik szereplője volt.
Párkányban, Nyitrán, Nagyvissza a zenekar mindmáig Az akkor Comorra Kamaraze- megyeren, Nagycétényben,
aktív tagja, Hollósy Gabriella nekar néven szereplő együt- Pozsonyban, Vöröskőn, SzoZsuzsanna.
tes rendszeresen adott önálló molányban; de több alkalom-

(3.)

mal szerepelt Magyarországon és
Ausztriában is.
2002-ben a zenekar nagy elismerésben részesült:
meghívást kapott
Vöröskőre, a Hudba Modre (Zene
Modornak) elnevezésű – a helységben élő, a 20.
századi
szlovák

Fent: Az újjáéledt zenekar előadásában először
hangzott el Vivaldi: a-moll
versenye két hegedűre D.
Načeva és Török F. szólójával * Balra: Közös fellépés
a tanfolyamon résztvevő
ifjú zenészekkel, a Pozsonyi Konzervatórium és a
Pozsonyi Zeneművészeti
Egyetem növendékeivel
zene kiemelkedő személyisége, Ilja Zeljenka zeneszerző
70. születésnapja tiszteletére
rendezett – fesztiválra. A zenekar műsorában elhangzott
I. Zeljenka: Musica Slovaca
c. kompozíciója is. A hangverseny után a mester ekképpen gratulált a zenekarnak

„Éljen Komárom!”, majd
szlovákul folytatta: „Ezt a
sajátosan komáromi stílusban
muzsikáló zenekart országos
viszonylatban is számon kell
tartani.”
Stirber Lajos
a zenekar alapító tagja
a Magyar Kultúra Lovagja

Badacsonytomajban korhű helyszínen, csodálatos akusztika
mellett hangversenyeztünk
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Növényvédelem

Feledékeny feleség...

Itt az ősz!

Októberre a késői fajták kivé- együtt égessük el azokat is.
telével a legtöbb gyümölcsöt Fontos közvetlenül lombhulleszüreteljük. Többen úgy gon- lás után – aminek az ideje
dolják, ezzel véget is érnek a természetesen gyümölcsfajtól
munkálatok a gyümölcsösök- függően eltérő lehet – összeben, pedig még sok a tenniva- gyűjteni a lehullott leveleket
lónk annak érdekében, hogy és termésrészeket. Nagyon sok
megalapozzuk a következő évi esetben ezeket a munkálatot tatermés mennyiségét és minő- vaszra hagyják, pedig növénységét.
védelmi jelentőségük ősszel a
Vegyük figyelembe, hogy a legnagyobb.
kártevők és kórokozók általi Természetesen ősszel is fonfertőzés veszélye a szüreti idő- tos a vegyszeres védekezés a
szak elmúltával is fennáll. Lé- kórokozók és a kártevők elnyeges a fák folyamatos ellen- len. Ilyenkor azonban vegyük
őrzése. Amennyiben korhadt, figyelembe, hogy lehetnek
elhalt ágrészeket találunk, kertünkben késői gyümölcsazokat igyekezzünk eltávolíta- vagy szőlőfajták. A védekeni a növényekről. Ugyanakkor zésre szánt szereket ezért úgy
azt se feledjük el, hogy egyes válasszuk meg, hogy azok
gyümölcsfajok, mint példá- egészségügyi várakozási ideje
ul a kajszi, nem metszhetők a leteljen a szóban forgó termés
november és március közötti betakarításáig.
időszakban, mert a metszéssel A helyesen elvégzett őszi nöesetlegesen elősegítjük a guta- vényvédelemmel elejét vehetütés kórokozójának fertőzését jük az újabb fertőzések kialaa sebzési felületen keresztül. kulásának.
Nemcsak egyes ágrészek hal- A rózsák ültetését október köhatnak el, hanem egész fák is zepén, illetve végén érdemes
elpusztulhatnak egy
vegetáció folyamán.
Ezek eltávolítását se
halogassuk, mivel
fertőzési forrást jelenthetnek az egész
területre nézve.
A
gyümölcsfák
esetében
ajánlott
felraknunk a hernyóenyves öveket az
araszolók szárnyatlan
nőstényeinek
az
összefogására. A rózsabokrok helyes metszése
Összegyűjtésükkel
csökkenthetjük a következő elvégezni. Ősszel azért előévi fertőzés mértékét. A nyár nyösebb rózsát ültetni, mert
folyamán felrakott almamoly- még lesz ideje begyökeresedni.
fogó öveket ugyanakkor tá- Tavasszal már erőteljesebben
volítsuk el a fákról. A fákat tud növekedni, és több virág,
és a gyümölcstermő bokrokat intenzívebb virágzás várható.
folyamatosan vizsgáljuk át, és Hátránya az őszi ültetésnek,
a hernyófészkeket a korábban hogyha esetleg keményebb tél
említett hernyószedők segít- jönne, akkor akár kifagyhat a
ségével gondosan távolítsuk tő, ha nem megfelelően védjük
el a fáinkról és égessük el. A a növényünket. Rózsa ültetégombabeteg ágakat, kisebb se: Ültetés előtt forgassuk meg
ágrészeket is igyekezzünk el- a földet, a gödör kiásása után
távolítani növényeinkről és iszapoljuk be a növényt. Az
a hernyófészkes ágrészekkel ültetés előtt érdemes a földet

Goddess FTE0100WW8
fagyasztóláda
189.- EUR

Fagyasztási kapacitás: 5,5 kg/24 óra

Októberben eljön az ideje a
cserjék ültetésének. Ültetés
során figyelembe kell venni,
hogy a cserje 5-7 év múlva
mekkora lesz. Ültetésük előtt
1 hónappal érdemes a földet
megművelni, és megtrágyázni,
amivel javíthatjuk a talaj minőségét.
Az őszi kiültetésnél vigyázzunk
arra a kivágott
gyümölcsfák esetében, hogy ugyanolyan csemetét ne
ültessünk!
(Pl.
cseresznye helyére
cseresznyét)
Ne feledkezzünk
meg arról, hogy
az ősszel ültetett
facsemeték, bokrok különösen
érzékenyek
a
szélsőségesen zord, téli időjárásra, ezért a tövük körül halmozzunk fel lekaszált füvet,
leveleket és azokat takarjuk be
egy-két lapátnyi komposzttal
vagy földdel. Ahol a nyulak,
őzek, vaddisznók látogatásától is tartani kell, ott a fák törzsét vegyük körül dróthálóval
vagy műanyag törzsvédővel,
illetve napraforgószárral vagy
náddal. A kukoricaszár nem
alkalmas a törzs bekötésére,
mert ez alatt mezei egerek és
pockok telepedhetnek meg.

B-CENTER

Komárom
Határőrség utca 21.

energiahatékony (A+ besorolású),
100 liter térfogatú fagyasztóláda.
Kiváló választás élelmiszereinek
hosszú távú tárolására. Áramkimaradás esetén akár 28 órán keresztül
alkalmas még a benne lévő
élelmiszerek hidegen tartására.

(1 hónappal) érett szerves trágyával megtrágyázni. A magas
törzsű rózsákat kb. 80-100 cm
távolságra ültessük. Bokorrózsáknál elegendő a 40-50
cm tőtávolság. Az októberben
ültetett rózsákat már csak tavasszal metsszük meg. Fagyok
előtt midenképpen takarjuk a
tövét földdel, vagy faforgácscsal, ami megvédi a növényt
az erősebb fagyoktól. A rózsákat csak kissé metsszük vissza,
mert a fagyok megviselhetik a
növényt. A tövüket takarjuk
(földel, forgáccsal, lombbal,
stb.) A magas törzsű rózsák
koronáját papírzacskóval védjük a fagyok ellen.

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.) A szeszélyes időjárás önt is
szeszélyessé teszi. Többnyire nem reagál ennyire hevesen érzelmi
kérdésekre, de most nem tudja megállni és azonnal robban, vagy
épp azonnal elolvad. Meg is teheti most, hogy ennyire szeszélyesen viselkedik, rendkívüli kisugárzásának köszönhetően ugyanis
mindent megbocsátanak önnek.
HALAK (február 21. – március 20.) Kezd elege lenni mindenből.
Valahogy most élete egyik területén sincs nyugalom, pedig úgy érzi,
jó lenne feltöltődni és kipihenten várni a következő feladatot. Úgy
érzi, mintha erre már hónapok, sőt talán évek óta nem lett volna lehetősége. Sajnos a most következő időszak sem a pihenésről fog szólni.
KOS március 21 – április 20.) Nem sokáig pihen a babérjain,
mert sikere újabb lendületet ad önnek és máris új célja lebeg a
szeme előtt. Bármilyen területen valósította is meg elképzeléseit,
az biztos, hogy mostani terveivel tovább feszegeti saját határait.
BIKA (április 21. – május 20.) Önt mindig is érzékenyen érintette,
ha visszaéltek a bizalmával, így most már a legkisebb árulás is azonnal
óvatosságra inti. Partnere vagy az ön számára fontos személy talán nem is
sejti, hogy valami olyat tett, ami az ön mércéje szerint már gyanakvásra ad
okot, ezért előfordulhat, hogy megzavarja őt az ön hirtelen visszahúzódása.

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
A skót bemegy a könyvesboltba:
– Lexikont szeretnék venni.
– Milyen kiadás?
A vevő megremeg:
– Mennyire igaza van! Milyen kiadás lenne!–
és elteszi a pénztárcáját...
Két szőke nő beszélget:
– Te meg mit csinálsz?
– Hajat mosok.
– Víz nélkül?!
– Az van a samponra írva, hogy száraz
hajra!

Doktor úr, két zápfogat és egy metszőfogat kell
kihúzni... És semmi érzéstelenítés...
– Ez aztán a bátorság! Hát csak üljön be a székbe!
– Nem rólam van szó, doktor úr. Az anyósomat
hoztam kezelésre!
- Hogyan vesztette el a nyuszika az óráját?
- ???
- Az óra megállt, nyuszika meg továbbszaladt...

– Jean, nyissa ki az ajtót!
– Minek, uram?
– Megjöttek a gondolataim.
– Apu, apu! – szól Móricka
– Ne zavarj Móricka, és csak akkor
szólj, ha kérdezlek!
–Jó, akkor most kérdezd meg, légy
szíves, hogy kiesett-e a nővérem az
ablakon!
– Mi a különbség a luxusautó és a fa
között?
– A luxusautóban több a gyökér...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Szerelmi, illetve érzelmi életében számíthat némi káoszra, ami egyben kiváló bizalompróbát
is jelent, hiszen ellentétes információkat kaphat, ami miatt bizonytalanság támadhat önben párja vagy kiszemeltje iránt. Legyen résen, vegye észre az árulkodó jeleket.
RÁK (június 22. – július 22.) Ön az egyetlen, aki tisztázhat egy
helyzetet és tényleges változást érhet el. Ne féljen a változástól, hiszen minden folyamatosan változik akkor is, ha minden erőnkkel
küzdünk ellene. Próbáljon inkább elébe menni az új helyzeteknek és
találja meg új szerepét bennük.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Élje ki egész nyugodtan tetterejét, hisz a siker most garantált! Ötletei és rendíthetetlen optimizmusa minden kaput megnyitnak ön előtt, önnek
már csak arra kell figyelnie, hogy ne vegye le a lábát a gázról
és tartsa a megfelelő irányt. Pénzügyei miatt sem kell aggódnia.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Belső elégedettségének köszönhetően boldognak érzi magát az ősz kezdetén. Ez a
nyugalommal párosuló optimizmus népszerűvé teszi az emberek
között és szívesen találkoznak önnel régi és jelenlegi ismerősei,
barátai. Tulajdonképpen minden az elképzelései szerint alakulhat
ezekben a héten.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha teheti, még a hét
közepe előtt iktasson be néhány szabadnapot, amit nem vásárlással és takarítással fog tölteni, hanem valóban pihenéssel. Ez
a néhány önfeledt óra újra feltölti erővel, és ha emellett még az
alvásra is elegendő időt hagy, verhetetlen lesz minden téren.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Bár tudja, hogy nem jó
előre lejátszani, hogy mi fog történni, most egyszerűen nem tud
kikapcsolni és folyamatosan újabb és újabb verziókat futtat a fejében. A legjobb az lenne, ha le tudná tenni egy időre a problémát
és egyáltalán nem foglalkozna vele.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szellemileg abszolút csúcsformában van és ennek köszönhetően ragyogó ötletei
támadnak, amit ráadásul remekül el is tud adni. Ennek csupán
az a feltétele, hogy egyszerre több területen is remekeljen, s
egyszerre mindig csak egy dologra figyeljen.
BAK (december 22. – január 20.) Érzékeny most a versenytársak
minden rezdülésére. Hideg nyugalommal várja a lehetőséget, hogy
újra megerősíthesse helyzetét és semmi jelét nem adja, hogy tisztában van jelenlétükkel, erejükkel és minden lépésükkel. Bármely
életterületen van is most ilyen versenyhelyzetben, biztos lehet benne, hogy ön kerül ki belőle győztesen, ha van elég türelme.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

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

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

0948 252 606.

Október 15-től kiadó
szoba-konyhás lakás
az Eötvös utcán.
Tel.: 0905/217 363

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.
* Eladó 4-hónapos retriver
kutyakölyök 50 euróért. Tel.:
0907 440 239.
* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575
* 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



www.madachkonyv.sk

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladó vadonatúj, turbo
GEMINOX 28-as gázkazán,
átfolyós vízmelegítővel. Tel.:
0905 835 411.
OLCSÓN ELADÓ
80 L-ES MŰKÖDŐKÉPES
BOJLER
(CSERÉLHETŐ SPIRÁL).
TEL.: 0905/570-935

Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
* Fa- és széntüzelésű szobai
kályha eladó. Tel.: 0904 570
156.

* Eladó 3-szobás családi
ház, 17 áras telekkel Ifjúságfalván. Tel.: 0907 294 303.
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MŰSORAJÁNLAT
október 8-tól 14-ig
SZOMBAT
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

TV2

7.00 TV2 matiné, 7.20 Barbie (amer.), 11.15 Babavilág, 12.55 Monk (amer.),
13.55 Nagy zűr Korzikán
(francia), 16.00 A trendkívüli (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Star Academy, 22.00
Orvlövész (amer.), 0.50
Miss Pettigrew nagy napja
(amer.-angol)

RTL Klub

67.25 Kölyök k lub, 13.0 0
Cobra 11 (német), 16.10
Tibor vag yok , de hód ít a n i a ka rok! (mag ya r),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 20.00 X-Faktor, 21.55 Az éhezők viadala (amer.), 0.20 Wa r r ior
(amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Jo, a profi (amer.),
13.00 A te eseted (amer.),
14.45 UEFA Magazin, 15.45
ValóVilág, 19.45 Ocean s
Thirteen (amer.), 22.00 ValóVilág, 23.30 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.35 Góg yi felüg yelő,
12.25 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.50 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerek versek, 15.55 G r im m meséiből, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.05 Gondos
bocsok, 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

M1

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, 11.15
Több, m i nt testőr, 12.50
Mon k (amer.), 13.50 Gy ilkos sorok (amer.), 16.0 0
Diploma ut á n (amer.),
18.0 0
Tények ,
18.50
Sz t á rba n sz t á r, 21.40 Fér j
és fér j (amer.), 0.15 A me r i kai pite 5 (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.00 Nevelésből elégséges (amer.),
13.35 Házon kívül, 14.05
Az utolsó templomos lovag
(amer.-kanadai), 18.00 Híradó, 18.50 Kicsi óriások,
21.20 Barátság extrákkal
(amer.), 0.05 Azután (amer.)

RTL II

10.30 Kiskarácsony mindenáron (amer.), 12.10 Segítség, bajban vagyok!,
17.10 Larry Crowne (amer.),
19.00 ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti
hetes, 23.30 Kéjlak (amer.belga), 1.30 Kiskarácsony
mindenáron (amer.)

M2

11.55 Góg yi felüg yelő,
12.25 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.50 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerek versek, 15.55 R igócsőr k i rály
(német), 19.05 Gondos
bocsok, 19.35 Állatker t
a hátizsákban, 20.05 Foo
Fighters, 21.15 Életben
maradt ak (amer.), 23.45 A
k iválasz tot t (olasz), 1.50
Életben maradt ak (amer.)

Duna tv

10.55 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.30 Ha zajá ró,
14.0 0 Mag ya r k rón i k a ,
14.30 Szeret et t el Hol lywoodból, 15.05 Sz ü lei
szeme, 17.0 0 Ga sz t roa ng yal, 19.30 Jó reggelt ,
Viet na m! (a mer.), 21.35
M EMO, 23.15 Összelá ncolva (a mer.), 0.55 Jó reggelt , Viet na m! (a mer.)

9.0 0 Isten kezében, 10.05
Új nem zedék , 12.55 Rú zs
és selyem, 13.25 Colu mbo (amer.), 15.05 Sz ülei
szeme, 17.0 0 Hog y volt?,
18.0 0 Hí radó, 18.35 Miss
Fisher rejtélyes esetei
(ausz t rál), 19.40 Mag ya rország, szeretlek!, 21.15
Ká r t yavá r (amer.), 22.15
Apocaly pto (amer.), 2.0 0
Colu mbo (amer.)

Duna World

Duna World

11.40 Ha zafelé (mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k aró, 14.45 Ha ng v il la , 15.40
Hog y volt?, 16.35 Fény a
végeken , 17.35 Csalá dba r át , 19.15 Szaba d ság
t ér 56, 20.05 Csi nálju k a
fesz t ivált!, 21.30 Fábr y,
22.50 Mu n k aüg yek (mag ya r), 23.55 O per a Café,
23.20 Új idők , új d alai

Pozsony 1

12.40 Egy lépés a menynyország, 13.35 Lassie
(amer.), 15.15 Aranyidők,
16.20 Szlovákia, szeretlek!,
17.55
Főzzünk!,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Hírek, 20.25
A kívánságok fája, 21.25
Igaz történetek, 22.00
Talkshow, 22.50 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

10.50 Nagyothallók műsora, 11.45 Tudományos magazin, 12.45 Folklórfesztivál, 13.50 Farmereknek,
14.40 Tesztmagazin, 15.20
Bajnokok Ligája, 16.45
Labdarúgás, 19.00 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.20
Zsellérek (szlovák), 22.40
Fargo (amer.), 0.05 Szlovákia legnagyobb bűntényei

Markíza tv

7.25 Babe, a kismalac
(amer.), 10.40 Spider-Man
(amer.), 13.30 Egy kicsit
szexi (amer.), 15.30 Valahol már láttalak, 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 A 47 ronin (amer.),
23.05 Vasököl (amer.)

JOJ TV
8.05 Mesék, 9.30 A Simpson család (amer.), 10.25
Ninja Factor (amer.), 12.10
Összekutyulva
(amer.),
14.10 Édes élet (amer.),
16.00
Csillag
születik,
17.35 Nálunk otthon, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A gyermek (amer.), 23.40 A
rettegés klubja (amer.), 2.05
A bérgyilkos (amer.)

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

VASÁRNAP

11.45 M i nden k i á r t atla n?
(mag ya r), 13.20 Nag yok ,
13.50 Szaba d ság t ér 56,
15.05 Rú zs és selyem ,
15.40 Ö nök kér t ék , 17.35
Csalá d-ba r át , 19.10 Ö t
kont i nen s, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 Ha r m i nckét
sor, 23.55 Tőkécz k i és Tak a ró, tör t énelem és i rod alom m i nden k i nek

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 14.15
Mar ple kisasszony (angol),
15.55 SOS (francia-német),
17.40 Menjünk a kertbe!,
18.20 Konyhám titka, 19.00
Hírek, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 Angel hamuja (amer.-ír), 23.45 Julie Lescaut (francia), 1.15
Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

12.50 Kerékpározás, 16.10
A csend is hang, 16.45
Jégkorong, 19.30 Szóval,
19.35 Hírek, 19.45 Forsyte saga (francia), 20.35
Wolf Hall, 21.40 Levin,
az angyal (amer.), 23.20
A dicsőséghez vezető út
(amer.)

Markíza tv
7.35 Spider-Man (amer.),
10.40 Rendőrakadémia 6
(amer.), 12.25 Chart Show,
14.25 Jó tudni!, 16.45 Atletiko Cvernofka (szlovák),
17.50 Alvég, felvég, 19.00
Híradó, 20.30 Valahol már
láttalak 23.20 A visszafordíthatatlan sors 5 (amer.),
1.20 Mindhalálig (amer.)

JOJ TV
9.35 A kertek városa, 9.55
Új kertek, 10.55 Építünk,
javítunk, 11.45 Az utolsó
függetlenségi nap (amer.),
13.40 Száguldó bomba
(amer.), 15.45 Nászéjszaka Vegasban (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Csillag születik,
22.40 Lopott idő (amer.),
1.05 Újra a pályán (amer.)

M1

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 Drágám, add
az életed!, 20.40 A szultána (török) 22.00 Próbatétel
(kanadai-angol), 0.25 Bűnös
Chicago (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A konyhafőnök,
16.20 A kis menyasszony
(indiai), 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 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

11.40 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
legújabb kalandjai, 20.05 Az
élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Római helyszínelők (olasz),
0.35 Rózsák harca (olasz)

Duna tv

12.55
Ízőrzők,
13.35
Halálbiz tos
diag nózis
(amer.), 14.25 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),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.30 Hawaii Five (amer.), 22.20
No – Limit (f rancia),
23.20 A kaszás (olasz)

Duna World

11.4 0 Sz e r ele mb ől nő s ü lt e m (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. 25 Mu n k aü g yek
(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 Wilsonov
(cseh), 22.15 Riporterek,
22.50 Titkos életek (szlovák), 23.45 Rendőrségi
ügyosztály

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 Drágám, add
az életed!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Sherlock és
Watson (amer.), 23.10 Lángoló Chicago (amer.), 0.25 Dr.
Rush (kanadai)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A konyhafőnök,
16.20 A kis menyasszony
(indiai), 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.), 1.25 Túsztárgyalók (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.05 Új csaj (amer.),
17.35 Hagyjál főzni!, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A konyhafőnök,
16.20 A kis menyasszony
(indiai), 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), 23.50 Házon
kívül

RTL II

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

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
A hegyi doktor (osztrák-német), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.30
Velvet Divatház (spanyol),
22.25 Gran Hotel (spanyol),
23.45 Kékfény

Duna World

11.45 Csillagűzött szerető
(magyar), 13.20 Életkor,
13.45 Térkép, 14.20 Magyar
gazda, 14.45 Nemzetiségi magazinok, 16.05 Hogy
volt?, 17.15 Család-barát,
19.00 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 Sherlock Holmes kalandjai, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem
tökéletes, 22.10 Banks főfelügyelő (angol), 23.40 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

Markíza tv

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Castle (amer.), 13.30
Csillag születik, 16.50 Találd ki a koromat, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 22.00 Az első
szabadságom, 0.10 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

RTL Klub

Duna tv

Markíza tv

JOJ TV

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 Drágám, add az
életed!, 20.40 A szultána (török), 22.00 A kobra árnyéka
(amer.), 0.55 A férjem védelmében (amer.)

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Csűrcsavarosdi, 15.30 Franklin és barátai, 17.50 Digby, a
tinisárkány, 18.45 Eperke legújabb kalandjai, 19.10 Alvin
és a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.35 Rózsák
harca (olasz)

14.10 Pa rk , 16.30 Autószalon , 17.15 A v ilág
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.35 H í rek , 20.0 0 A z ít é let (német), 22.35 Menj és
lá ss! (orosz)
9.55 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, 21.45 Kredenc, 0.20
Döglött akták (amer.)

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

13.15 Pin kód, 13.30 Animália, 13.55 Kaja-kalandok, 14.50 Csűrcsdavarosdi,
16.10 Peppa malac, 16.25
Mesélj nekem!, 18.45 Eperke
legújabb kalandjai, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.05 Az
élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Római helyszínelők (olasz),
0.35 Rózsák harca (olasz)

14.30 A d iag nózis, 15.30
U k rá n maga zi n, 16.30 Vad ászok na k , 17.0 0 Hí rek ,
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 ,
22.40 Tal k show

Pozsony 2

SZERDA

11.00 Családi történetek,
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 22.40 A sziget,
23.40 Atletico Cvernofka
(szlovák), 0.50 Döglött akták (amer.)

JOJ TV
12.55 Castle (amer.), 13.55
Dr. Csont (amer.), 16.50
Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Nálunk, otthon, 22.50 Látogatók, 23.55 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

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 A
hegyi doktor (német-osztrák),
19.25 Maradj talpon!, 20.40
Szabadság tér 56, 21.35 A Nap
utcai fiúk (magyar), 23.15 V.
Pál (olasz)

Duna World

11.45 A menekülő herceg
(magyar), 13.20 Magyar gazda, 14.40 Kárpát expressz,
15.35 Ecranul nostru, 16.05
Hogy volt?, 18.55 Kívánságkosár, 19.25 Magyarország,
szeretlek!, 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, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Bajnokok Ligája, 22.40
Törvény és rend, 0.10 Rendőrségi ügyosztály (olasz),
1.00 Montalbano felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

14.00 Ilyenek volt un k,
15.30 Magyar magazin,
17.00 Hírek, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.10 A klímaváltozások ról,
22.40
Művészetek, 23.40 Évekkel ezelőtt

Markíza tv

11.00 Családi tör ténetek,
12.55 NCIS (amer.), 14.50
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 For r a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Char t show,
22.30 A sziget, 23.40 Jószomszédi viszonyok, 0.40
Döglött akták (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárg yalóterem, 9.50
Testőrök, 10.50 Találd ki a
koromat!, 12.30 Topsztár,
12.55 Castle (amer.), 13.55
Dr. Csont (amer.), 14.55
Látogatók, 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 Castle
(amer.), 23.00 Látogatók,
0.05 Bostoni gyilkosságok
(amer.

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
Drágám, add az életed!,
20.40 A szultána (török),
22.00 Backstrom nyomozó
(amer.), 23.10 A törvény
embere (amer.)

RTL Klub

PÉNTEK
M1

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 Drágám, add
az életed!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 A remény rabjai
(amer.), 1.20 Sztárok testközelben

5.50 Jó reggelt, skacok!
12.35 Story extra, 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55
A konyhafőnök, 16.20 A
kis menyasszony (indiai),
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 A helyszínelők (amer.), 23.50 Magyar ul Balóval

RTL Klub

RTL II

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!, 20.50
UEFA EL mérkőzés, 23.15 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.55 Kaja-kalandok, 15.25
Nyuszi és a varázsecset,
16.25 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 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
A hegyi doktor (németosztrák), 19.25 Maradj talpon!, 20.25 A Bagi Nacsa
Show, 21.30 Mun kaügyek
(magyar), 22.05 Anyám új
pasija (amer.-német), 23.45
A vizsga (magyar)

Duna World

10.05 Vatikáni híradó, 11.30
Szerelmek (magyar), 13.35
Hazajáró, 14.10 Magyar krónika, 16.10 Hogy volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 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 Sherlock Holmes
kalandjai, 19.00 Híradó,
20.25 Aranyidők, 21.25
Élő ostor (szlovák), 22.40
Egy lépés a mennyország
(olasz), 23.35 Rendőrségi
ügyosztály, 0.30 Orvosok

Pozsony 2

15.30
Roma
magazin,
16.40 Energetika, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.10 Tudományos mgazin,
20.45 Labdar úgás, 23.55
Rendőrség, 0.10 Prof ik

Markíza tv

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A konyhafőnök,
16.20 A kis menyasszony
(indiai), 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.), 0.20 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)
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

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.15
Pin kód, 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), 0.35 Rózsák
harca (olasz)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.40 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 A hegyi doktor (német-osztrák),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Fölszállott a páva, 21.25
Nora Roberts: Holdfogyatkozás
(amer.-kanadai),
23.10 Halálos közellenség
(francia-olasz)

Duna World

11.40 A harmadik testőr
(magyar), 13.40 Rúzs és
selyem, 14.45 Kosár, 16.10
Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték, 21.30 Maradj talpon!,
0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00 A
világ képekben, 14.25 A
kívánságok fája, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei, 16.55 Sherlock Holmes
kalandjai, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 22.05 A reptér (amer.), 0.15 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.00
Élő panoráma, 14.05 Fesztivál, 15.20 Szemtől szemben, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Ezeréves méh
(német-cseh), 21.10 A becsület keresztje (norvégsvéd), 22.50 Alain Caron
Group koncertje

Markíza tv

13.00 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
15.50 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 Atletiko
Cvernof ka, 22.45 Kredenc,
23.55 Döglött akták (amer.),
0.55 A fejvadász (amer.)

8.40 Tárgyalóterem, 10.00
Forr a bor, 11.00 Családi történetek, 13.00 NCIS
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Alvég, felvég, 21.40
Jó tudni!, 22.50 A bosszúálló (amer.), 1.10 A fejvadász (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30
Topsztár,
12.55
Castle (amer.), 13.55 Dr.
Csont (amer.), 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, 22.50
Látogatók, 23.50 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.55 Castle
(amer.), 13.55 Dr. Csont
(amer.), 14.55 Látogatók,
16.00 Hírek, 16.30 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A futár
2 (amer.), 23.30 Bébisintér (amer.), 1.10 Csernobili
naplók (amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október 15-én Teréz
október 16-án Gál
október 17-én Hedvig
október 18-án Lukács
október 19-én Nándor
október 20-án Vendel
október 21-én Orsolya
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a gútai Mészáros Ferenc és Valkovičová Eva
Gútán: a gútai Gőgh Károly és Árgyusi Mária, a
gútai Sefcsik Péter és a komáromi Néveri Anita
(jelenleg bécsi lakosok).

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban: a martosi Cabadaj
Áron, a szentpéteri Csonka Leó, a madari Baláž Kevin, a hetényi Deák Olivér,
a marcelházai Bertóková Kristína Cintia, a gútai Bezúrová Mira, a komáromi Czeglédi Petra,
Sörfőző Mya Mária, Kinczer Cintia, Szabó Anna
Bella Sára és Vida Fruzsina, a bogyai Borsányi
Orsolya, a perbetei Soókyová Vivien, a csicsói
Szeder Krisztofer, az ógyallai Kováčová Alisa, a
naszvadi Slamová Evelyn és a csallóközaranyosi
Szalai Olivér.

A Dunatáj receptkönyvéből

Görög rakott tészta

Kávés anyós

Hozzávalók:
40 dkg spagettitészta
40 dkg darált sertéshús
(bármilyen hús jó)
1 közepes fej vöröshagyma
2 evőkanál finomliszt
3 dl tej
3 db tojás
10 dkg sajt
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
2 dkg zsemlemorzsa
fűszerpaprika ízlés szerint
majoranna ízlés szerint
2 ek napraforgó olaj
Elkészítése:
A spagettit sós vízben megfőzzük.
Az olajon megpirítjuk a hagymát, a pirospaprikát és a darált
húst, melyet addig párolunk, míg puha nem lesz.
Elkészítjük a rántást, melyet tejjel öntünk fel és belecsurgatjuk a tojásokat. Jól összekeverjük.
Egy jénai tál aljára szórunk 2-3 csipet zsemlemorzsát, aztán a
spagetti felét belerakjuk, rátesszük a darált húst, majd megint
a spagetti jön.
Ráöntjük a rántást és villával segítünk neki, hogy behatoljon
a hús és a spagetti közé.
A tetejére reszeljük a sajtot, és mehet is a sütőbe.
Addig sütjük, míg a sajt szépen meg nem pirul.

Hozzávalók:
300 g babapiskóta
1 tasak vaníliás pudingpor
1 tasak tejszínízű pudingpor
1 l tej
2 ek cukor (ízlés szerint a
pudinghoz)
4 dl feketekávé
1 ek színes cukorka (ízlés
szerint a szóráshoz)
Elkészítése:
A babapiskótát összetördeljük, majd egy tál aljába tesszük, és
meglocsoljuk kávéval, majd a megfőzött tejszínízű pudingot ráöntjük, megszórjuk színes tortadarával, majd jön egy újabb sor
babapiskóta összetördelve, ismét a kávélocsolás, majd a vaníliaízű pudingpor megfőzve, ismét a színes tortadara.
Ha ez megvan, hagyjuk, hogy kicsit hűljön, majd betesszük a
hűtőszekrénybe. (Igazából másnap a legfinomabb, mert kicsit
összeérnek az ízek!)

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

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.

Eladó Cserháton nagyvirágú krizantém.
Tel.: 0902 302 742 * 0914 224 677

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Raisová Eva (82 éves), Jarošová
Irena (81 éves), Mochnáč Ján (65 éves) és Vechter
Ján (63 éves) a gútai Fűri Mária (93 éves), Leczkési Mária (83 éves), Takács Jana (57 éves) és
Szabó Margit (92 éves), a nagykeszi Lukács Ilona
(86 éves) és Spitznágel Tibor (67 éves), a vágfüzesi Csuport István (65 éves), valamint a bogyai
Vassová Mária (52 éves)
Emléküket megőrizzük!
Emlékezzen velünk szeretteire!

A közelgő halottak napja alkalmából emlékezzen elhunyt szeretteire a Dunatáj hasábjain! A megemlékezéseket rovatunkban a következő számunktól november
végéig az eredeti díjszabással szemben féláron közöljük.

A szerkesztőség

MEGEMLÉKEZÉSEK

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

haláluk
hatodik tizenegyedik
évfordulóján.
Emléküket őrző családjuk

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!

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

Horgászbotok javítása:

0950 591 112
e-shop: www.privlačuj.sk

Kondé Lászlóra és Kondé Erzsébetre

Notebookok,

VÁLLALJUK

– MINDENNEMŰ IRAT-, KÉRVÉNY-,
SZERZŐDÉS MEGÍRÁSÁT, AKÁR MEGVÁRÁSRA IS!
– LAKÁS-, VAGY HÁZVÁSÁRLÁS ESETÉN, ELŐSZERZŐDÉS, ADÁSVÉTELI
SZERZŐDÉS ELKÉSZÍTÉSE
– AUTÓVÁSÁRLÁS ESETÉN ADÁSVÉTELI
SZERZŐDÉS, AZ AUTÓ BEBIZTOSÍTÁSA
– BÍRÓSÁGI BEADVÁNYOK, KÉRVÉNYEK, FELLEBBEZÉSEK, ÉLETRAJZOK, NYOMTATVÁNYOK KITÖLTÉSE,
ÜGYINTÉZÉS ÉS SOK MÁS EGYÉB!
CÍM: KOMÁRNO,
EURÓPA-UDVAR MÁLTAI HÁZ
(FAGYLALTOS SORÁN, IRODAAJTÓ
NAGY KÉK BETŰKKEL)

TEL.: 0944/739-484
NYITVATARTÁS:

MUNKANAPOKON 9-től 12 óráig
NYITVATARTÁSON KÍVÜL
TELEFONHÍVÁSRA!

Selyés gimnazisták
nem mindennapi sportsikerei

A komáromi Selye János Gimnázium diákjai nemcsak a tanulmányi, hanem a sportversenyeken is sikeresen szerepelnek
– ezt mutatja a gimnázium Nyitra megye iskolái között elért
4. helyezése a sportversenyeken elért eredményei alapján. A
gimnazisták között viszont találunk olyanokat is, akik rendkívüli eredményeket értek el az iskolán kívüli sporttevékenységben is.
Koczkás Dávid (II. A) kenusunk az Olimpiai reménységek szegedi versenyén
ért el kiemelkedő sikereket
szeptember 23. és 26. között, ahol több versenyszámban is indult. C1 kategóriában 1000 méteren első, 200
méteren második helyezést
ért el. C2 kategóriában,
vagyis párosban 1000 és
500 méteren második, 200
méteren pedig harmadik helyen végzett.
Jakubek Ádám (I. D) a szeptember 17. és 24. között Szerbiában, Knjaževac városában
megrendezett GPC erőemelő világbajnokságon ért el rendkívüli
sikereket. Ádám a TEEN 1 kategóriában (13-15 éves korosztály)
100 kg alatti versenyzők között
indult komplett erőemelésben. A
versenyszám három részből állt.
Guggolásban Ádám 160 kg-ot
bírt el, fekvenyomásban 107,5
kg-ot nyomott ki, felhúzásban
pedig 195 kg-ot sikerült felemelnie – mindhárom eredménnyel
európai rekordot döntött. Összetettben a 462,5 kg-mal Ádám az
első helyen végzett.

Mindkét fiúnak szívből gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
Vajányi Orsolya,
a Selye János Gimnázium
tanára

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
9. forduló
KFC Komárom – Privigyei
Bányászok 3:0 (1:0) Az
első sípszótól érezhető
volt a komáromiak előnye, amit az is igazolt,
hogy a találkozó ötödik
percében Haša fejesével már meg is szerezték
a vezetést. Ezután a vendégek
folyamatosan támadták a komáromi kaput, azonban a védelem
minden veszélyesebb helyzetet

A komáromiak megőrizték a
sőségüket.
hatástalanított. A második félidőben sem változott a helyzet,
viszont a hazai csapat szurkolói
legnagyobb örömére rendkívüli
bravúrt hajtott végre, hiszen a
66. percben Haša úgy gondolta,
hogy itt az ideje egy újabb gólnak, s azt becsülettel be is rúgta.
A privigyeiek fel sem ocsúdtak
még, amikor Čtvrtníček lecsapott egy rosszul beadott labdára
és az egy perccel később ismét
a bányászok kapujában kötött
ki. * Komárom csapata a bajnoki táblázat élén áll 29 ponttal. Második 28 ponttal Púhó,
harmadik pedig Lednicróna
27 ponttal.
IV. liga
9. forduló
Szentpéter – Gúta 0:0 A hazai
csapat – a bajnokság újoncaként
– mindent elkövetett annak érdekében, hogy győzzön, vagyis
pontot szerezzen, azzal viszont
nem számolt, hogy a gútaiak
éppen a védelmüket erősítették
meg. Igaz, ez nem volt könnyű
feladat, mert a szentpéteriek
folyamatosan támadták a vendégek kapuját. Hét alkalommal
dolgoztak ki rendkívül veszélyes támadást, amelyek közül
elsősorban Lakatos kiugrása
volt gólgyanús, ám a gútaiak
hálóőre, Rom Henrik ezúttal
is remek védést mutatott be *

Ímely – Felsőbodok 3:0 (1:0)
A vendégek hatalmas irammal támadtak, s bizony néha
az agresszivitás sem állt
távol tőlük. Az ímelyiek
viszont a nyertesek magabiztosságával szálltak
be a játékba és a találkozó 11. percében Varga
megszerezte a vezetésüket.
A második félidő 50. percében
Varga beadását Gál fejessel
továbbította a bodoki kapuba.
A vendégek egyre idegesebben
játszottak,
amelynek a 81.
percben meg is
lett az eredménye,
hiszen
kapujuk
előtt
védelmük
már kapkodott, s
ennek öngól lett
az eredménye *
A bajnoki táblátabellán el- zat 5. helyén áll
Ímely csapata 21
ponttal, 6. Gúta 15 ponttal,
12. Szentpéter 9 ponttal.
V. liga
10. forduló
Ógyalla – Naszvad 0:2 (0:2)
Az első félidőben eldőlt a mérkőzés sorsa, pedig a sípszótól
folyamatosan támadtak a hazaiak, viszont a 8. percben a gyallai védelem hibáját kihasználva
Kürti megszerezte a vendégek
számára a vezetést. Több veszélyes támadást is indított ezután
a hazai csapat, ám csatársai nem
tudták a naszvadiak védelmét
áttörni, ráadásul a 40. percben
Czibor növelte azok előnyét. A
másik félidőben mindkét csapat
dolgozott ki gólhelyzetet, ám a
csatárok azokat nem értékesítették * Marcelháza – Hontfüzesgyarmat 3:1 (2:0) Az
élvonalbeli csapat és a középmezőnyben szereplő vendégek
összecsapása ezúttal is a felkészültebb marcelházaiaknak
kedvezetet. Az első félidő 22.
percében Németh szerezte meg
a hazaiak vezetését, majd négy
perccel később Németh tovább
növelte a marcelháziak fölényét. A második félidő 70. percében Vörös berúgta a hazaiak
harmadik gólját is. A találkozó
88. percében Kálmán szerezte
meg a vendégek becsületgólját * Bellegszencse – Ekel 2:0

RÖPLABDA

(0:0) Annak ellenére, hogy az
első félidő eredménye kiegyensúlyozott mérkőzésreengedett
következtetni, valójában a hazai csapat enyhe pályafölényt
vívott ki magának. A második
félidőben mindezt igazolni is
tudták góljaikkal. Igaz, az ekelieknek is lett volna alkalmuk
szépíteni, de a bombabiztos
gólhelyzetet nem használták ki
* Hetény – Nagygyöröd 1:4
(0:1) Az utolsó évek legpocsékabb játéka zajlott a hetényi
pályán. Mintegy 20 percig még
tartotta a hazai csapat az iramot,
amit viszont egy györödi gól
követett. A második félidőben
lényegében csak a vendégek
szólóztak, egyedül a 79. percben Lucza tudott válaszolni egy
11-esből szerzett becsületgóllal * A bajnoki táblázaton 2.
Marcelháza 19, 4. Ekel 18, 5.
Ógyalla 16, 6. Naszvad 15, 16.
Hetény 6 ponttal.
VI. liga
10. forduló
Actív Nagykeszi – Újgyalla
2:1 (1:1) A találkozó első gólja
a 21. percben a vendégcsapat
révén, Rigó lövésével született
meg. Ezután a hazaiak is aktivizálták soraikat, a félidő végéig
Horváth a 32. percben egyenlített, majd a második félidő 12.
percében bebiztosította a kesziek győzelmét * Keszegfalva –
Izsa 1:2 (0:2) A vendégcsapat
a találkozó első felében eldöntötte a mérkőzés kimenetelét,
hiszen az erősen foghíjas hazai
keszegfalvaiak mindvégig védekezésre szorultak. Becsületgóljuk Budai révén, büntetőből
született * Dunamocs – Őrsújfalu 5:0 (2:0) Az első félidőben
már érezni lehetett a hazaiak
fölényét, hiszen a 14. percben
Šulák büntetőből rúgta az első
gólt, majd a 22. percben Varró
növelte a mocsiak előnyét. A
második félidőben szinte összeomlott az újfalusiak védelme,
a 64. percben Lajos, a 77.-ben
Bávi, a 84.-ben pedig Sebők
gólja keserítette meg a vendégek életét * Perbete – Nemesócsa 6:1 (4:1) A tabella éllovasa
szinte eltaposta ellenfelét, sorozatban születtek góljaik és csak
a remek formában levő ócsai
kapusnak volt köszönhető,
hogy nem született nagyobb vereség. Perbete góljait Lakatos,
Csontos, Rigó, Halász, Dokič
és Lacza lőtte. A vendégek becsületgólját Hipp lőtte * Szilos
– Vágfüzes 2:2 (0:1) Nem kis

meglepetésre az első félidőben
Jancsó Zs. volt az, aki több támadás után vezetéshez juttatta a
vendégeket. A második félidőben Jancsó B. tovább növelte
a vágfüzeseiek előnyét. Ekkor
viszont Gažo, majd a 93. percben Mihálik biztosította be a
döntetlent * Búcs – Csallóközaranyos 1:3 (1:1) Berecz volt
az, aki a találkozó első gólját
a 18. percben belőtte a búcsiak
kapujába, amelyre hét perccel
később Židek válaszolt. A második félidő már egyértelműen
a vendégek fölényét jelezte, az
55. percben Berecz ismételt,
majd a 80. percben Lelkes volt
a gólszerző * Madar – Marcelháza B 3:3 (1:2) A találkozó
sztárja Šenkár, aki mesterhármast lőtt. Az első két gólja (18.,
33. perc) után Mácsodi még a
félidő végéig szépíteni tudott,
majd jó taktikával a madariak
is feljöttek és Varga és Papp
góljaival döntetlenre hozták a
mérkőzést * Dunaradvány –
Bátorkeszi 1:5 (0:3) Nem volt
fényes formában a hazai csapat
védelme, hiszen a 6. percben
Kečkéš, a 32. percben Barton,
majd a 40. percben Blaho gólja
jelezte megingásukat. A második félidő 15. percében Konc
növelte a vendégek előnyét,
amire öt perccel később még
Vörös válaszolt, ám a találkozó
utolsó gólja a 70. percben Barton révén ismét a bátorkeszieknek kedvezett.
VII. liga
8. forduló
Tany – Szentpéter B 3:3 (1:1)
Góllövő: Kovács,. Koton, Márton, illetve Kelko, Szakál és
Krajčíř * Nagysziget – Bogyarét 3:2 (1:0) Góllövő: Leczkési 2, Nagy, illetve Gubicza
és Tóth * Megyercs – Bogya/
Gellér 3:2 (2:1) Góllövő: Beke
2, Forgács, illetve Czirok és
Baranyai * Bajcs – Ifjúságfalva 6:5 (3:3) Góllövő: Palacka
2, Nagy Cs., Szabó, Tapolcsányi, Nagy L., illetve Pál 2, Károlyi, Tóth és Pápai * Csicsó
és Path csapata szabadnapos
volt. Időközben a komáromi SJE csapata bejelentette
kilépését a bajnokságból,
amelynek élén Path áll 19,
2. Nagysziget 14, 3. Bajcs 13,
4. Ifjúságfalva 12, 5. Bogyaráét (12), 6. Szentpéter B 7,
7. Tany 6, 8. Bogya/Gellér 4,
9. Csicsó 4, 10. Megyercs 3
ponttal.
-cseri-

A múlt hét végén Szerbiába utazott a komáromi röplabdacsapat, amely az OK Radnički Kragujevac meghívására a X.
Aleksandar Gigović-emléktornán vett részt. Az október 15-én
esedékes első tétmeccs előtti nemzetközi megmérettetés jó felkészülési és gyakorlati alapot adott a ligakezdethez.
A csapat a komáromi győze- út fáradalmait. * Vasárnap a
lemmel zárult IV. Bellatti UJS 3-4. helyért folyó küzdelem- Az elmúlt napokban hozták nyilvánosságra a szeptember
Cup óta sem pihent, a játéko- ben viszont Ribnica csapatát végén Pozsonyban megrendezett szlovák triatlon-bajnokság
sok gőzerővel készültek az 3:1 arányban legyőzték, így eredményeit. A szeptember végén megtartott versenyen reúj szezonra. Gigović nevelő- bronzéremmel térhettek haza a mekül szerepelt a komáromi Ambrus Sándor, aki a szeniorok
egyesülete már 2007 szeptem- komáromi „röpisek”.
korcsoportjában aranyérmes lett.
berében megrendezte az első
tornát, hogy megőrizzék a játékos emlékét. A tehetséges fiatal
2007 júliusában hunyt el tüdőA ružinovi polgármester védnöksége alatt zajlott október 1-jén a sportévbúcsúztatónak is száembólia következtében.
Az idei évben, a jubileumi ti- mító 64. Búcsú- és Tortafutamok verseny, amelyről természetesen nem hiányozhattak a komázedik eseményen a komáromi romi evezősök sem. Egyéni eredmények:
csapat mellett Novi Pazar, Rib- MK1-12 éves fiúk 1500 m: 1500 m: ...3. Tóthová Tamara Ódor László * K1 9 éves fiúk
nica Kraljevo, valamint a há- 1 Doktorík Jakub,…3. Pod- * K1-12 éves lányok 1500 m: 1 500 m: ... 2. Marsal Máté, 3.
zigazda Radnički Kragujevac leiszek Filip,… 6. Ott Jakab, ...4. Bugár Réka, ...12. Bakos Bugár Marek * C1- kadétlámérte össze tudását. Az össze- … 13 Németh Dominik* K1- Orsolya Virág * K1- kadétok nyok 3000 m: ...3. Ikréniová
13 éves fiúk 1500 m: ...7. 3 000 m: 3. Ujvári Marko, Viktória * 10-éves fiúk 1500
csapások eredményei:
(szombat) VK Spartak UJS Schrimpel Peter * K1-11 éves ...11. Náhlik Pavol, ...16 Tan- m: 1. Grolmus Lukáš, ... 3.
Komárom – Novi Pazar 3:0 lányok 1 500 m: ...9. Vávrová ka Tomáš * K1- juniorlányok Podleiszek Dávid, ...11. Ikréni
Az elődöntőben a remek for- Anna, 10. Lakyová Laura * K1 (99 – 98) 3 000 m: 3. Konečná Márk * Fiatalabb 11-12 éves
mában játszó hazai csapat ellen 11 éves fiúk 1 500 m: 1. Dok- Anita, ...5. Grolmusová Bibi- diákok 2x100 m-es vegyesnem volt megfelelő védekezése torík Dominik, 2. Tóth Ľudo- ána * K1 férfiak 3000 m: 1. párosa: ...3. Doktorík Jakub –
a komáromiaknak, akiknek já- vít, ... 8. Farkaš Tomáš, 9 Zr- Botek Adam * K1 veteránok Vávrová Eva, ...12. Ott Jakab–
tékán érezni lehetett a hosszú nek Jakub K1-10 éves lányok 3 000 m: 1. Bukovský Tibor, 2. Bakos Virág Orsolya.

KOSÁRLABDA
Alpok Adria Kupa – 1. forduló:
MBK Rieker COM-therm Komárno-Rogaška (Szlovénia)
81-68 (18:14, 26:14, 21:26, 16:14)

Nem akármilyen ellenfele volt múlt héten szerdán az MBK
Rieker COM-therm csapatának, hiszen a szlovén csapat az
előző idényben megnyerte a szlovén bajnokság alapszakaszát,
de a rájátszás, valamint a play off már nem sikerült túl jól
számukra, így a negyeddöntőben búcsúztak a küzdelmektől.
A mérkőzés a szlovén Davis 55:30-ra is vezetett Komárom.
triplájával indult, de szeren- Az utolsó negyedben mindent
csére gyorsan magukhoz tud- bevetett a Rogaška, de nem taták ragadni a kezdeményezést lálták a szervezett hazai védea komáromiak. Bilič három- lem ellenszerét. A hazai szurpontosa után a Rogaška még kolók pedig nem engedték,
visszavehette volna az előnyt, hogy támadásban visszaessen
mert egy-egy támadásnál 3-4 a csapat, így végül magabiztolepattanó labda is hozzájuk san 81:68-ra győzött az MBK.
került, viszont nem sikerült be- A megszokott irányító hiánya
találniuk a kosárba. Nem úgy érződött Ďuriš csapatán, de
Langstonnak, akinek a kosa- néhány edzés után jó teljerával máris 5:2-re módosult az sítményt nyújtott az újonnan
eredmény. A folytatásban fej- érkező Cobb, akinek 5 háromfej mellett haladtak
a csapatok. A negyed
második felében beállt az új hazai irányító, Farad Cobb
is, aki az első 1-2
percnyi
tétovázás
után már jobb teljesítményt nyújtott. Az
ő triplája után Vido
kosara zárta a negyedet, így 18:14 állt az
eredményjelzőn.
A második játékrészt Marchyn és
Langston gyönyörű akciója nyitotta,
előbbi volt a pontszerző. Nem ez volt
azonban az egyetlen
szép megmozdulás a
negyedben. 30:26nál Kuffa és Cobb támadása, pontos kísérletéből 4 a kosárvalamint 35:26-nál Babineaux ban landolt. Érezhető volt,
és Langston ellentámadása hogy a hazai mester próbálta
hatalmas ovációt váltott ki a kellőképpen forgatni csapatát,
megszokottnál alacsonyabb Marchyn például már most
létszámú, de annál hangosabb szinte több lehetőséget kapott,
szurkolótáborból. A negyed mint az előző idény nemzetkövégére a büntetőkön kívül az zi mérkőzésein összesen.
MBK-nak minden sikerült, így Richard Ďuriš így értékelt
már megnyugtató előnnyel vo- a mérkőzés után: „Örülünk,
nulhattak az öltözőbe Vidoék, hogy sikerült nyernünk az első
44-28 volt ekkor az állás.
hazai mérkőzésünkön egy jó
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A folytatásban igyekezett felzárkózni a szlovén csapat, főleg Djuranovič és Johns volt
elemében. Utóbbi a negyed
vége felé szinte ráugrott Siniša Biličre, majd egy hatalmasat esett. Az ütközést követően aztán egy kisebb balhé
is kialakult a játékosok között.
A játékvezetőknek sikerült
lecsillapítani a kedélyeket és
bár a technikai hibákkal nem
mindenki értett egyet, nyugodt mederben folytatódott
a találkozó. A negyed végére
Babineaux is belejött, az ő kosarának köszönhetően 65:54re módosult az állás, bár már

szlovén csapat ellen. A teljesítményünkön érződött az idegesség, mivel ez az első éles
meccsünk volt. Ez leginkább
a büntetőknél jött elő, amiből
15-öt elhibáztunk. Úgy gondolom viszont, hogy megmutatkozott a csapat karaktere,
amiről már a felkészülés alatt
beszéltem. A csapatként való
együttműködés főleg a védekezésben mutatkozott meg,
amivel a magunk javára tudtuk fordítani a párharcot.”
Komárom pontszerzői: Langston 16, Babineaux 13, Halada 9, Bilič 8, Vido 5, Cobb
18, Kuffa 5, Marchyn 4.
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