Orgonaés keresztszentelés
Gútán
Vasárnap a gútai Nagyboldogasszony-plébániatemplomban Monsr. Kiss
Róbert érseki vikárius,
kanonok, Komárom esperesplébánosa és Szlovák
Marian gútai plébános
celebrálta azt az ünnepi
misét, amelyet Palkovich
Viktor, a város iparosodásának úttörője, korábbi
plébános
születésnapja
alkalmából tartottak. Palkovich atya 1886 és 1925
között Gútán szolgált és
tagja lett a község képviselő-testületének is. Létrehozta a helyi malomipari részvénytársaságot, melyet elnökként irányított. Saját részvényeinek
bevételéből az oktatást
támogatta. 1906-ban a választmányi tagok közreműködésével sikerült létrehoznia a tejszövetkezetet, s
még ugyanabban az évben
megalakult a római katolikus iparos kör több mint
300 taggal. A szentmisén
került sor a felújított orgona felszentelésére, amelyen
a Nagy István, a templom
fiatal orgonaművésze által
írt felvidéki magyar mise
is elhangzott. Az Uram irgalmazz, Dicsőség a magasságban, Szent vagy és Isten
báránya összetételű magyar mise modern hangzású, zenei összhangját
tekintve pedig ünnepi jellegű. Ajánlatos lenne, hogy a
szlovákiai magyar templomokban egyre gyakrabban
hangozzon fel, bár dallamvilága eléggé összetett, de
könnyen megtanulható. A
szentmise után az atyák
megáldották a nemrégiben
felújított kőkeresztet, a
Palkovich Társaság megkoszorúzta az emléktáblát,
Kiss Róbert pedig kedélyesen elbeszélgetett az ismerős gútai hívekkel.
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Szerződés bizonyítja,
hogy veszélyben Komárom vagyona!

Szerkesztőségünk tényfeltáró nyomozásának során
sikerült megszereznünk azt a szerződést, amelyet a
KOMVaK részéről Olláry Viktor mérnök, illetve a városi hivatal részéről Sánta Béla mérnök látott el kézjegyével. Ezt olvasva megállapítható, hogy a KOMVaK
elnöksége abban nagy valószínűség szerint Komárom
város vagyonának megszerzésére, illetve annak továbbjátszására tette meg az első lépést. Korábban Olláry és
Sánta neve már felmerült akkor is, amikor a vízművek
irányítását egy magyar-izraeli cégnek akarták átjátszani. Nem találtunk viszont arra bizonyítékot, hogy
ezt a szerződést valaha is az önkormányzati képviselők
elé tárták volna. Így utólagosan annak leglényegesebb
fejezeteit most megosztjuk olvasóinkkal és a képviselőkkel. A szerződés ominózus fejezetét és elemzését lapunk 3. oldalán közöljük.

Most már a Lidl üzletláncon múlik a döntés

A vállalkozók tiltakoznak,
a gútaiak pedig üdvözlik

Évek óta folyik a tárgyalás a gútai képviselő-testület és
a Lidl áruházlánc között. A Lidl képviselői szeretnének
Gútán üzletet nyitni, ám a város által felkínált területeket
nem találták megfelelőnek. A cég ragaszkodott ahhoz, hogy
a belvárosban kapjon helyet, konkrétan a felső gőzmalom
és közvetlen környezete érdekelte őket. Még arra is ajánlaA gútai képviselőtestület az első
körben használati értéke alapján
hirdette meg az irodaépület eladását, erre az ajánlatra azonban
nem akadt vevő. A legutóbbi
testületi ülésen ezért az eladási
ajánlatot 800 ezer euróra módosították, ami az ingó és ingatlan
vagyon közös becsült értéke.
Most már a Lidl vezetőségén a
sor, hogy döntsön, ilyen áronmegvásárolja-e az épületet és
a hozzá tartozó területeket. Ha
igen, elkezdődik a bontás, az ott
tevékenykedő vállalkozóknak pedig mielőbb más bérleményeket

Ex Libris díjakat adtak át Brüsszelben
Az Európai Parlament brüsszeli épületében nyújtott át öt Ex Libris díjat Gubcsi Lajos, aki a
díj alapítójaként Dániel Erzsébetnek, Görföl Jenőnek, Kolár Péternek, Mézes Rudolfnak és
Pogány Erzsébetnek fejezte ki ezzel elismerését.
A kitüntetésekre közvetlenül hangsúlyozta, valamenyaz Európai Polgári Díj átadása nyi díjazott gyakorlatilag
előtt került sor. Mint ismeretes, „egyszemélyes intézmény”.
idén Szlovákiából a Csemadok Dániel Erzsébet esetében
kapta az Európai Parlament emlékeztetett helytörténeti
díját. A Gubcsi Lajos vezette tevékenységére, amelynek
kuratórium is tiszteletét fejez- egyik eredménye Sobieski
te ki a Csemadok irányába oly János lengyel király párkámódon, hogy olyan embereket nyi lovas szobra, Kolár Péjutalmazott, akik az aktív Cse- ternél a kassai Thália Színmadok-tagság mellett további ház irányítását emelte ki,
jelentős közéleti tevékenysé- Pogány Erzsébet esetében
get is végeznek.
pedig a Szövetség a Közös
A laudáció során a díjakra ja- Célokért, azon belül a Felvaslatot tevő Csáky Pál eu- vidék.ma portál működtetését, A díjakat Gubcsi Lajos és
rópai parlamenti képviselő készítésében betöltött szerepét. Csáky Pál közösen adták át

kell keresniük. A városi hivatal
elképzelése szerint a Palkovich
utcai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola korábbi tanítói lakásait
újítanák fel, ahol patinás környezetben bérelhetnének irodai,
vagy szolgáltatási helyiséget a
lebontásra ítélt korábbi helyett.
Több magánvállalkozó petíciót
is kezdeményezett a Lidl gútai
építése ellen, amely kisértetie-

tot tettek, hogy a korábbi Kommunális Üzemek igazgatósági épületét megvásárolják. Ez további problémát jelenthet
a városnak, hiszen a tulajdonában levő épültben magánvállalkozói irodák, közszolgálati tevékenységet folytató vállalkozások (köztük a városi tévé és az azt üzemeltető kábeltévé-szolgáltató, fényképészműterem és fodrászat) működik.
sen hasonlított a Tesco gútai letelepedése elleni petíciós kampányhoz. Érdekes, hogy azóta is
működnek a kiskereskedések, s
minden bizonnyal a Lidl sem
változtat a helyzeten.
Viszont jogosan félnek az ott
lakók, a hajnali árufeltöltés,
áruszállítás zajától, amelyet
nem lehet egykönnyen orvosolni hangszigetelő fal építésével.

A komáromi Ipari Szakközépiskola tanulói már lassan
tíz éve bekapcsolódnak a régión belül fellelhető, régi
használati tárgyak gyűjtésébe. A régiségek által megelevenednek a múlt század első felének használati tárgyai,
konyhai és mezőgazdasági eszközei, nem ritkán dísztárgyai. A falusi életet bemutató érdekességek között megtalálhatóak a századforduló polgári otthonainak kellékei is.
Az összegyűjtött „kincsek” adott történelmi kor jeljóvoltából a tanulók betekint- legzetességeinek feltáráhetnek a hajdani háztartások sához, megismeréséhez.
életébe. Korunk tizenévesei A kiállítás az iskola fomegismerhetik régiónk föld- lyosóján kapott helyet, s
műveseinek és mesterembe- hogy teljesítette küldetéreinek cseppet sem könnyű sét, már az is bizonyítja,
munkáját. A történelemtaní- hogy nemcsak a diákok, hatás hatékonysága szempont- nem az iskolába látogatók is
jából is értékes a gyűjtemény gyakran el-elidőznek a teleegyre bővülő anyaga, a szó- püléseink múltját felelevenítő
ban forgó régiségek – legyen tárgyak előtt.
szó
kukoricamorzsolóról, A gyűjtés természetesen folykaszakőről, mozsárról, vagy tatódik, az iparista tanulók
akár egy petróleumlámpáról jóvoltából vidéki padlások,
– nagyban hozzájárulnak egy kamrák titkai kelnek életre.

KOMÁROM 1956
című kiállítás megnyitójára.

Ünnepi megemlékezést tart:
Válint Zoltán, a Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István
Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola tanára
A kiállítást az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatja.

Ráadásul több lakóház ablaka
is a leendő áruházra nézne, s ha
ott falat építenének, a háztulajdonosok sem fogadnák szívesen az eddigi zöldövezeti területről a betonfalnézésre történő
váltást. Ezen csak az segíthetne,
ha a cég meg tudna egyezni a
valamikori gőzmalom jelenlegi
tulajdonosával, és így újabb területhez jutna.

A múlt nyomában

A dél-komáromi Klapka György Múzeum
tisztelettel meghívja Önt
október 21-én 16 órára, a múzeum főépületébe
(Komárom, Kelemen László utca 22.)

a

● Cséplő Gábor, vagy Ollá-

Börze Komáromban
minden vasárnap!
Eladás – Vásárlás A-tól Z-ig

Tel.: 0903762511

Az pedig, hogy a műszaki
jellegű oktatási intézményben már évek óta megkülönböztetett figyelmet kapnak a
társadalomtudományok és a
humán értékek, mindenképpen pozitív tényként könyvelhető el.
PaedDr.Tóth Katalin
történelemtanár
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Csicsó is emlékezett

Csicsón már hagyomány, hogy az aradi vértanúk emlékére
a község két legjelentősebb területén, a millenniumi emlékparkban és a kultúra házában tartanak emlékezést. Idén
az emlékparkban Földes Csaba mérnök, a község polgármestere elsősorban azt a hősiességet emelte ki, amelyben
a soknemzetiségű szabadságharcban mindenki számára a
rabiga lerázása, a Habsburgok kényszeruralma alóli szabadulás volt a cél. Ezért az eszméért, napjaink dicső emlékéért áldozták életüket. A kultúrházban az alapiskolások
dramaturgiailag nagyszerűen előkészített műsorát láthatták az érdeklődők, amelyben az aradi mártírok életének
utolsó napjait örökítették meg.

A Duna Aranypárlata

Hetedik alkalommal került megrendezésre a Duna Aranypárlata elnevezésű nemzetközi pálinkaverseny, amelylet ezúttal
Komáromban, a vár felújított, úgynevezett Lőporos konferenciatermében, patinás környezetben, dr. Knirs Imre alpolgármester védnöksége alatt rendeztek meg.
A versenyre a Kárpát-medence A nemzetközi szakmai zsűri
öt országából érkeztek pálin- 240 pálinkát értékelt. A verkák (Erdélyből, Vajdaságból, senyeztetett pálinkákat nyolc
Magyarországról, Csehország- kategóriába sorolták be alapból, valamint Szlovákiából).
anyaguk meghatározása alapján. Így külön értékelték az
alma-, körte-, sárgabarack-,
őszibarack-, szilva-, cseresznye-, meggy-, szőlő-, egyéb
gyümölcs- és gabonapárlatok
illatanyagát, tisztaságát. A
nyolc kategóriagyőztes minta
közül három kategóriában a
külföldi pálinkák vitték el a
pálmát.

Az eredményhirdetéskor a kategóriagyőztes minták díjai
mellett átadásra került még a
szervezők által alapított vándorserleg is, amit mindig a legeredményesebb bérfőzde kap.
Idén a poprádi DUBINAK pálinkafőzde nyerte el a vándorserleget.
A verseny színvonalára és
nemzetközi elismertségére jellemző, hogy az idei versenybe
bekapcsolódott – mint társszervező – az EPICURE nemzet-

közi gasztronómiai folyóirat is.
Az eredményhirdetés színvonalát emelte a környező
országokból érkezett pálinka
lovagrendek felvonulása, többek közt az Erdélyi Pálinka
Lovagrend, a Bükki Pálinka Lovagrend, a zentai Szent
Miklós Pálinka Lovagrend és
a Magyar Pálinka Lovagrend
seregszemléje.
Varga Imre mérnök
és Benkóczky Tibor,
a pálinka lovagrend tagjai

Mint a jereváni rádióban…
A régebben születettek még emlékezhetnek a jereváni rádióval kapcsolatos viccekre, az ifjabb generáció számára azonban eláruljuk,
hogy a szovjet időkben, az ötvenes évektől a hetvenes években történő beszüntetéséig az örmény központi rádió nemzetközi adásának
minden hétköznap volt egy közszolgálati félórája, ahol a hallgatóság
által feltett kérdésekre válaszoltak. Mivel rengeteg ostoba, érdektelen, a szocialista propagandát szolgáló kérdés érkezett, a találékony
néplélek elkezdte kiötleni a proteszt-kérdéseket és válaszokat, melyek
aztán szimbólummá emelve a jereváni rádiót, viccekként terjedtek a
szocialista táborban. Íme egy példa: A jereváni rádiónak felteszik a
kérdést: Igaz-e, hogy Moszkvában a Lenin téren Volvókat osztogatnak? – A hír igaz – közli a jereváni rádió –, azzal a kis különbséggel,
hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a Lenin téren,
hanem a Moszkva téren, s nem Volvókat, hanem Volgákat, és nem
osztogatnak, hanem fosztogatnak. E rövid történelmi kitérő után ide-

Emlékezés az 1956-os forradalom helyi eseményeire (1.)

Ezerkilencszázötvenhatot írtak, a fákról már lehullottak a le- dokkal. A Duna választóvonala a két városrésznek, de egyúttal
velek, a Duna másik oldalán pedig kezdtek hullani az emberek összekötőként, mint hangposta is szerepelt. Megbeszélt időponis. Magyarországon új történelmet írtak. Az események lassan tokban az Erzsébet-szigetről gyakran egyszerre több család is
a túlparti Komáromot is elérték. Valójában csak egy Komárom megosztotta a túlpartiakkal az örömét, baját, ki házasodott,
van, mely azonban kettéválasztott város, szétszakított csalá- született, hunyt el, a Duna nem cenzúrázta a híreket.
Egyszeriben azonban elhallgattak az em- is úrnak szólítottak. A hnb elnöke folytatta, Délután, ahogy hazatértem az iskolából,
berek, megszólaltak a fegyverek, kitört a az első lépéseket már megtették, a Duna- a rádióból én is értesültem a történtekforradalom, most a Szlovákiához tartozó hidat lezárták, a katonaság egy tankot ve- ről. Még a Horthy-korszakból származó,
oldalon kíváncsiskodók foglalták el a csa- zényelt a hídra és gépfegyverállás létesült. 1940 körül gyártott visszacsatolós Stanládtagok helyét, velem együtt, hogy a ma- Ő pedig egész éjjel a magyarországi kom- dard rádión hallgattam a fejleményeket,
gyarországi napi fejleményeket kövessék.
munistákat, ávósokat, szóval az elvtársait, ismeretes, hogy ezek a visszacsatolós ráElőzőleg egy reggelen a helyi nemzeti bi- a forradalom által veszélyeztetett szemé- diók széthangolt állapotban mint kis adók
zottság elnöke, régi kommunista, megtör- lyeket mentette ki az országból és hozta át működhettek, s ezt kihasználva a közeli,
ve, fáradtan jött munkába. Megtörten, mert Csehszlovákia területére. Soha nem tudtuk környékbeli új rádiókban csakis azt az álálmában sem gondolta volna, hogy valaki meg, kik voltak a kimentettek. Sok minden lomást hallgathatták, amelyre ráhangoltam
fellázadhat a szocialista rendszer ellen, fá- tisztázatlan maradt, kivel menekítette eze- az enyémet, azaz a szabad magyar rádió
radtan pedig azért, mert egész éjjel a ma- ket a személyeket, milyen úton hozták őket adását. A szomszédok akaratuk ellenére is
gyarországi elvtársait, a forradalom által fe- át, feltehetőleg a Dunán, hiszen a hidakat hallgatták a tiltott híreket, nem értve, mi
lelősségre vonható kommunista vezéreket magyarországi oldalról a felkelők szállták történt a rádióvevőjükkel. Én pedig délés az ávósokat mentette, hozta ki az ország- meg, a mi oldalunkon pedig a lőállásokon utánonként terjesztettem a friss híreket a
ból. Az irodaszolga által a kis tanácsterem- kívül egy tank is be volt iktatva. Ő alagutat harcokról. Örömhír! Az éteren közölt bebe hívatta az osztályvezetőket, megtárgyal- emlegetett, de a háta mögött Háry Jánosnak jelentés szerint győzött a forradalom, az
ni a magyarországi eseményeket. Résen is becézték, groteszk megnyilvánulásai- orosz megszálló erők elhagyták az orszákell lenni – mondta –, mert Magyarorszá- ról anekdoták terjedtek a városban. Az is got. Nem így történt.
gon kitört az ellenforradalom. Egymást ölik rejtély maradt, hol rejtegette átmenekített Az oroszok visszatértek, illetve ki sem
az emberek, főleg kommunistákat, ávóso- elvtársait, kiderítettük, hogy egynéhányat mentek az országból, visszajöttek a tankat, rendőröket gyilkolnak. Egyeseket ez az újfalusi, volt Darányi-féle vadászkas- kok, s emberekre, épületekre lövöldöztek.
meglepetésként ért, mások már értesültek a télyban szállásoltak el, amelyben ez időben Lángba borultak a budapesti utcák. Naponrádióból a történtekről. Elvtársak, résen kell teljes ellátású pártiskola működött. Később ta a rádió mellett lapítottam, a híreket, az
lenni – ismételte –, nehogy hozzánk is elér- kiderült, hogy csónakokon az éj leple alatt a egyes utasításokat hallgatva, hogyan kell a
jen a forradalom, mert az ellenség nem al- forradalom ellen uszító újságokat, plakáto- Molotov-koktélt készíteni és a tankok ellen
szik. Ezekben az időkben nemcsak a kom- kat csempésztek Magyarországra. Szokása használni. Ily módon sok orosz tank lángba
munistáknak, hanem minden polgárnak szerint dramatizálva adta elő a magyaror- borult. A rádióból megtudtam, melyik réelvtárs volt a kötelező megszólítása. Ez alól szági eseményeket. Utcai kandelláberekre, szek szabadok, merre dúlnak heves harcok,
csak Klement Gottwald államelnök volt lámpákra felakasztott ÁVH-sokról beszélt, hol van szükség segítségre a barikádok épí(Folytatása következik)
kivétel, őt úrnak titulálták, s amikor kihall- a kommunistákat fejbe lövik, nagy a káosz, téséhez.
Hrala Gyula
gatásra vitt az államrendőrség, bent engem beszélte.

MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 530/2016-A/1 zo dňa 10. 10. 2016
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č.
4941 v k. ú. Kolárovo parcely reg. „C” s parc. č. 28455/128, druh pozemku záhrady o výmere 237 m2.
Minimálna kúpna cena je 15,- €/m2.
Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a
základnú informáciu o predmete je možné získať:
* na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, I.
posch. č. dv. 22 * na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
-e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk * na telefónnom čísle: 035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 09. 11. 2016 o 12 hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže: 10. 11. 2016 o 9,30 hod.
na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo

je megmagyarázni, miért is emlegetjük fel a legendássá lett jereváni
rádiót. Apropóul az a napihír szolgált, miszerint a Nemzetbiztonsági
Hivatal hitelesítette, valósak azok a dokumentumok, melyek a Sme
rodina elnökének, Boris Kollárnak alvilági kapcsolatairól szólnak.
A két 1990-ből származó rendőrségi jegyzőkönyv szerint Kollár hat
kiló heroint csempészett Szlovákiába egy alvilági keresztapa utasítására. Miután ez a Denník N jóvoltából napvilágra került, Kollár
előbb megkérdőjelezte a dokumentumok hitelességét, mostanra viszont nem zárta ki annak lehetőségét, hogy azok mégis valódiak. És
itt jön a jereváni fordulat. Lányos zavarában ugyanis azt állította,
hogy rendőri tévedés áldozata, mivel szerinte nem heroinról, hanem
ezüstről volt szó, melyet nem csempészett, hanem legálisan hozott
be az országba. Ugyanilyen elfogadható magyarázat van arra is,
hogy Kollár a pozsonyi alvilág egykori főnökével, a jelenleg börtönbüntetését töltő, Piťo néven ismert Juraj Ondrejčákkal, illetve
bűnbandájának többi tagjával látható több fényképen. Az egyik kép
Ernest Hemingway kedvenc kubai éttermében, a Floriditában készült
Havannában. Kollár természetesen ezt is kész volt megmagyarázni.
Mint mondotta: „Az elmúlt 25 évben sok mindenkivel találkoztam,
olyan emberekkel is, akik alvilági körökben mozognak, de nem az
üzlettársaim, és nem barátkozom velük”. Nos, ez így természetesen
egészen más megvilágításba helyezi a dolgokat, pontosan mint a je-zsureváni rádió hírei.

GÚTA VÁROS
Templom tér 1. 946 03 Kolárovo

Gúta város a képviselő-testület 2016. október 10-i
530/2016-A/1 sz. határozata értelmében
versenytárgyalást hirdet
a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta város kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regiszterben vezetett 28455/128as „kert” besorolású 237 m2 nagyságú területre.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat
minimális összege 15,- €/m2.
A versenytárgyalás győztese az lesz,
aki a legmagasabb árat ajánlja.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
* Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Kolárovo, I. emelet, 22-es
irodájában * Interneten: www.kolarovo.sk * E-mail címen: info@kolarovo.
sk * Telefonon: 035/7900928 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2016. november 9-én 12 óráig
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja:
2016. november 10-én, 9,30 órakor a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád
Gúta város polgármestere

Nyílt nap
a gimiben

A komáromi Selye János
Gimnáziumban
november
22-23-án (kedden és szerdán) nyílt napokat rendeznek
az alapiskolák 9. osztályos
tanulói számára. A mintegy
másfél órás program első
részében bemutatják az intézmény múltját és jelenét,
tájékoztatják a résztvevőket a
gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról,
az iskolán kívüli tevékenység
különböző formáiról, valamint a főiskolai-egyetemi továbbtanulás lehetőségeiről. A
második részben a leendő diákok óralátogatásokon vesznek
részt, a szülők pedig a pedagógusokkal folytatott kötetlen
beszélgetés keretén belül választ kaphatnak kérdéseikre.
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Cséplő Gábor, vagy Olláry Viktor a felelős?
Megszokhattuk már, hogy a „Vízmű” című tragikomédia újra felkerül a testület repertoárjára. A
vízművek kifejezés lassan eggyé
válik a panamázás kifejezéssel,
mivel ha kimondjuk a vízmű szót,
szinte azonnal a gyanús, átláthatatlan és előnytelen jelzők jutnak
eszünkbe. Vajon emlékszik-e valaki olyan alkalomra, hogy az
utóbbi években a cég neve ne
negatív szövegben került volna
leírásra? Természetesen ebben
nem Komárom vízrajzi adottságai a ludasak, hanem azok a
képviselők, akik évek óta semmit
sem tesznek annak érdekében,
hogy a vízmű gazdálkodása valóban közcélt szolgáljon. Évek óta
ugyanazon személyek szerepel- A szerződés fenti részének fordítása:
nek a cég körüli történésekben, 4. Ezen közjegyzői jegyzőkönyv keltezésének dátumáig a köteles személynek a kedvezmiközben testületek és polgár- ményezett személlyel szembeni kötelezettsége 2 292 759,14 euró, azaz kétmillió kétmesterek jönnek-mennek. Hogy százkilencvenkétezer hétszázötvenkilenc euró tizennégy cent tartozékok nélkül.
ez mennyire így van, annak bizo- 5. A KOMVaK, azaz Komárom Városi Víz- és Csatornázási Művek, mint köteles szenyítására idéznénk a KOMVaK mély, a nevében eljárni jogosult személyek által feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
felügyelőbizottsági jelentéséből: kijelenti, hogy elismeri kötelezettségének, illetve adósságának összegét és megalapo„A hosszútávú beruházások to- zottságát a HASS Kft.-vel szemben az 1-es és 2-es számú mellékletben olvasható „Szervábbra is mértéken felül terhelik ződés” alapján, és feltétel nélkül és visszavonhatatlanul egyetért azzal, hogy amennyimeg a vállalat működését. A hi- ben a megegyezett időpontban nem kerül sor az ennek a közjegyzői jegyzőkönyvnek az
telek adósságterhe és a lízingek 1. pontjában meghatározott kötelezettsége teljesítésére, illetve abban az esetben, ha az
törlesztése megnehezítik a napi Adós a megegyezett törlesztőrészlet bármelyikét nem törleszti megfelelő határidőre és
működést, növelik a pénzügyi nagyságban, miáltal a teljes tartozás esedékessé válik, hogy a jogosult személy így keterheket. A vállalat késve fizeti letkezett követelése érvényre jusson a jogosult személy javára ezen közjegyzői jegyzőkötelezettségeit, ami újabb feles- könyv alapján, végrehajtás útján, mely kiterjedhet a köteles személy teljes ingatlan- és
leges kiadásokat okoz és 2014. ingósági vagyonára, valamint annak jogaira és követeléseire, melyek végrehajtás alá
január 1-től törvényellenes … Az esnek a Törvénytár 233/95-ös számú törvénye és a későbbi rendelkezések értelmében.
év folyamán romlott a részvény- A KOMVaK – Komáromi Városi Víz- és Csatornázási Művek Rt., mint köteles személy,
társaság pénzügyi helyzete az a nevében eljárni jogosult személyek által képviselve kijelenti továbbá, hogy egyérteleszközölt beruházások következ- műen és visszavonhatatlanul egyetért a végrehajtással és ennek a jegyzőkönyvnek az
érvényesíthetőségével.
ményeként.”
Szomorú tény, hogy ez a jelentés még ké is, akik szavazatukkal lehetővé tették, jelzálog terhel, hanem mindent, ami a
2013-ban íródott, de akár tegnap is ír- hogy a képviselő urak funkcióba kerül- cég vagyona, beleértve a jövendő kinthatták volna. Az, hogy szinte semmi jenek. Ha visszanézzük a szavazást, lévőségeit is, tehát az is bekövetkezhet,
nem történik a vállalat körül, azért le- szinte ugyanazon képviselők erősítették hogy a vízfogyasztók majd a HASS céghetséges, mert egyes képviselők nem a meg Olláry Viktor elnökségi tagságát is. nek fognak fizetni. Ugyanúgy végrehajváros, hanem saját érdekeiket képvise- Ezek a képviselők természetesen céltu- tás tárgyát képezheti az a vagyon is, amit
lik. Hogy ezt hatékonyan tegyék, dac- és datosan cselekednek és kihasználják a uniós pénzből építettek, s ami viszont
bűnszövetséget kötöttek, amit nem is többiek közönyét, illetve hozzá nem ér- már bűncselekmény elkövetésének a
igen titkolnak, mivel szinte nincs is mi- tését. Jó példa erre az, hogy most, hogy gyanúját is felveti. Most, hogy kiderült,
től (kitől) tartaniuk. Jó példa erre a víz- kiderült, Cséplő Gábor nem fizette a a végrehajtás damoklészi kardja függ a
művekben a felügyelőbizottság elnöke, HASS céggel szembeni tartozás törlesz- vízművek felett, csak találgatni lehet,
Szabó Béla, aki a fenti jelentést is írta. A tőrészleteit, hazudva az elnökségnek is, hogy a hitelező vajon mire vár még?
testület nem hogy nem vonta felelősség- senki nem hívta fel a figyelmet arra a ve- Csak nem arra, hogy valamelyik városre a felügyelőbizottságban végzett (vagy szélyre, ami már két éve fennáll, hogy atya javaslatára majd az egész vízműves
inkább nem végzett) tevékenysége mi- Olláry és Sánta urak 2015. január 20-án vagyont átadják a KOMVaK-nak?
att, hanem őt nevezték ki a bizottság el- aláírtak egy közjegyzői iratot, melyben Egyes vélemények szerint mindez
nökévé! Társa az a Glič képviselő, aki elismerték 2 292 759,14 euró adósságu- Bastrnák Tibor expolgármestersége alatt
szinte minden megnyilvánulásával azt kat a HASS felé és ugyancsak elismer- kezdődött, az ő javaslatára választották
sugalmazza, hogy a vízműveknél min- ték a jogosult, vagyis a HASS jogát, cégvezetőnek Cséplő Gábort, akire most
den rendben van és hogy a leköszönő hogy amennyiben az adós (KOMVaK) a vizeslepedőt akarják ráhúzni. Pedig az
igazgató, Cséplő Gábor egy szent, aki nem fizet ki bármely törlesztőrészletet, igazgató csak az elnökség határozatait
időt és fáradságot nem kímélve gyarapí- az egész összeg esedékessé válik és ezt a teljesíti. Figyeljünk hát oda vízfogyasztotta a vízművek vagyonát. De ez persze vállalat egész vagyonát érintő végrehaj- tó polgártásak, mert most már tényleg a
nemcsak az ő felelősségük, hanem azo- tás követi. Tehát nem azt a vagyont, amit komáromi víz jövője a tét.

MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Kolárove č. 529/2016-A/1,2 zo dňa 10.10.2016
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú
súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kolárovo
ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo :
* parcely reg. „C” s parcelným číslom 857/5 – druh pozemku ostatné
plochy o výmere 858 m2
* parcely reg. „C” s parcelným číslom 857/6 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 223 m2
* parcely reg. „C” s parcelným číslom 857/9 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2
* parcely reg. „C” s parcelným číslom 857/10 – druh pozemku ostatné
plochy o výmere 20 m2
* stavby so súp. č. 445 evidovanej na pozemku parcely reg. „C” s parc.
č. 857/6 administratívna budova na adrese Kolárovo, Kostolné nám. 32
Minimálna kúpna cena spolu za uvedené nehnuteľností je
800 000,- €. Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného
návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
* na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22 * na internetovej stránke: www.kolarovo.
sk * e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk * na telefónnom čísle:
035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí dňa
9. 11. 2016 o 12,00 hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže:
10. 11. 2016 o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS

Templom tér 1, 946 03 Kolárovo
Gúta város a képviselő-testület 2016. október 10-ei
529/2016-A/1,2 sz. határozata értelmében
versenytárgyalást hirdet
a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta város
kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett köv. ingatlanokra:
* 857/5-ös p. sz. „C” regiszterben vezetett, egyéb terület besorolású,
858 m2 nagyságú,
* 857/6-os p. sz. „C” regiszterben vezetett beépített terület besorolású,
2 223 m2 nagyságú,
* 857/9-es p. sz. „C” regiszterben vezetett beépített terület besorolású,
22 m2 nagyságú,* 857/10-es p. sz. „C” regiszterben vezetett egyéb terület besorolású, 20 m2 nagyságú területek, valamint a
* a Templom tér 32-es szám alatti 445-ös épületjegyzékszámmal ellátott 857/6-ös p. sz. területen elhelyezkedő adminisztratív épület.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat minimális összege a feltüntetett ingatlanokért együtt 800 000,- €.
A versenytárgyalás győztese az lesz, aki a legmagasabb árat
ajánlja.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
* Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1., 946 03 Kolárovo, I. emelet, 22es sz. irodájában * Interneten: www.kolarovo.sk * E-mail címen: info@
kolarovo.sk * Telefonon: 035/7900928 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. november 9-én 12 óráig
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2016. november 10-én
9 órakor a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere

Ötvenéves a Komáromi Kamarazenekar

(4.)

Felejthetetlen élmények
1995-ben az esztergomi Monteverdi vegyes kar meghívására az együttes a kórussal közösen
olaszországi vendégszereplésen vett részt. A Comorra a Monteverdi kórussal és a vendéglátó
Montefortei Ars Nova vegyes karral közösen szerepelt Velencében, Veronában és Monteforteban. Az élmény felejthetetlen, vallják mindmáig a zenekar tagjai.
A szívélyes vendéglátóktól Stirber Lajos rigmusaival
köszönt el a zenekar:

Köszönjük, hogy itt lehettünk!
Köszönjük, mert hisszük: csak akkor lesz boldog az
emberiség
és igazán szép a világ,
Ha minden nép kezet nyújt egymásnak, mint most
Itt Lietoban a magyar, a finn és a szlovák.
Hadd kívánjuk minden finnek,
Mit magyar a magyarnak szokott:
Jó egészséget, bort, búzát, békességet,
Isten áldását, hogy soha ne érje baj, családját, házát, hazáját!”
Sok szeretettel:
A Comorra minden tagja és mind, kinek
Komárom a szülőföldje, otthona –
Legyen az a Duna jobb, vagy bal partján –
Zengett bár az altatódal magyarul vagy szlovákul
Édesanyja ajkán!
A montefortei koncert plakátja
2001-ben sokéves eredményes
munkájáért a zenekart ÉszakKomárom képviselőtestülete
finnországi vendégszerepléssel jutalmazta; az együttes
Komárom testvérvárosában,
Lietoban tölthetett csodálatosan szép kilenc napot.

A lietoi templomban zengett
Bach D-moll versenye két hegedűre, Török F.erenc és lánya
Zuzka szólójával.
Török Ferenc zenekartól való
megválását követően, 2006
augusztusától az együttessel
vendégkarnagyok dolgoztak.

Az együttest a győri Szabó Ferenc klarinétművész, karmester
készítette fel – a fennállásának
40. évfordulója alkalmából
rendezett – nagyszabású jubileumi hangversenyére. Hálás
köszönet érte!
Szabó Ferenc rövid ideig tar-

A 40 éves jubileumát ünneplő zenekar: Balról jobbra: Mgr. Kulin Eduard, Mgr. Szombath
Károly, Hollósy Gabriella Zsuzsanna, Mgr. Nagy Hollósy Zsuzsanna, Andrássy Katalin, Szalay Szilvia, Mgr. Fekete Vince, Uhrinová Andrea, Besenyeiová Ivana, Mgr. Hraníková Oľga,
Stirber Lajos és Mgr. Harmat Rudolf. A képről hiányoznak:
Mgr. Gaál Gábor (a zenekar koncertmestere), Csiba Mátyás,
Rácz Csaba, Rácz Zoltán, Répásné Borbély Melinda.
tó
vendégkarnagyoskodását
(2006-től 2008-ig) követően
a budapesti hegedűművész és
karmester, Bolyky Zoltán vezetésével, az akkor már közösen muzsikáló dél-komáromi
Brigetio és az észak-komáromi
Comorra kamarazenekar ad további sikeres hangversenyeket.
A karmester úr által műsorra
tűzött művek közül (bizonyára)
mind a zenekari tagok, mind
a közönség számára Haydn

Krisztus hét szava a keresztfán
és Pergolesi Az úrhatnám szolgáló című kompozíciói váltak
felejthetetlen élménnyé.
2006 májusában Észak-Komárom képviselő-testülete a zenekart Pro Urbe Komárom díjjal
jutalmazta.
Stirber Lajos,
a zenekar alapító tagja,
a Magyar Kultúra Lovagja
A Pro Urbe díj
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Növényvédelem

Hideg-rázós téma

Itt az ősz!

Valójában ezekben a hetekben alapozzuk meg a jövő évi
termést. Az őszi kerti munkák
gondos elvégzése a következő
év sikeréhez ugyanolyan fontos, mint az építkezésnél a jó
alap. Ősszel érdemes kiszedni
a kertben mindazt, ami nem
oda való, majd a kultúrnövénymaradványoktól mentes talajt
beszántani vagy beforgatni.
Még az ősszel el lehet tervezni, hogy mit vetünk, ültetünk
jövőre a kertbe.
Ha ősszel megtrágyázzuk a talajt, akkor a téli hónapok alatt
„emésztgeti”, amit beleraktak.
Ha nem, akkor a talajerő-utánpótlást tavasszal kell elvégezni, méghozzá lehetőleg érett
trágyával. Hogy honnan tudjuk, hogy érett-e a trágya?
Biztosan érett, ha sötét színű,
nincs szaga, nem zöld, nem
nyálkás, és sok giliszta van
benne. Az érettség nagyon fontos, mert a friss trágya kiégeti
a növényeket. Komposzt is berotálható a talajba,
vagy pedig kombinálhatók is.
Részletesebben kitérnék arra, hogy
mit értünk kertünk,
növényeink télre
való felkészítése
alatt: a fagyérzékeny
növények
(pl. pampafű, gránátalma,
füge,
évelő fukszia stb.) védelmére használjunk lombtakarást.
Egészséges fának a lombja,
amely nem tartalmaz káros
anyagot, például dió, jöhet szóba. A gyepfelületek levegőztetése a filcesedett vágalék kigereblyézésével érhető el, így
a gyökérzóna levegőhöz jutva
megerősödik, és a talajfelszín
felszaggatva
alkalmasabbá
válik a téli csapadék befogadására. Fontos a tápanyag visszapótlása, alapműtrágya-keverék
vagy speciális őszi gyeptrágya
kiszórásával. Főleg a kálium és
foszfor feltöltésére szorítkozzunk, nitrogént már ne használjunk ősszel.

Télen pihen a talaj. Érdemes
mulcsozni szalmával, mert akkor tavasszal a föld vajpuha lesz.
A mulcs védi a kiszáradástól, és
gátolja a gyomok növekedését.
Szántani főként a nagyobb,
összefüggő területeken szoktunk, 25-28 cm-es mélységben, és nem minden évben. Ha
a talaj minősége nem rossz, akkor elég ezt ötévente megtenni.
Más területeinken rotációs gépet használunk. Ez finomabbra
dolgozza, meglevegőzteti, fellazítja a talajt.
Az őszi munkák fénypontja: az
ültetés, telepítés… A faültetés
ősszel a legideálisabb. Fontos,
hogy a beültetett fa, cserje vagy
örökzöld növény gondosan előkészített ültetőgödörbe kerüljön. A gödör megfelelő méretű
legyen: faültetésnél jó, ha eléri
az 1 métert a lazítás mélysége,
cserjék és bogyós gyümölcsök
esetében 60 cm is elegendő.
Trágyával kevert talajfelszín
(termőréteg) kerüljön a gödör

aljára, mert csak most, azaz ültetéskor van lehetőségünk arra,
hogy a gyökérzet alá trágyát
rakjunk. Ezt ne mulasszuk el!
Így sokkal nagyobb lendülettel
fog fejlődni a növényünk, mivel gyökeresedés után rögtön
tápanyagra lel. A téli csapadék
lassú beszivárgásával szinte
szívja, beépíti a talaj magába a
gyökérzetet.
Faültetés előtt át kell gondolnunk az alábbiakat: milyen a
talajunk? Mely fajok, fajták tartoznak a család kedvenc gyümölcsei közé? Melyek azok,
amelyek frissen fogyasztva
élvezhetők igazán? Milyen terjedelmű fát tudunk elhelyezni?

Goddess FTE0100WW8
fagyasztóláda
189.- EUR

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.
Fagyasztási kapacitás: 5,5 kg/24 óra

Milyen érési idejűt szeretnénk?
Ha van elegendő helyünk, szerencsés egy-egy fajból egész
terméssort telepíteni, koraitól a
későig. Pl. őszibarack esetében:
Early Redhaven, Redhaven,
Suncrest, Elberta telepítésével
elérhetjük, hogy július elejétől
augusztus végéig folyamatosan sárgahúsú őszibarack érik
a kertünkben. Ugyanezt tehetjük a fehérhúsúakkal (Mariska,
Ford, Champion, Michelini) és
egyéb gyümölcsfajokkal is. Aztán tisztázzuk, milyen metszést
és növényvédelmet fog majd
igényelni a gyümölcsfánk.
Szüksége van-e porzópárra?
Milyen a fagyérzékenysége?
Mindezt, tanácsos szakemberrel megbeszélni, és olyan
helyről vásárolni a fát, ahová
visszatérhetünk felmerülő kérdéseinkkel.
A bogyós gyümölcsökkel is
hasonló a helyzet. Keressünk
helyet ezek számára is (ribizli,
málna, szeder, köszméte, szamóca) a kertben, hiszen
frissen szedve finomak
igazán. Szörpök, dzsemek készíthetők belőlük
és ugyanakkor kicsi a
helyigényük.
Teljesen kiérdemelten a
szőlőtelepítési kedv is
visszatért, hisz a szőlő
jelenléte mindig is rangot
adott a kertnek és kertésznek egyaránt. Maga
a növény is fontos eleme lehet
a kertnek, pergola, lugas, növényfal, stb. formájában, nem
is beszélve a termés széleskörű
felhasználási lehetőségeiről:
friss fogyasztás, ivólé, téli tárolás, mazsolakészítés, must,
bor. A novembertől március
végéig telepített szőlő korábban fakad, erősebben fejlődik.
Itt is fontos a mélylazítás és a
tápanyagfeltöltés ültetés előtt.
Használjunk ki minden szép
őszi napot! Így a kertünk szépen rendbe rakva, mi pedig a
jól végzett munka kellemes
érzésével várhatjuk a téli nyugalmat.
-la-

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.) Jelentős előrelépésre számíthat karrierjében és anyagi helyzetében. Pénzügyi döntéseiben
ne hagyja magát befolyásolni. Egy jó befektetési lehetőség, ami
szinte a semmiből tűnik elő, nagyot lendít anyagi helyzetén. Bátran kockáztathat, mert a szerencse ön mellé áll.
HALAK (február 21. – március 20.) Kellemes híreket kap egész
héten és ez nemcsak a karrierjét tereli jó irányba, hanem pillanatnyi hangulatát is kedvezően befolyásolja. Anyagi helyzetével
kapcsolatosan elképzelései jók, de ne hagyja, hogy mások az ön
terveinek farvizén érvényesüljenek!
KOS (március 21 – április 20.) Egy hirtelen fellobbanó szerelemtől úgy érezheti magát, mint a hamvaiból újjáéledő főnixmadár. Biztosan érzi, hogy van értelme ennek az új kapcsolatnak,
mert nemcsak egy hirtelen fellángolás, hanem inkább egy sorsszerű találkozás.
BIKA (április 21. – május 20.) Teljes energiával veti bele magát
a munkába. Elgondolkodhatna azon, hogy néha a kevesebb több!
Teljesítményét elsősorban nem az elvégzett munka mennyiségével mérik, hanem sokkal inkább minőségével, vagyis eredményességével. Lazítson kicsit, élvezze, amit csinál!

Szeptemberi szerencsés megfejtőnk a komáromi Kántor Erzsébet.
Nyereményét postán küldjük.

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
Egy dögös csaj a kocsmában odalép a pulthoz és
int a csaposnak. A csapos odamegy, a nő az ujjával erotikusan még közelebb inti addig, míg a
csapos füle majdnem a nő szájához ér. Akkor a nő
megcirógatja a csapos szakállát és azt mondja :
– Te vagy itt a főnök?
A csapos nagyot nyelve válaszolja :
– Sajnos, nem! De segíthetek valamiben?
A nő tovább simogatja a csapos arcát, majd így
szól :
– Akkor kérlek hívd ide, édes!
A csaposunk már izzad, mire kinyögi:
– Sajna nem tudom, mert nincs bent,
de hagyhatsz nálam üzenetet neki
,bébi.
És közben a szája is tátva marad,
amibe a nő szép lassan bedugja minden ujját, és erotikusan végigszopogattatja a csapossal.
A csapos, miután végigszopogatta a
nő ujjait, megkérdi, miközben nagyokat nyel.
– És mond csak édes, mit mondjak a
főnöknek?
– Hát csak azt, hogy a vécében se papír, se szappan, se víz, se kéztörlő...

– Anya, anya! Az iskolában vámpírnak neveztek
minket!
– Csönd legyen kisfiam! Inkább edd a levest,
mielőtt megalvad.
– Hogy hívják a halott indiánt?
– Már sehogy...
Társkereső hirdetés:
„Félénk fiú keresi … öööö, izé, hm, áááá,
hagyjuk.”

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Munkájában türelmetlen, hajlik az elhamarkodottságra és a lobbanékonyságra. Csak saját
elképzelései alapján akarja megoldani az egyre tornyosuló problémákat. Magánéletében is egyre türelmetlenebb. Tudja, hogy
nem sokáig lesz az ön kezében a döntés lehetősége.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne akarja mindenáron a békebíró
szerepét játszani. Vannak helyzetek, amikor egyszerűen képtelenség
olyan megoldást találni, amivel mindkét fél elégedett. A szerelemben
romantikus és álmodozó, ezért holmi hétköznapi problémákkal nincs
is kedve foglalkozni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szokatlan eréllyel vág
neki a dolgok elintézésének. Szenvedélyes és tettvágytól fűtött
fellépésén mindenki elcsodálkozik, hiszen sokkal hűvösebbnek
és visszafogottabbnak ismerték eddig. Ne törődjön mások véleményével, harcoljon azért, ami ennyire fontos önnek.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Több dologra is lehetősége nyílik ezen a hétvégén, de önre egyáltalán nem jellemző
módon nem mer ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi
időben, ami annak a jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire és szándékaira. Ne aggódjon, hamarosan régi bátorságát
is visszanyeri.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nem folytathatja tovább halogató taktikáját. Szembe kell néznie a tényekkel, mert ez
szolgálja hosszabb távon a javát és rájöhet, mi az, ami akadályozza vágyai teljesülését. Érdemes nagy fába vágnia a fejszéjét, mert
lesz hozzá bőségesen ereje.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A szerelemben most teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja az eseményeket. Előnyös is
lehet a dolog, de ön inkább számító, még ebben is. Így partnerei
sorra kiismerik, és ha nem változtat, el-elmaradoznak. Az emberi
kapcsolatok fűszerét az érzéseink adják. Ügyeljen rá, hogy változatosan „főzzön”.
NYILAS (november 23. – december 21.) Egyre gyakrabban
érzi azt, hogy most már képes lenne egyedül is megállni a lábán,
nem szorul segítségre. Ez nagyon fontos mérföldkő az életében,
ezt eddig még soha nem merte volna megkockáztatni. Ne hasonlítgassa magát másokhoz, és tartson ki véleménye mellett.
BAK (december 22. – január 20.) Tartózkodó ezen a héten a szerelemben. Mutasson végre egy kis érzelmet, legalább annak, aki iránt
gyöngéd érzéseket táplál. Senki sem fogja kinevetni, vagy gyengének tartani emiatt. Olyan események szervezésével telik el az ideje,
amihez semmi kedve, de kötelessége megtenni.
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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

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

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

0948 252 606.

Eladó 80 l-es villanybojler,
fonott demizsonok
és garázsajtó.
Tel.: 0905 691 345.

Autóbiztosítás!
A legjobb áron.
Megvárásra!
Tel.: 0905 928 195

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.

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

* Eladó 5-hónapos retriver
kutyakölyök 50 euróért. Tel.:
0907 440 239.
* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladó alig használt, megkímélt
szőlőprés és szőlőzúzó, zománcos, 10 l-es zsírosbödön (egy
szezonban használt, olyan, mint
az új). Tel.: 0905 507 648.

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

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

OLCSÓN ELADÓ 80 L-ES
MŰKÖDŐKÉPES BOJLER
(CSERÉLHETŐ SPIRÁL).
TEL.: 0905/570-935

* 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 22-től 28-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 (amer.), 11.00 Babavilág, 12.40 Monk (amer.),
13.40 Mint(a) apa (francia),
15.45 Visszatérés a kék lagúnába (amer.), 18.00 Tények, 18.50 Star Academy,
21.50
Sasszem
(amer.német), 0.30 King Kong
(amer.)

6.0 0 A k is gézeng ú zok
(amer.), 7.35 Csi r i Bá!
(amer.), 11.35 Malac a
pácba n
(amer.),
13.30
R io ( bra zil-amer.), 15.30
Szabad ság, szerelem (mag ya r), 18.0 0 Tények , 18.50
Sz t á rba n sz t á r, 21.30 Ha
iga z vol na (amer.), 23.50
A z em lékek őre (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 12.45
Cobra 11 (német), 16.0 0
Időgép (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
20.00 X-Faktor, 21.55 Az
éhezők viadala (amer.),
0.45 P uskás Hu nga r y (mag ya r)

RTL II

9.30 Tűzön-vízen (amer.),
11.20 Jo, a profi (amer.),
13.20 Karácsony (amer.kanadai), 15.05 Új csaj
(amer.), 15.35 ValóVilág,
19.35
Temetetlen
múlt
(amer.), 22.00 ValóVilág,
23.30 CSI: A helyszínelők
(amer.)

M2

11.50 Góg yi felüg yelő,
12.35 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 13.05 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

10.55 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.30 Ha zajá ró,
14.20 Mag ya r k rón i k a ,
15.0 0 Ün ne pi megem léke zés, 17.0 0 Ga sz t roa ng yal,
19.30 A szaba d ság v i ha r a
(a mer.), 21.05 A z A ng yal
(a mer.), 23.10 A hol a hu llá mok sz ü let nek (a mer.)

Duna World

11.35 Há za ssággal kezdő d i k (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?, 16.40 Fény a vége ken , 17.40 Csalá d-ba r át ,
19.15 Szaba d ság t ér 56,
20.0 0 A z 1956 - os for r ad alom a natóm iája , 21.30
Eldor á dó (mag ya r), 23.45
O per a Café

Pozsony 1

12.30 Egy lépés a menynyország, 13.35 Eleonóra
(francia), 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 Úton, 12.05 Tudományos magazin, 13.15
Kapura, 14.00 Farmereknek, 14.25 Horgászoknak,
14.50 Tesztmagazin, 15.00
Kvartett, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Három
szezon a pokolban (szlovák), 22.05 Fargo (amer.),
23.30 Szlovákia legnagyobb bűntényei

Markíza tv

7.30 Tom és Jer r y (amer.),
7.45 Babe (amer.), 9.30
K redenc, 11.00 Kék villám
(amer.), 13.10 Ki vagyok
én? (amer.), 15.25 Valahol
már láttalak, 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Veszélyes rakomány
(amer.), 22.35 Csempészek
(amer.)

JOJ TV
8.05 Mesék, 9.25 A Simpson család (amer.), 10.20
Ninja Factor (amer.), 12.05
Én, a szellem! (amer.),
14.10 Randevú Rómában
(amer.), 16.05 Csillag születik, 17.30 Nálunk otthon,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Skyfall (amer.), 23.55
Rituálé (amer.), 3.00 Csillag születik

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 Drágám, add az
életed!, 20.40 A szultána (török) 22.00 Stigmata (amer.),
0.35 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 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)

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 Sötétségben
(amer.), 3.05 A férjem védelmében (amer.)

6.20 Mokka, 13.00 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.)

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 Hart háborúja
(amer.), 0.55 Sztárok testközelben

VASÁRNAP
M1

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.50 Tengerre, tata! (amer.), 13.55
6:3, avagy játszd újra, Tutti!
(magyar), 15.50 Tucatjával
olcsóbb (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 X-Faktor, 20.45
Last Vegas (amer.), 22.50
Legenda vagyok (amer.)

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 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

RTL II

10.30 Dal Marionnak (angol), 12.15 Segítség, bajban
vagyok!, 17.15 Másnaposok szerepcseréje (amer.),
19.00 ValóVilág, 22.00
BeleValóVilág, 22.30 Heti
hetes, 23.30 Másnaposok
szerepcseréje (amer.), 1.20
Will (angol)

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, 18.05 Anyák
gyöngye (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

RTL Klub

M2

11.50 Gógyi felügyelő,
12.35 Lucky Luke a vadny ugaton, 13.05 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerekversek,
15.55 A kis hableány (német), 19.05 Gondos bocsok,
19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05 Foo Figh ters,
21.15 Maraton életre-halálra (amer.), 23.50 A kiválasztott (olasz), 0.50 Europe in Concer t

Duna tv

9.55 Katoli k us k rón i ka ,
10.20 Refor mát us magazi n, 12.55 Rú zs és selyem,
13.25 Colu mbo (amer.),
15.0 0
Dísz ü n nepség,
17.0 0 A néma t ü ntetés,
18.0 0 Hí radó, 19.0 0 1956 os ü n nepi megem lékezés,
20.05 Szabad ság tér 56,
21.0 0 Napló g yer mekei mnek (mag ya r), 22.50 Vig yá zók (mag ya r)

Duna World

12.0 0 Fölszál lot t a páva ,
13.15 Nag yok , 13.45 Szaba d ság t ér 56, 15.05 Rú zs
és selyem , 15.35 Ö nök
kér t ék , 17.25 Csalá d-bar át , 19.20 Nem zet idege nek , 20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.30 Kossut h t ér
– 1956, 22.30 A néma
t ü nt et és, 23.55 Tőkécz k i
és Ta k a ró, tör t énelem és
i rod alom m i nden k i nek

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 13.20
Mar ple kisasszony (angol),
14.55 Idegen a cowboyok
között (amer.), 17.40 Menjünk a kertbe!, 18.15 Konyhám titka, 19.00 Hírek,
20.25 Dr. Martin (szlovák),
21.20 Billy Elliot (amer.),
23.00 Julie Lescaut (francia), 0.30 Mar ple kisaszszony (angol)

Pozsony 2

12.15 Amálka, én megbolondulok (szlovák), 15.40
Őrangyalok, 16.45 Jégkorong, 19.30 Szóval, 19.35
Hírek, 19.45 Forsyte saga
(francia), 20.40 Amit az
apám mesélt (kanadai),
22.20 Aranyborjú (orosz)

Markíza tv

7.50 Tom és Jerry (amer.),
9.50
Rendőrakadémia
(amer.), 11.30 Chart Show,
13.35 Jó tudni!, 15.50 Atletiko Cvernofka (szlovák),
17.50 Alvég, felvég, 19.00
Híradó, 20.30 Valahol
már láttalak, 23.20 Revans
(amer.), 1.25 Csempészek
(amer.)

JOJ TV
9.30 A titkok városa,
11.15 Építünk, javítunk,
12.05 Amikor megfagy a
világ (amer.), 14.05 Nearlyweds (amer.), 16.10
A futár 2 (amer.), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Csillag születik, 22.40 KA, a
gengszter (cseh)

M2

11.40 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.50 Csűrcsavarosdi, 15.30
Nyuszi és a varázsecset,
16.30 Mesélj nekem!, 17.40
Mily, a kíváncsi, 17.55 Loopdidoo, 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 palo t a ék köve (dél-koreai),
15.30 Elfeledet t szerelem
(mexi kói), 16.15 Charly,
majom a családban (német), 17.10 R idi k ül, 18.00
Hí radó, 18.35 Don Matteo (olasz), 19.25 Maradj
t alpon!, 20.25 Kék fény,
21.25 Hawaii Five (amer.),
22.15 No – Limit (f rancia), 23.20 A köz szemérme (olasz)

Duna World

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 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.), 0.55 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 Anyák gyöngye
(amer.), 17.35 A konyhafőnök,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2
13.15 Pin kód, 13.30 Animália, 13.55 Kaja-kalandok,
14.50 Csűrcsavarosdi, 16.15
Peppa malac, 16.30 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)

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, 21.45
Velvet Divatház (spanyol),
22.40 Gran Hotel (spanyol),
0.05 Kékfény

Duna World

11. 25 R á kó cz i i nd u ló
(m a g ya r), 13.45 Í z ő r z ők ,
15.10 Rom a m a g a z i n ,
16. 20 Hog y volt?, 17. 25
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)

11.45 Istenek és szerelmesek, 13.20 Életkor, 13.40
Szeretettel Hollywoodból,
14.40 Magyar gazda, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.25 Hogy volt?, 17.30 Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj talpon!,
0.25 Munkaügyek (magyar)

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 Eva Nová
(szlovák), 22.10 Riporterek, 22.45 Titkos életek
(szlovák), 23.45 Rendőrségi ügyosztály

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 1

Pozsony 2

14.05 Pa rk , 16.35 Autószalon , 17.15 A v ilág
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.35 H í rek , 20.25 Pozso ny i hét f ők , 21.50 Tör t éne lem , 22.30 Szof i vála szt á sa (a mer.)

Markíza tv

10.00 Forr a bor, 11.05 Családi történetek, 13.05 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.55 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.45 Kredenc, 22.20 A sziget, 0.20
Döglött akták (amer.)

JOJ TV
10.50 Találd ki a koromat!,
12.55 Castle (amer.), 13.55
Világhírű tehetségek, 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, 0.05 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

14.20 A diagnózis, 15.20 Ruszin magazin, 16.30 Az Árva
folyó, 17.00 Hírek, 18.30 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.15
Arany líra, 21.10 A II. világháború, 22.45 Talk show

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
13.00 NCIS (amer.), 14.55
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,
23.45 Atletico Cvernofka
(szlovák), 1.00 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, 23.00 Látogatók, 0.00 Bostoni gyilkosságok (amer.)

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

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Éjjel-nappal Budapest,
14.50 A konyhafőnök, 16.20
A kis menyasszony (indiai),
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Konyhafőnök, 20.20 Éjjelnappal 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,
23.00 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Csűrcsavarosdi, 15.30 Nyuszi
és a varázsecset, 17.55 Loopdidoo, 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)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.20
A palota ékköve (dél-koreia),
15.25 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 Pannon töredék (magyar), 23.40
Észak és Dél (amer.)

Duna World

11.45 Gyere hozzám feleségül
(magyar), 13.20 Magyar gazda, 14.40 Kárpát expressz,
15.35 Ecranul nostru, 16.15
Hogy volt?, 18.50 Kívánságkosár, 19.20 Merre jártál tegnap S. Nagy?, 20.40 Lehettem
volna..., 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
Ronin (angol), 22.15 Törvény és rend, 0.30 Orvosok

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.40
Tudományos
magazin,
15.00 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,
22.35
Művészetek, 23.35 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

9.55 For r a bor, 11.00
Családi tör ténetek, 13.00
NCIS (amer.), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
For r a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Char t show, 22.35 A
sziget, 23.40 Jószomszédi
viszonyok, 0.40 Döglött
akták (amer.), 1.40 A fejvadász (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.), 1.05 Az igazságosság 18 kereke (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!
12.35 Story extra, 13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50
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.), 23.45 Magyar ul Balóval

PÉNTEK
M1

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 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.)

RTL II

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 A nagy svindli (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 ValóVilág, 17.05
Anyák gyöngye (amer.), 17.35
A konyhafőnök, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

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

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.55 Kaja-kalandok, 15.20
Nyuszi és a varázsecset,
16.30 Mesélj nekem!, 17.40
Milly, a kíváncsi, 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)

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.15
Pin kód, 13.55 Kaja-kalandok, 16.20 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Tashi, 17.40 Milly, a kíváncsi, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.35
Rózsák harca (olasz)

10.20 Család-barát, 12.50
Ízőrzők, 13.25 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15 A
palota ék köve (dél-koreai),
15.20 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.05 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (németosztrák), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 Fábr y, 21.50
Mun kaügyek
(magyar),
22.25
Gyerekek
vagy
egyebek (francia)

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 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.25 Maradj talpon!,
20.30 Fölszállott a páva,
21.30 Nora Roberts: Bukott
angyal (amer.), 23.15 Jane
Eyre (angol-amer.)

Duna tv

Duna World

10.15 Sokszínű vallás, 11.40
A főnök (magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika, 16.25 Hogy volt?, 17.30
Család-barát, 19.05 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 Hogyan ölte
meg magát Vince (szlovák),
22.45 Egy lépés a mennyország (olasz), 23.40 Rendőrségi ügyosztály, 0.30 Orvosok

Pozsony 2

15.30
Roma
magazin,
16.30 Tesztmagazin, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.15 Tudományos magazin, 20.40 Az evolúció
rejtett arca, 22.30 A nap,
amikor meghalt Kennedy

M2

Duna tv

Duna World

11.30 A bolondok gróf ja
(magyar), 13.45 Rúzs és
selyem, 14.45 Kosár, 16.25
Hogy volt?, 19.05 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 Kondor
három napja (amer.), 0.00
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 9.30
Roma magazin, 12.00 Élő
panoráma, 14.00 Fesztivál,
15.25 Szemtől szemben,
18.30 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.15 Ezeréves méh
(német-cseh), 21.15 A gyermek (román), 23.05 Jazzkoncert

Markíza tv

12.55 NCIS (amer.), 14.55
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40 Atletiko Cvernof ka, 22.45 Kredenc, 0.00
Döglött akták (amer.), 1.00
A fejvadász (amer.)

9.50 Forr a bor, 11.00 Családi történetek, 13.00 NCIS
(amer.),
14.55
Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30
Alvég, felvég, 21.45 Jó tudni!, 22.45 Green Lantern
(amer.), 1.05 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, 0.55 Bostoni gyilkosságok (amer.)

8.40 A tárgyalóterem, 10.50
Találd ki a koromat!, 12.30
Topsztár,
12.55
Castle
(amer.), 13.55 Látogatók,
16.00 Hírek, 16.30 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Játék az
életért (amer.), 23.40 Másnaposok (amer.), 2.00 Prédikátorok (amer.)

Markíza tv
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EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október 22-én Előd
október 23-án Gyöngyi
október 24-én Salamon
október 25-én Blanka
október 26-án Dömötör
október 27-én Szabina
október 28-án Simon, Szimonetta

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Kollárik Gabriel és
Bendíková Gabriela, Fábrik Mikuláš és Hegedűšová
Henrieta, a komáromi Bese László és az izsai Pákozdi Anita
Gútán: a gútai Nagy László és Trestyanszki Erika,
a gútai Skoupý Miroslav és az érsekújvári Vargová
Henrieta
Érsekújvárban: a bajcsi Halász Marian és Dicsőová
Tímea.

A Dunatáj receptkönyvéből

Töltött császárzsemle
Hozzávalók:
3 db zsemle (friss,
puha császárzsemle)
5 dkg vaj (lágy)
10 dkg parmezán sajt
1 kis db lila hagyma
1 csokor snidling
Elkészítése:
A hagymát finomra öszszeaprítjuk. A sajtból 5
dkg-ot lereszelünk, a
többit szeletekre vágjuk. Ezután a reszelt sajtot, a hagymát
összekeverjük a lágy vajjal.
A friss császárzsemléket a minta nyomán éles, hegyes késsel
bevágjuk. A keletkezett üregekbe elosztjuk a sajtos, hagymás
krémet. A szeletelt sajtot pedig beleállítjuk a résekbe. A felaprított snidling egy részét rászórjuk a zsemlék tetejére.
Előmelegített sütőben kb 8 percig sütjük. Amikor kivettük a
sütőből, rászórunk még egy kevéske aprított snidlinget. Kellemes melegen kínáljuk.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 40x40 cm

ÚJSZÜLÖTTEK

Csokikrémes torta
Hozzávalók:
10 dkg vaj
12 db házi Oreo keksz
10 dkg kekszmorzsa
25 dkg mascarpone
1 csomag vaníliás cukor
10 dkg cukor
3 dl habtejszín
20 dkg tejcsokoládé
5 dkg tortabevonó (étcsoki)
Elkészítése:
A házi Oreo kekszet szétszedjük, kivesszük a krémet (amit majd
a mascarponébe belekeverünk), és összetörjük vagy daráljuk.
A másik kekszmorzsát is hozzáadjuk. A vajat felolvasztjuk, és
összedolgozzuk kevés cukorral, hogy a morzsa formázható legyen. Mélyhűtőbe tesszük 15 percre. A mascarponét cukorral,
Oreo-krémmel és 1,5 dl tejszínnel kikeverjük, majd a kekszformába öntjük. Visszatesszük a mélyhűtőbe negyed órára.
A csokoládékat felolvasztjuk 1,5 dl tejszínben, majd ráöntjük a
tetejére, és újra betesszük a fagyasztóba egy órára, és már fogyaszthatjuk is. Utána elég a hűtőben tartani.

Gútán eladó
(Hosszú utca 16.)
kemény tüzifa.
Tel.: 0903 437 948

Belső átalakítások,
fürdőszobák felújítása,
öreg falak
repedéseinek javítása,
térkőlerakás,
alapozás és betonozás.

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

Tel.: 0905 295 528.

Komáromban született: a negyedi Kiss
Kálmán Levente, a kőhídgyarmati Németh Sofia, az őrsújfalusi Ondrušek Noé
Tamás, a barti Zvončár Marcell, a vágsellyei
Horňáková Nela, a perbetei Verseghi Adrián, a naszvadi Rajkó Lea, a lakszakállasi Szabó Alexa, az ifjúságfalvai Struhárik Michelle, a komáromi Tolvaj
Rebeka, az oroszkai Očkai Nina, a gúta-pacséroki
Csóka Máté és a szentpéteri Sárközi Szabolcs.

Notebookok,

S Z U D O K U

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Németh Jolán (75 éves), Krátka Margita (79 éves), Cselle Katalin (77 éves),
Otyepka Jozef (79 éves), Plechová Margita (80éves), a gútai Szabó Margit (szül. Kéri) (92 éves),
Jezsó Imre (88 éves) és Baracz János 62 éves), a
bátorkeszi Lucza Teodor (59 éves), a szentpéteri
Tkáčiková Alžbeta, a kurtakeszi Paulis Edit (55
éves), a madari Horváth Irén (81 éves), valamint
a csicsói Pinke Etel (87 éves).
Emléküket megőrizzük!

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás
Tel.: 0905 450 570, 0948 622 051

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából
Isten áldását és gondviselő szeretetét kérjük
anyósomra, mamánkra,

Vörös Irénre
Csicsón.

„Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged”
4 Móz.6.24

e-shop: www.privlačuj.sk

Marika és családja

MEGEMLÉKEZÉSEK

Ezekben a napokban
emlékezünk meg a szeretett szülők,

Gratuláció

Nem vártok minket ragyogó szemetekkel,
nem örültök már nekünk szerető szívetekkel.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szerettünk, nem feledünk titeket.

Fájó szívvel emlékezünk
szeretett édesanyánk és édesapánk

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

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

227 699

VÁLLALJUK

Petőcz Kálmán tanár és neje Petőcz Kálmánné
harmincötödik

halálának

sz. Czirók Mária

első
évfordulójáról.
Szeretettel emlékeznek rájuk
gyermekeik családjukkal.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.
Az idő múlik,
de nem felejtjük soha!

első

halálának

Simigh Péter

tizenhatodik
évfordulóján
Emléküket őrző gyermekeik,
Éva, Peti, Tibi családjukkal

Emlékezzen velünk
szeretteire!

Egy évvel ezelőtt távozott
szerettei köréből

Forró Gábor
Gútán.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.

Simigh Mária

Emlékét örökké őrző
Zita

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

– 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!

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
11. forduló
DAC B – KFC Komárom 0:0
A végeredmény ellenére a
szakértők állítása szerint
idegenben is kiváló teljesítményt nyújtottak a komáromiak, akik egy kis
szerencsével győzelmet is
arathattak volna, ha Faragó értékesíti a büntetőt * Komárom
csapata a bajnoki táblázat
első helyén áll 30 ponttal.
IV. liga
11. forduló
Gúta – Ímely 0:2 (0:2) A találkozó 13. percében Oršolík
kihasználta a gútai védelem
figyelmetlenségét és megszerezte a vendégek első gólját.
Ugyancsak ő volt az, aki a 39.
percben egy 25 m-es távoli
lövésével tovább növelte az
ímelyiek előnyét. A második
félidőben a gútaiak is rendezték
csatársorukat, ám a vendégek
védelme áttörhetetlennek bizonyult * Család – Szentpéter
0:0 Szerencsére ezúttal elpártolt a családiak mellől a szerencse, hiszen egyértelműen jobb
focit játszottak, de gólhelyzeteiket nem tudták kihasználni. Szentpéter értékes pontot
rabolt tőlük * A bajnoki táblázat 4. helyén Ímely áll 24
ponttal, 7. Gúta 15 ponttal,
13. Szentpéter 10 ponttal
V. liga
11. forduló
Ekel – Marcelháza 0:0 Mindkét csapat rendkívül óvatosan taktikázott, bár többször
is gólhelyzetet alakítottak ki
a hazaiak. Csatáraik azonban
indiszponáltak voltak és nem
használták ki a lehetőségeket.
Mindez a vendégekről is elmondható * Garamkovács
– Ógyalla 3:0 (2:0) A hazai
csapat az első sípszótól folya-

matosan támadta a gyallaiakat
és már az első félidőben megmutatták, hogy eredményesebbek tudnak lenni, mint
vendégeik * Óbars –
Hetény 6:0 (3:0) Rendkívül lehangoló volt a
hetényiek összpontosítása, akiknél a védelmi
hibák sora volt tapasztalható *
Naszvad – Nagysalló 3:0 (1:0)
Nem tisztelte a vendégszeretet törvényeit a hazai csapat,
amely a 17. percben Molnár
góljával igazolta, hogy ő az
esélyesebb. A későbbiek folyamán Molnár ismételt, majd
Hengerics tovább növelte előnyüket * A bajnoki táblázatban 2. Marcelháza (20 pont),
4. Ekel (19 pont), 6. Naszvad (18 pont), 9. Ógyalla (16
pont), 16. Hetény (6 pont)
VI. liga
11. forduló
Bátorkeszi – Dunamocs 5:0
(1:0) Az első félidő viszonylag
kiegyensúlyozott játéka után a
hazaiak megújult erővel, a vendégek pedig csendes ámulattal
nézték a következő 45 perc eseményeit. Az első félidő 33. percében egy vitatható büntető után
Barton szerezte meg a vezetést
csapatának. Ő volt az, aki azután a 47., 83. és 88. percben is
betalált a dunamocsi hálóba. A
gólözönhöz a 84. percben Kecskés csatlakozott * Vágfüzes
– Perbete 1:0 (0:0) Az első félidőben mindkét csapat óvatosan
játszott, bár néha megcsillant a
hazaiak fölénye. A második félidő 20. percében Jancsó lövése
eldöntötte a találkozó sorsát*
Csallóközaranyos – Keszegfalva 6:2 (2:0) A találkozó 35.
és 36. percében Lelkes góljai
már előre jelezték a hazai csapat fölényét. Arra azonban senki
sem számított, hogy a második

Évente megemlékeznek a komáromi tűzoltók fiatalon elhunyt kollégájukról, a kiváló
sportemberről, ifj. Brhlík
Matejról. Idén öt csapat (Hasiči Komárno, FC Štvrtok
1830, FC Toronto, Gilverman, Ete Destilére) érkezett
a focitornára, amelyet végül
az FC Toronto csapata nyert
meg. – Számunkra megható,
hogy kollégái ápolják fiunk
emlékét – mondták a szülők.

félidő első percében Budai szépíteni tud. Válaszul Lelkes a 60.
percben megszerezte mesterhármasát, a 72. percben Csonka, a
76. percben Koczkás, majd a 81.
percben Susik talált a keszegfalvai kapuba. A 89. percben Szüllő lőtte a vendégek második gólját * Nemesócsa – Madar 3:2
(1:1) Nem kis meglepetésre az
első gólt a 22. percben Boros révén a vendégek szerezték, amire
három perccel később Hipp válaszolt. A második félidőben (2.
perc) Leckési volt eredményes.
A 61. percben Szabó egyenlített,
ám a 71. percben Leckési eldöntötte a találkozó eredményét
* Őrsújfalu – Búcs 1:2 (0:1)
A találkozó első félidejében a
búcsiak már jelezték, hogy pályafölényben vannak. Simon 32.
percben lőtt gólja után az őrsújfalusiak minden igyekezetük
ellenére sem tudtak egyenlíteni.
A második félidő 3. percében
Bende egyenlített, viszont az 54.
percben Simon góljával győztek
a búcsiak * Marcelháza B – FK
Actív Nagykeszi 1:1 (0:0) Az
első félidő eredménye ellenére
mindkét csapat aktívan játszott,
a labda a két 16-os környékén
pattogott. A találkozó első gólját
a 67. percben Turza lőtte, vezetéshez juttatva a vendégeket.
A marcelházai fakócsapatnak
csak a 74. percben sikerült Vörös góljával egyenlítenie * Izsa
– Szilos 2:1 (2:1) A találkozó 4.
percében Riszdorfer kihasználta
a szilosiak védelmi hibáját és
megszerezte a hazaiak vezető
gólját. A 21. percben viszont a
szilosiak jutottak büntetőhöz,

amelyet Lipták értékesített. Továbbra is érezni lehetett a hazai
csapat pályafölényét, amelyet a
41. percben Procházka bizonyított, amikor büntetőt értékesített. A második félidőben mindkét csapat védelme jól teljesített
* Újgyalla – Dunaradvány 4:0
(2:0) * A találkozó 23. percében
Németh gólja már előre jelezte
a hazaiak fölényét, amit azután
a 33. percben Caletka gólja is
igazolt. A második félidőben
sem tudott gólhelyzetet teremteni a radványi csapat, viszont
az 54. percben ismét az újgyallaiak (Habara) voltak eredményesek. A kegyelemdöfést a 74.
percben Danczi gólja adta meg,
aki a kapu előtti kavarodásban
öngólt rúgott * A bajnoki táblázatban 1. Perbete 25 ponttal, 2. FK Actív Nagykeszi
(25 p), 3. Dunamocs (24 p), 4.
Bátorkeszi (22 p), 5. Csallóközaranyos (22 p), 6. Újgyalla
(19 p), 7. Marcelháza (18 p), 8.
Izsa (18 p), 9. Keszegfalva (16
p), 10. Madar (12 p), 11. Szilos
(12 p), 12. Nemesócsa (11 p),
13. Búcs (10 p), 14. Vágfüzes
(9 p), 15. Őrsújfalu (5 p), 16.
Dunaradvány (4 p)
VII. liga
9. forduló
Szentpéter B – Megyercs 6:0
(2:0) góllövő Pšenák 2, Ernecz
2, Molnár, Jóba * Ifjúságfalva
– Nagysziget 1:1 (0:1) Negyedi, illetve Leckési * Bogya/Gellér – Csicsó 1:0 (1:0) góllövő
Czirok (11-esből) * Bogyarét
– Tany 3:2 (0:2) Gáspár 2, Németh, illetve Molnár és Zobák.
-cseri-

A S Z TA L I T E N I S Z

III. liga – Pk Komárom – Zsitvaapáti 15:3 Pontszerő: Moravec és Tóth 4,5, Gálik 3, Olláry
2, Vankó 1 A PK Komárom
csapata a bajnokság 10. helyén áll
IV. liga – Bátorkeszi – Mocsonok 4:14 Pontszerző Jozefík 2,
Cséplő és Száraz 1 * Zsitvabesenyő – Pokrok Komárom
4:14. Pontszerző Kadlicsek és
Kevický 4,5, Rajko Z. 3,5, Sánta 1,5 * A Pokrok Komárom
csapata a bajnokság 2. helyén
áll, a Bátorkeszi csapat pedig
12.
VI. liga – Párkány C – Perbete
A 11:7 Pontszerző Uzsák A. 4,5,
Konč 1.5 Perbete csapata a tabella 5. helyén áll.

VII. liga – Perbete B – Mánya
B 14:4 pontszerző: Annus 4, ifj.
Herda, Javorka 3-3, Lengyel 2,
Morvai 1, Uzsák M és id. Herda 0,5 A bajnokság 2. helyén a
perbetei csapat áll.
Járási bajnokság – STK Gúta
A – Bak Búcs A 11:7 Pontszerő: Felix 4,5, Varga és Mezei
2,5, Szabó 1,5, illetve Potfay és
Csenger 3, Vasas 1 * STK Gúta
B – SPŠ Komárom B 12:6
Pontszerző: Sefcsík 4, Balogh
3,5, Zifčák 2,5, Sejpka 2, illetve
Jankovics 3,5, Vajda 2,5 * DAC
Dunamocs – SPŠ Komárom A
8:10. Pontszerző Banai T. I 3,5,
Bábi 3, Banai T. P 1,5, illetve
Podolinský 4,5, Borovica és
Ibolya 2, Berkes 1,5.

S P O R T H O R G Á S Z AT
Szombaton és vasárnap az ekeli Eszter-tavon huszonnégyórás sporthorgászatot rendeztek, amelynek első helyén a
Drozdík-Gáspár páros végzett
90,49 kg-os összsúllyal. Ezüst-

Gy OR SA SÁ GI M OTOR OZÁ S
Szombaton rendezték meg Budapesten
a 2016-os év kiskunlacházai
kupasorozatának, a DRAGRACING-nek
az
éves díjkiosztóját. A
900+TOP kategóriában ebben az évben
is a komáromi Szabó
Cocó István állhatott a
dobogó legfelső fokára.
A díjkiosztásra egy budapesti dunai hajózás
közben került sor.

érmes lett a Juhász-Mechura
páros, amelynek tagjai összesen 79,27 kg-nyi halat fogtak
ki. A bronzérmes páros valójában csak egyszemélyes volt,
viszont Králik úr egyedül is
57,83 kg halat fogott, ráadásul
ő büszkélkedhetett a legnagyobb (10,48 kg) hallal is.

KOSÁRLABDA
MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK Losonc
89:71 (23:12, 24:19, 17:20, 25:20)
Egy viszonylag jól sikerült első félidőben, remek játékkal
tudta irányítani a mérkőzés menetét a komáromi csapat.
Már az első menetben érezni lehetett, hogy a hazaiak
semmit sem akarnak a véletlenre bízni, folyamatosan
támadták vendégeiket, s ennek
eredményeképp 11
pontos vezetéssel
láttak neki a második negyednek.
Itt viszont érezni
lehetett, hogy a
losonciakkal nem
lesz diadalmenet a
játék, egyre jobban
tudtak védekezni
és sok esetben simán áttörték a komáromi védelmet. Az első félidő végéig
16 pontos vezetést sikerült a
komáromiaknak elérniük.
A második félidő első negyedében a losonciak hatalmas irammal kezdtek, dobóik
egyre pontosabban találtak

a komáromi kosárba. Ezekkel a gyors megvillanásokkal
szemben képtelen volt a komáromiak védelme fellépni. A
harmadik negyed
végére a vendégek hárompontos
előnyt szereztek.
Az utolsó negyed
ismét a komáromiaké volt, bár a
losonciak is mindent
megtettek
annak érdekében,
hogy megkeserítsék támadósorunk
életét. Ennek ellenére az utolsó játékrészben
további ötpontos előnyt vívott
ki a csapat.
Komárom
pontszerzői:
Marchyn 16, Babineaux és
Vido 15, Cobb 13, Bilič 12,
Langston 8, Kuffa és Halada 5.

Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
82:69 (15:17, 15:19, 26:18, 26:15)

Úgy tűnt, a hazai pálya előnyeit ezúttal a lévaiak nem tudják
kellőképpen kihasználni. Az első két negyedben még fej-fej
mellett játszott a két csapat, de folyamatosan érezni lehetett
a komáromi fölényt.
A második félidőben viszont ben a lévaiak „lelépték” és
a lévaiak vették át a mérkő- két ponttal a vezetést is átzés irányítását és sorozatban vették. A komáromi csapatot
öt pontot szereztek. Mintha a meglepte a hazaiak agresszikomáromiaknak nem lett vol- vitása, így nem hozott váltona irányítójuk, játékuk szét- zást az utolsó negyed sem, a
esett, amit a lévaiak azonnal lévaiak minden elvesztett labkihasználtak. Az első félidő- dát kihasználtak és előnyüket
ben megszerzett hatpontos további kilenc ponttal megnövezetést a harmadik negyed- velték.
Szerdán került volna sor az MBK Rieker COM-therm – BC
Privigye találkozóra, amelyet a szövetség elhalasztott, mivel
az adott napon a privigyeiek a FIBA Europe Cup keretében a
Steaua CSM csapatát fogadják. Az új időpontról időben értesítjük olvasóinkat. A komáromi csapat legközelebb a pozsonyi
Hant Arénában lép pályára a pozsonyi Inter csapata ellen.

RÖPLABDA

Komárom – Felsővízköz (Svidník) 3:0
(25-20, 25-9, 25-19)

Magabiztos győzelemmel kezdte a férfi röplabda extraligát a
komáromi VK Spartak UJS csapata. Daniel Oravec mesteredző tanítványai mindhárom szettben felülmúlták felsővízközi ellenfelüket.
Halanda és Hukel jó támadá- kérte ki mesterük, Peter Tholt,
sainak köszönhetően 3-0 és viszont ezután sem bírtak a
8-4 is állt az eredményjelzőn, komáromiakkal, akik 25:9-re
mire a vendégcsapat is játékba nyerték a szettet.
lendült, sőt 10:12-re át is vette A harmadik játékrész szorosan
a vezetést. A technikai szünet indult, mert a két csapat fejután visszavette az irányítást a fej mellett küzdött, ráadásul
Spartak, bár 18:17-nél a szerb 11:12-nél és 12:13-nál a venPerovič hatalmas mentése is dégcsapatnál volt az előny. A
kellett a komáromi ponthoz. végjátékban aztán ismét hozta
A végjátékot Halanda zárta le, az előző játszmában mutatott
így 25:20 lett az első szett ered- formáját a Spartak és Hukel
ménye.
szervájával megnyerte a mérA második játszmarészben kőzést.
Sťahuliak, Halanda és Hukel Komárom: Perovič 5, Demčák
támadásainak nem találta az 3, Stefanovič 4, Halanda 12,
ellenszerét a vendégcsapat, Hukel M. 11, Sťahuliak 6, liígy 7:1-nél már második idejét bero Pápai (Hrušík 3).

B I R K Ó Z Á S

A hét végén két bajnoki címet is kiharcoltak a Komáromi Spartacus birkózói Somorján
Október 15-én a Szlovák Birkózószövetség megbízásából
Somorján rendezte meg a helyi Gladiátor Birkózóklub a diákok 2016-os évi kötöttfogású egyéni országos bajnokságát.
A komáromi gyerekek nagy
örömet szereztek edzőiknek,
szüleiknek és szülővárosuknak is, hiszen az öt birkózóból
hárman éremmel tértek haza,
melyből két birkózó 2016. évi
kötöttfogású, országos diák-

bajnoki címet harcolt ki és egy
birkózónk bronzérmes lett. Az
egyéni versenyben birkózóink
a következő eredményeket érték el:
33 kg-os súlycsoportban ...5.
hely ĎUMBIER Ármin * 37

kg-os súlycsoportban 1. hely
NAGY Nikolasz, (2016. évi
országos bajnoki cím) * 40
kg-os súlycsoport ... 3. hely
VELSICZ Richárd * 52 kg-os
súlycsoportban 1. hely PREZMECZKÝ Július, (2016. évi
országos bajnoki cím) * 52 kgos súlycsoportban ... 7. helyONDRÓ Erik.
Dr. Kúr Károly
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