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A komáromi képviselőknek ez az utolsó lehetőségük a KOMVaK megmentésére

A vízművek valójában egy „Family Kft”?

Dél-Szlovákia felszín alatti vízkészletét

A „szociban” kínosan ügyeltek arra, hogy az egyes munkahelyeken ne alakulhassanak ki családtagokból álló klikkek, hiszen akkor szinte lehetetlen az ellenőrzés és szemet szúr a családi összefonódás. A rendszerváltás ezen a téren is változást hozott, bár nem éppen a családi vállalkozásokra
gondolunk, hanem az olyan vállalatokra, amelyekben a magas vezetőség – szép csendben – a saját
közvetlen rokonságát alkalmazta. Ezen a téren különleges helyzetben vannak a komáromi vízművek, melyek elnöksége korábban és napjainkban is „védelmet élvez” néhány képviselőtől, akik
mindeddig gondoskodtak arról, hogy „illetéktelenek” rá ne jöjjenek bizonyos turpisságokra.
Ha csak az elmúlt időszakot tesüléseink szerint pedig a cég alpolgármesterek havi bére,
vesszük alapul, másnak is fel elnökségének elnöke a saját akik viszont saját területükön
kellett volna figyelnie arra, testvérét nevezte ki kereskedel- a képviselő-testületnek kötelesek munkájukkal elszámolni.
hogy korábban a cégben dol- mi igazgatónak.
gozott a Cséplő házaspár, az Az is elgondolkodtató, hogy a Mindez nem vonatkozik a vízökonónia területét a Lukách há- bérezés tekintetében is nagy a művekre, ahol viszont éveken
zaspár irányítja, a legújabb ér- szabadelvűség, hiszen 1350 eu- át kozmetikázott beszámolókat
rótól 2 200 euróig terjed a vezér- terjesztettek elő.
mindenképpen meg kell védeni kar fizetése Értesülésünk szerint November 3-án az önkormányez jóval több, mint a komáromi zat foglalkozik majd a KOMVaK

Veszélyben éltető elemünk!

Október 20-án egy szakmai találkozón vett részt Solymos László környezetvédelmi miniszternél az MKP küldöttsége. Az MKP nevében Samu István országos elnökségi tag – a találkozó
szervezője –, valamint Varga Péter alelnök – az alsó-csallóközi (komáromi járásbéli) lakosság
érdekében keresték fel a tárcavezetőt. A delegáció tagja volt még Benčič Péter Komáromból,
aki a környezetszennyező sertéstelepek ellen küzdő ismert aktivista.
A tárgyaláson a hulladékudva- kat, melyekkel szankcionálha- bűzt árasztanak a környező
rokkal kapcsolatos pályáztatási tó lenne a környezetszennyező településekre, hanem az állati
lehetőségekről, a szennyvíz- állati eredetű fekália talajba eredetű fekália, amelyet fotisztítók ügyéről és a csator- juttatása, főleg azokban a régi- lyékony állapotban a talajba
názásról tárgyaltak és ígéretet ókban, ahol magas a talajvíz, s juttatnak, szennyezi a vízkészkaptak arra, hogy Dél-Szlová- így veszélybe kerülhet a felszín leteket. Sajnos a törvényi hiákia nagyobb figyelmet kap, bár alatti talajvízkészlet.
nyosságok, kiskapuk lehetővé
a rendelkezésre álló 400 millió Elmondásuk szerint a miniszter teszik, hogy Szlovákiában az
eurós költségvetési forrásból úrtól pozitív választ kaptak arra antibiotikum-származékokat
nehéz megváltani a világot. vonatkozóan, hogy rendszert is tartalmazó állati ürüléket
Solymos László tájékoztatása épít ki az ilyen problémákkal nagy nyomással a termőföldbe
szerint elődje már „szétosz- kapcsolatosan az ellenőrzések juttassák.
totta” a rendelkezésükre álló végrehajtására.
A Csallóközben nagyon magas
összeget. Samu István – mint A kerületi környezetvédelmi a talajvíz, a felszíntől számítva
városa önkormányzati képvise- hivatalokban
vizsgálatokat bizonyos helyeken még a hatlője – rákérdezett arra, hogy a kezdeményez, ezenkívül a ke- méteres mélységet sem éri el,
gútai pályázat milyen stádium- rületről inspekciós ellenőrzé- egyes területeken csak négy, de
ban van. A miniszteri tájékoz- seket küldenek ki a sertésfar- valahol még kevesebb méterre
tatás alapján elmondható, hogy mokra. Solymos László egyben van a felszíntől. A küldöttség
a Gútán több mint 30 éve ígért türelmet is kért a delegációtól, tagjai sajnálatukat fejezték ki
szennyvíztisztító-állomás beru- hogy mindezt lépésről lépésre annak kapcsán, hogy jelenleg
házása 2017-ben megvalósul, a meg tudja szervezni.
nincs olyan specifikus területre
tárcavezető már aláírta a terve- A Csallóközben és Mátyus- vonatkozó törvényi szabályozet pályázati dokumentációit.
földön, de Nyitra és Nagy- zás, amely a Csallóközben bizAz országosan és közösségi szombat megyékben másutt tosítaná a felszín alatti vízkészszempontból is legfontosabb is, elszaporodtak a részben, let tisztaságának megóvását.
stratégiai kérdésnek a dán vál- vagy teljesen idegen tulajdon- Javasolták, hogy az Európai
lalkozó, illetve más külföldiek ban lévő „ipari” állattenyésztő Tájegyezményről szóló euróáltal létrehozott környezet- telepek. Eddig 15 ilyen léte- pai uniós irányelvek, valamint
szennyező sertéstelepek prob- sítményről tudunk. A félelem Szlovákia „A vizekről” szóló
lémájának orvoslását tartják.
nem alaptalan, hiszen ezek törvényi szabályozásának érA küldöttség tagjai átadták a a telepek (Nagykeszi, Sző- telmében kezdeményezni kell
miniszternek a kidolgozott jog- gyén, Farkashida, Bélaház Csallóköz védett területté nyilszabály-módosítási javaslatai- …) nemcsak elviselhetetlen vánítását.

ügyével, mert a cégvezetés a vízmű anyagi megmentése érdekében kéri, hogy a város a cégtartozást fizesse ki, adja át számukra
a városi vagyont, illetve 1 eurós
évi bérleményt szabjon ki az általuk használt ingatlanokért. Beadványukból viszont hiányzik az,
hogy miképp teszik átláthatóvá
a cég könyvelését, hányszor fizet
még ki az elnökség Olláry Viktornak „bordíjat”, illetve mikor
tesz feljelentést azok ellen, akik
a céget a tönk szélére sodorták.
Reméljük, hogy mindazok, akik
ezt előidézték, önként távoznak a
vízmű irányításából.

Írásunk tartalmát megalapozottnak ítélte
a Komáromi Járásbíróság!

Mint arról korábban hírt adtunk, szerkesztőségünket valótlan adatok közlése és a cég jó
hírneve megsértésének vádjával három esetben feljelentette a KOMVaK. Az elsőben azt
kifogásolták, hogy egy öt évvel ezelőtt megjelent írásunkban arra hívtuk fel a figyelmet,
hogy a cég olyan berendeztést adott el Komárom városának, amelyet már hónapokkal korábban szétszedtek, illetve luxusnak tartottuk a négyszer négykerék-meghajtású Volvo

gépkocsi megvásárlását, továbbá sérelmesnek találtuk, hogy az ógyallai vízműveknek
teljes áron adták el a már korábban általuk
üzemeltetett berendezéseket.
Szerdán a Komáromi Járásbíróság bírónője
a második perben is elutasította a KOMVaK
beadványát. Szerkesztőségünk viszont felteszi
a kérdést: Mennyibe kerül a pozsonyi sztárügyvédi iroda jogi képviselete a cégnek most,
amikor akár csődeljárás alá kerülhet?

Hamarosan több mint ötszázan utazhatnak
egyszerre Komáromból Pozsonyba

A RegioJet bővíteni akar

Egyre nagyobb az érdeklődés a Pozsony-Komárom között közlekedő vonatjáratok iránt és a
jelenlegi szerelvények lassan már kapacitáshiánnyal küzdenek. Annak ellenére, hogy rövid
időn belül két olyan közlekedési baleset történt az átjárókban, amelyek következtében a cseh
cég két mozdonyát is elveszítette, Aleš Ondrůj, a társaság szóvivője múlt heti sajtótájékoztatójukon arról számolt be, hogy hamarosan bővítik a szerelvények kapacitását.
A Pozsony-Komárom vasútvo- helyzetre.
Bár
nalon közlekedő járatok főleg ezeket a balazután váltak túlzsúfoltakká, eseteket
nem
hogy a diákok és a nyugdíjasok mi okoztuk, de
számára bevezették a díjmentes végső soron két
vasúti utazás lehetőségét. A ma- mozdony kieségán vasúttársaság adatai szerint séhez és az utaezt követően az utaslétszám ug- sok kényelmének
rásszerűen, több mint 20 száza- csökkenéséhez
lékkal megemelkedett.
vezettek, ami főleg a reggeli probléma egyetlen hosszú távú
– Felelősséget vállalunk azért, csúcsforgalom során, Pozsony megoldása, ha a minisztérium
hogy a lehető leggyorsabban felé tapasztalható – fejtette ki jóváhagyja további egységek
megoldást találjunk a két saj- a társaság tulajdonosa, Radim beiktatását.
nálatos baleset utáni kapaci- Jančura, majd hozzáfűzte: – A RegioJet egyúttal arra szótáscsökkenés folytán kialakult A túlzsúfolt vonatok jelentette lította fel a közlekedési tárcát,
hogy a Szlovák Államvasutakkal (ŽSR) együtt foglalkozzon
Kerületi szinten már döntöttek a jövő évi költségvetésről
a vasúti átjárók biztonságosabbá tételével. A sajtótájékoztatóra azért került sor, mert
október 25-én a közlekedéNyitra Megye Önkormányzata megtartotta 26. képviselő-testületi ülését. Az ülés legfontosabb napi- felújításának ütemét. Fontos a se, mint a megrongálódott utak si minisztérium ismertette a
rendi pontja a megye jövő évi költségvetésének elfogadása volt. A megye első számú bevételi forrása felújított burkolat megóvása, ne- burkolat-felújítása. Mindehhez magán vasúttársaságnál véga magánszemélyek és magánvállalkozók jövedelmi adójából a megyének visszajuttatott hányad, hogy hónapok alatt tönkre men- pedig támaszunk van a vonatkozó zett ellenőrzés eredményeit.
ún. részadó. Tekintettel a makrogazdaság várható kedvező alakulására, a jövő évre a megye nagy- jen. Ezzel párhuzamosan a megye törvényben.
A szaktárca szerint a társaság
vonalú költségvetést fogadott el. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon sohasem látott ütemű, 18 kéri a rendőrség közlekedés-ren- A megyei képviselő-testületnek megsérti a szerződésben fogszázalékos növekedéssel számol, ami 27 millió eurónyi többletforrást és többletkiadást jelent.
dészetének dolgozóit, fokozzák három általános érvényű rende- lalt feltételeket és nem tartja
Érezhetően megnő a megye által 300 ezer euró jut a sporttevékeny- zen ki közlekedési tiltótáblákat az ellenőrzést a harmadosztályú letről kellett döntenie. Egy újabb be a vonatok esetében megszafenntartott intézmények dolgozó- ség támogatására, a Leader társu- az érintett szakaszokon. Ez azért megyei utakon. Számos település anyagi támogatási rendeletről, bott kapacitásokat. A minisztéinak bére, és amellett, hogy bizto- lások az idei 250 ezer euró helyett is indokolt, mert a harmadosztá- számára megváltást jelenthet az amely a Leader társulások terü- rium emiatt a helyzet mielőbbi
intézkedés, különösen ott, ahol a letén tevékenykedő egyesületek megoldását sürgette, ellenkező
sítva lesz a megye által fenntartott jövőre 350 ezer euró támogatásra
falu főutcája is harmadosztályú számára nyújtana támogatást re- esetben bírságokat helyezett
intézmények működési költség- számíthatnak. Az idegenforgalom
út, hiszen a nehéz tehergépkocsik gionális védjegy létrehozására. kilátásba.
vetése, jelentősen megnő a beru- terén megvalósuló tevékenyséforgalmának jelentős csökkenté- A Leader társulásoknak, helyi
házások kerete is. Például a köz- gek, beruházások jövőre is 120
sével alábbhagy az utak és a kör- akciócsoportoknak két hálózautak burkolat-felújítására jövőre ezres kerettel számolhatnak.
Börze Komáromban
nyéken lakók házainak károsodá- ta létezik. Az országos hálózat,
saját költségvetésből 33 százalék- A közúti forgalomról szóló
minden vasárnap!
sa. Az MKP határozati javaslatát amelyben – köszönhetően az Eukal többet, összesen 8 millió eurót 8/2009 sz. törvény 2014 január
Eladás-vásárlás
a jelenlevő megyei képviselők rópai Unió költségvetése hathatós
szán a megye. Több jut az okta- elsejétől tiltja a nehéz tehergépA-tól Z-ig
egyöntetűen megszavazták. Most támogatásának – milliós nagyság- Tel.: 0 9 0 3 7 6 2 5 11
tási, kulturális és szociális infrast- kocsik és szerelvények behajtását
ruktúrára, fejlesztésre is. Ami a a harmadosztályú közutakra. Ám lyú utakat egykor nem 40 tonnás már a megyei hivatal feladata, rendben mérhető az anyagi keret,
társadalmi és szakmai szerveze- a ritka közúti ellenőrzés miatt a szerelvényekre tervezték, emiatt hogy a jövő év végéig a határoza- és a megyei hálózat – Nyitra
tek, a helyi önkormányzatok szá- sofőrök gyakran megkerülik a hamar tönkremennek. A másik tot a megye egész területén vég- megyében egyedüliként az ormára kedvező hír: az idei 220 ezer törvényt. Ezért Farkas Iván ja- ok pedig az, hogy az utóbbi 2-3 rehajtsa. Megvédi ezzel a megye szágban – amelyben az elérhető
euró helyett jövőre 300 ezer euró vasolta, hogy más megyékhez évben Nyitra megye a korábbi vagyonát a megrongálódástól sőt, anyagi támogatás összértéke tízjut a kulturális támogatásokra, az hasonlóan, a jövő év végéig a időszakhoz képest jelentősen mi több, gazdaságos lépés, hiszen ezrekben mérhető.
(Folytatás a 2. oldalon)
idei 220 ezer euró helyett jövőre Nyitrai Megyei Hivatal helyez- megnövelte saját útjai burkolat- olcsóbb a jelzőtáblák kihelyezé-

Eladó a volt pártház (egészségügyi központ) Komáromban

2

A 21. századi technika forradalmasította a nők védelmét

Pénteken a vizsgálatra várakozó betegek és egy szűk szakmai csoport jelenlétében
mutatta be dr. Both László röntgenológus azt a speciális mellröntgengépet, amely
forradalmasította a mammográfiás vizsgálatok biztonságát. A Holigic cég gyártmányai megfelelnek a legkorszerűbb követelményeknek, melyek segítségével már
2-3 milliméteresként felismerhetők az esetleges daganatok, így azok gyógykezelése
is biztonságosabb. Felvételeinken dr. Both László, Horváth Csaba, a berendezést
bebiztosító Gutta Slovakia Kft. igazgatója és Stubendek László polgármester, (középen) dr. Both a gyakorlatban is bemutatta az új mammográfot, illetve (jobbra)
Hengerics Zsidó Ingrid röntgenasszisztens az új mellröntgennel.

Dr. Bajnok István
posztumusz
kitüntetése

A három évvel ezelőtt
elhunyt pszichiáter, a
felvidéki közélet kiemelkedő személyisége, dr.
Bajnok István családja
október 30-án vehette át
a Magyar-Osztrák-Bajor
Társaság által alapított
Magyar Nemzet Lelkiismerete-díjat, melyet posztumusz
adományoztak
Bajnok Istvánnak.
A díjra még szeptemberben, Fehér István komáromi gimnáziumi tanár,
kettős állampolgár terjesztette fel a köztiszteletben álló gyermekpszichiátert. A Felvidéken dr.
Bajnok István a második,
akit a Magyar Nemzet
Lelkiismerete-díjjal tüntettek ki.

A lovakat lelövik, ugye?

Akár napjainkban is megtörténhetett volna, hiszen a 21. századot is az örök harc, az egymás
elleni rivalizálás jellemzi, nem csak a 20. század elejét. Horace McCoy regénye valójában 1932ben játszódik és a gazdasági válság keserves hangulatát idézi, miközben felsejlik benne az élet
torzító kegyetlensége és a kétségbeejtő reményvesztettség: egy hatnapos maratoni táncverseny
részvevőjeként a főszereplő, Glória az utolsó leheletéig küzd a kitűzött díjért. A regény a Sydney Pollack rendezte film alapjául szolgált és lett világhírűvé. Kiss Péntek József tanár-rendező ezekben a napokban már javában próbál az iparistákkal. Érdeklődve várjuk a bemutatót,
hiszen a darab számtalan, alapjaiban különböző karaktert vonultat fel, s csak az előadás végén
döbbenünk rá arra, hogy az arculat igen, ám a világkép, a karakter nem változik.

Eladó a volt pártház
Komáromban

Befejezés az 1. oldalról
Az előbbibe az irányító hatóság,
a mezőgazdasági tárca döntése
nyomán a megye északi területén tevékenykedő 8 helyi akciócsoport került, valamint egyetlen egy a megye déli részéből.
Az eredménytelenül pályázó 8
helyi akciócsoport a megye déli
részéből a sokkal szerényebb
költségvetésű megyei hálózatba került. Mivel a javaslat
alapján megyei támogatásért
folyamodhattak volna a sokkal
gazdagabb országos hálózatban
levő helyi akciócsoportok, és
mellettük a megyei hálózatban
levők is, ezt hátrányos megkülönböztetésnek véltük a szerényebb, megyei hálózatban tevékenykedők kárára. Emiatt az
MKP frakciója nem támogatta
a javaslatot, amely így elbukott.
Hasonló sorsa jutott a megye
területén tevékenykedő középiskolák első osztályainak
számáról szóló, a 2017/18-as
tanulmányi évet érintő általános
érvényű rendelet javaslata. Az
MKP frakciója nevében Sziget
László nyújtotta be azt a módosító javaslatot, amely a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola
számára adott volna lehetőséget
újabb érettségiző szakon nyíló első osztály megnyitására.
Mivel a kiegészítő javaslatot a
szlovák koalíció megyei képviselői nem támogatták, az MKP
megyei frakciója a végső szavazásnál nem szavazta meg a
rendelet-tervezetet, amely így
elbukott. Lényeges, hogy a vonatkozó törvény alapján e rendeletet a megyei közgyűlésnek
október 31-ig el kellett volna
fogadnia.
A harmadik általános érvényű
rendelet elfogadásra került.

Ez szavatolja, hogy a megye
területén levő magán- és egyházi fenntartású oktatási intézmények – művészeti iskolák,
nyelviskolák, kollégiumok, étkezdék, napközi otthonok – a
megyei fenntartású és állami
fenntartású
intézményekhez
hasonlóan, e tanulmányi évben
is megkapják a diákok után járó
100 százalékos fejpénzt.
A megyei képviselő-testület jóváhagyta Nyitra megye és Pest
megye közös pályázatának benyújtását, valamint Nyitra megye önrészét az Interreg program
keretében „A területfejlesztés
konvergenciája” megnevezéssel,
amely a két megye leghátrányosabb térsége, az Ipoly mente területfejlesztésének stratégiáját
foglalja magába.
A megyei közgyűlés tudomásul
vette a Pontibus Európai Területi Társulás (EGTC) tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Helemba és Ipolydamásd
közötti, majdani Ipoly-híd előkészületeiről szóló beszámolót.
A közgyűlés elfogadta, hogy a
kivitelezési tervek előkészületeinél az A variánst kell előtérbe
helyezni.
A megyei képviselő-testület
döntött a komáromi volt egészségügyi központ épülete megyét illető tulajdonhányadának
értékesítéséről. A közgyűlés
ezenkívül újfent meghirdette
a feleslegessé vált megyei ingatlanvagyon értékesítését. A
felkínált ingatlanok listája a határozat jóváhagyását követően
nyilvánosságra kerül a megye
honlapján, a www.unsk.sk címen.
Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

Brutális támadás Gútán
Mit sem sejtve sétáltatta kutyáját a 62 éves gútai Donka Milan a Szent Rozália-emlékparkban,
amikor három fiatal támadt rá. Leütötték lábáról, majd ketten a támadók közül lefogták, miközben harmadik társuk a lábát és a fejét rugdosta.
A három roma tinédzser – a 16 cigarettát, egy öngyújtót és egy bűncselekmények, mint a tettéves Jozef, a 15 éves Dávid és mobiltelefont tudtak elvenni. legességgel párosuló rablás,
a 14 éves José nem kegyelme- A megtámadott férfi arccsont- a rablott értéktől függetlenül
zett akkor sem, amikor a maga- törést szenvedett, gyógykeze- komoly büntetést vonnak matehetetlen férfi már védekezni lése várhatóan négy hetet vesz guk után. A bíróság 7-től 12
sem tudott, ráadásul akkor már igénybe.
évig terjedő szabadságvesztésmindhárman rugdosták. Ke- A bejelentést követően az álla- sel sújtja az elkövetőt. Mivel
gyetlenségüket valószínűleg mi és városi rendőrök a forró mindhárman fiatalkorúak, a
az váltotta ki, hogy nagyobb nyomon elindulva, szinte per- bíróság az ítélethozatalnál ezt
zsákmányra számítottak, vi- cek alatt elfogták a tetteseket.
figyelembe véve felezi a bünszont a férfitól csak húsz eurót, Az ilyen típusú erőszakos tetést.
Harmadik alkalommal népesült be a Gútai VMK nagyszínpada, hogy összemérjék ügyességüket, találékonyságukat
a nők és a férfiak. Idén – szakítva a hagyományokkal – a
környék polgármesterei szálltak versenybe. A nőket Koczkás Beáta, Gúta alpolgármestere vezette. Csapatában Szalai Rozália kolozsnémai, Fekete Ivett ekeli, valamint Aradi
Mónika kicsindi polgármester kűzdött. A férfiak csapatát
az ekecsi Polák László polgármester vezette. Őt erősítette
a szilasi Tóth Péter, a koloni Balkó Róbert, a keszegfalvai
Lehocký Milan és az ipolyszakállasi Ozsvald Arnold. A különféle ügyességi feladatok megoldásában ezúttal is a nők
csapata győzött, immár harmadszor.

Halloween-buli
a Selye János Gimnáziumban

Október vége felé a Selye János Gimnázium angolóráin szó
esett egy kelta eredetű ünnepről, az angol nyelvterületen igen
népszerű halloween-ről. Mivel az angolórák célja nemcsak a
nyelvi készségek fejlesztése, hanem a kultúra, a hagyomány
és a szokások bemutatása is, arra gondoltunk, egy délutáni
halloween-buli remek alkalmat nyújthat ismeretszerzésre és
szórakozásra egyaránt. A sikeresnek bizonyult rendezvény
elsősorban legfiatalabb diákjaink, a kisgimnazisták fantáziáját mozgatta meg, akik örömmel vettek részt a különféle
ügyességi játékokban. Gyermeki odaadással, önfeledten vették az akadályokat és mérték össze erejüket, kitartásukat. A
régi hagyományhoz hűen ijesztő jelmezekben parádéztak,
kreatív alkotásaik, vicces töklámpásaik fokozták a hangulatot. Bízom benne, hogy kisdiákjaink kellemes élményekkel
tértek haza az iskolából, ahol néha a bolondozásnak is helye
van.
Szabó Erika, angoltanár
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Karván adták át az ösztöndíjakat

Támogatják a felvidéki agrárképzést
A Magyar Vidékfejlesztési Minisztérium nyomon követi a Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek programjait, térségi és régiós fejlesztési terveit, hogy segíteni tudja a megvalósításukat, és megtalálja a kapcsolódási pontot az anyaországi fejlesztésekhez. Tóth Katalin, nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár október 26-án a Karvai Szakközépiskola
dísztermében adta át Magyarország Földművelésügyi Minisztériuma 2016/2017-es tanévre
szóló ösztöndíjait a tehetséges külhoni egyetemista fiatalok számára.
A harmadik éve futó Kárpát- latot is szerezhetnek a diákok. a generációváltás és a magyarmedencei agrár ösztöndíját- A jelenlegi támogatási prog- ság szülőföldön maradásáadón, a Karvai Szakközép- ram keretében a tárca har- nak szempontjából is kiemelt
iskola dísztermében Varga madik alkalommal részesíti jelentőséggel bír. A KárpátPéter, az iskola igazgatója és ösztöndíjban a kiváló teljesít- medencei magyar gazdálkoa Gazda PT elnöke köszön- ményt nyújtó fiatalokat. Össze- dókkal és iskolákkal folytatott
tötte a megjelenteket, köztük sen 11 fiatal kapott ösztöndíjat párbeszéd alapján elmondhaTóth Katalint, a Földműve- az idei tanévben, három erdé- tó, hogy a határon túli mezőlésügyi Minisztérium nem- lyi, két partiumi, két felvidéki, gazdaság és vidékfejlesztés
zetközi kapcsolatokért felelős két vajdasági és két kárpátaljai versenyképességének meghelyettes államtitkárát. Az tanuló. Tóth Katalin helyettes alapozásához elengedhetetlen
igazgató ünnepi köszöntőjé- államtitkár hangsúlyozta, hogy az anyanyelvű képzéseket seben elmondta, fontos, hogy az az ösztöndíjak anyagi fedezeté- gítő programok életre hívása.
oktatáson keresztül szólítsuk nek biztosítását a minisztérium Ennek egyik leghatékonyabb
meg azokat a fiatalokat, akik a kapcsolatrendszerébe tartozó megvalósítási kerete a hatáa mezőgazdaságban szeretné- gazdaszervezetek közreműkö- ron túli és magyarországi agnek tevékenykedni, hogy be- désével valósítja meg, ezzel is rárképzést nyújtó, közép- és
mutassuk nekik: a családjukat összekapcsolva az egyetemet, felsőfokú iskolák közötti kapel tudják tartani az agrárium- a diákokat és a helyi érdekszer- csolatok folyamatos erősítése,
ból is. Az ösztöndíjprogram vezetet. Beszédében kiemelte: elősegítve ezáltal a hosszú
annyiban jelentős, hogy a Magyarország Kormányának távú együttműködésüket.
határon túli felsőfokú agrár- alapvető célkitűzése, hogy a – Mindannyiunk közös érdeintézményekben tanuló, ma- magyarlakta tájak, falvak és ke a határon túli magyarság
gyar nemzetiségű tanulóknak kistérségek versenyképessé vál- szellemi, gazdasági, kulturájanak, a vidék a lis megerősödése, melyhez a
nemzet motorja Magyar Kormány – a lehetőlegyen. E jelen- ségeihez mérten – a jövőben
leg is zajló nagy is minden támogatást megad
ívű átalakulás- – zárta szavait a helyettes álhoz nélkülözhe- lamtitkár. A Felvidéken vették
tetlen a szak- át az ösztöndíjat a Kárpát-meértelem és a dencei ösztöndíjasok, köztük
szaktudás, mely- a két felvidéki egyetemista is,
nek a mezőgaz- a nagymegyeri Varga Angédasági szerep- la (ő a karvai mezőgazdasági
lőkhöz történő szakközépiskola volt tanulója)
el juttatásában, harmad- és a komáromi Tehel
Varga Péter mérnök, a karvai iskola igaz- a
képzettségi Nikolett ötödéves hallgatók.
gatója, Varga Angéla és Tehel Nikolett ösz- színvonal eme- Mindketten a nyitrai Szlovák
töndíjasok, valamint Tóth Katalin helyettes lésében kiemelt Mezőgazdasági Egyetem diállamtitkár
szerepe van a ákjai.
határon túli ma- Az ösztöndíjátadó ünnepség
helyet biztosít tíz hónapon ke- gyar egyetemeknek is.
után a vendégek megtekintetresztül. Fedezi tanulmányaik Tóth Katalin az oklevelek ün- ték a szakközépiskola elméköltségeit, s itt nem pusztán az nepélyes átadása alkalmából leti és gyakorlati helyiségeit,
anyagi lét biztosítása a lénye- kitért arra is, hogy a hallgatók majd a közös ebéd után Kogi kérdés, hanem a működő támogatása a határon túli ag- máromban meglátogatták az
gazdaszervezeteknél tapaszta- rártársadalom megmaradása, erődrendszert.

„Dobj el mindent, és olvass!”
Az iskola folyosóján könyvek fölött hajlanak
össze a fejek, a szünetekben a gyerekek olvasmányaikról beszélgetnek, könyveket mutatnak
egymásnak, és minden szembejövő egy könyvet
is visz magával. A tanítási órákon pedig olyan a
csönd, hogy a neonlámpák zümmögését is hallani, míg mindenki olvas.
Talán álomszerű ez a kép? Leginkább egy magyartanár vágyálmának hangzik? Többé már
nem. A múlt hét folyamán mindez valósággá
vált a komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. Az idei tanév során
az olvasás népszerűsítésére több rendezvényt
is szervezünk, elsőként olvasás hetét tartottunk

októberben. A más iskolákban már kipróbált,
„Dobj el mindent, és olvass!” néven ismert ötlet
alapján a hét minden napján egy adott hangjelzésre minden tanuló és pedagógus abbahagyta az
adott órai tevékenységét, és húsz percig olvasott.
Mindenki tetszés szerint választotta ki olvasmányát, hogy élmény legyen a napi olvasás. A rendezvény olyan sikeresnek bizonyult, hogy tanulóink a folytatását kérik. Mindez azt bizonyítja
számunkra, hogy csak lehetőséget kell adnunk
a gyerekeknek az olvasásra, és ők is rájönnek:
olvasni jó.
Szeretnénk, ha ezzel hagyományt teremtenénk
az iskolánkban, sőt annak falain túl is.

A Komáromi Kamarazenekar nagyszabású
hangversennyel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi:
a világ nem vele kezdődött.”
(Sütő András)
Október 8-án a közönség már a hangverseny kezdete előtt negyedórával zsúfolásig megtöltötte a Tiszti pavilon dísztermét, és már a színre vonuló zenekart vastapssal fogadta. A
hangverseny nyitányaként – a zenekart megalapító hegedűművész, tanár, zeneszerző – Dobi
Géza Romanesca c. kompozíciója csendült fel a zenekar jelenlegi művészeti vezetője, s egyben karmestere, Medveczky Szabolcs vezényletével. A fokozatosan elcsendesülő vastaps után
a kivetítővászonról Dobi Géza szólt a jelenlévőkhöz, néhány percben felidézve az elindulás
mozzanatait. Ezután – mint a zenekar első fellépésén is – Dráfi Mátyás Jászai-díjas érdemes
művészünk énekelt három magyar népdalt Dobi Géza feldolgozásában.
Ezt követően az együttes fenntartói – a Komá- karral – dirigálta, stílusosan, a tőle megszokott
romi Városi Művelődési Központ (VMK) és pontossággal. Az ő teljesítményét is nagy tapsMűvészeti Alapiskola (MAI) igazgatója, Varga sal jutalmazta a közönség. A hangverseny első
Anna és František Petr – mondtak köszöntőt és felének zárószáma az ifjú zeneszerző, S. Haismertették röviden a zenekar életútját, majd lász Károly Világok c. opuszának Belső világ
folytatódott a hangverseny.
és Otthon c. tétele volt. Szerzeményét maga a
A jellegzetes mosolyával színre lépő Török Fe- szerző dirigálta, a szólókat Medveczky Horváth
rencet – Komárom szülötte, Dobi Géza egykori Györgyi-hegedű, Boris Borsányi-hegedű, Henövendéke, hegedűművész, a pozsonyi Kon- gedűs Béla-mélyhegedű, Weisz Péter-gordonka
zervatórium hegedű- és kamarazene-tanára, játszották. A nagyérdemű az újszerű és érdekes
a 40 éve világjáró Moyzes Vonósnégyes tagja kompozíciót örömmel és nagy tetszéssel fogad– a Komáromi Kamarazenekar 15 éven át volt ta; a szerzőt visszatapsolta.
művészeti vezetőjét köszöntötte nagy tapssal a Ugyan nem zenei, és mégis szép ünnepi percek
publikum. Világjáró művészünk J. S. Bach két következtek. A Komárom polgármestere által
hegedűre írt d-moll versenyét BVW 1043 ját- adományozott díszokleveleket és emléklapokat
szotta Boris Borsányival, aki szintén városunk dr. Knirs Imre alpolgármester kezéből vehették
szülötte, a pozsonyi Konzervatórium tehetsé- át mindazok, akik Koges-ígéretes növendéke. Megható volt látni és dály mesterrel vallják:
hallani a két „komáromi” és a zenekar művé- „Lehet élni zene nélkül
szi összjátékát. Előadásukat – csakúgy, mint is. A sivatagon át is vea Pesten élő, de Berencs szülötte Kazán Péter zet út. De mi azt akarW.A. Mozart A-dúr klarinétversenye, K622- juk, hogy az ember ne
Agadio tételének csodálatosan szép, lélekkel úgy járja végig útját,
teli előadását – hatalmas tapssal köszönte meg mintha sivatagon mena közönség. A zenekar Medveczky Szabolcs ne át, hanem virágos
vezényletével mindkét esetben remekelt.
réteken.” A jelenlévők
A következő zenemű – Medveczky Szabolcs– megtudhatták, hogy a
Erkel Ferenc Hunyady László című operájának zenekar-alapítás ötlete
dallamaiból szőtt – Hunyadi sirató című zene- 50 évvel ezelőtt a Csekari átirata volt. Ezt a kompozíciót az ifjú bu- madok vezetőségében
dapesti karmester, Bolyky Zoltán – aki három merült fel. Éppen ezért
éven át dolgozott a Komáromi Kamarazene- a díszoklevél átvételére

elsőként a Csemadok akkori két lelkes vezetőségi tagját, Köles Vincét és Stirber Lajost szólították, azokat, akik (anno) felkérték Dobi Gézát, a „zeneiskola” ifjú hegedűtanárát: vállalja
el egy vonós-kamarazenekar művészeti vezetését. Miután a tanár úr igent mondott, ők hárman
kezdték el a majdani zenekari tagok toborzását;
alapították meg a Komáromi Kamarazenekar
elődjét, a Komáromi Csemadok Alapszervezete és a Művészeti Népiskola Kamarazenekara
néven (20 éven át) muzsikáló együttest.
A továbbiakban a koncerten jelenlévők egyperces néma csenddel adóztak azok emlékének,
akik ezen a gyönyörűséges ünnepségen már
nem lehettek jelen. Dobi Géza, Rácz László,
Anton Zemiansky és Tarics János hozzátartozói
In memoriam díszoklevelet vehettek át. Csakúgy díszoklevelet kaptak az egykori és jelenleg
is muzsikáló zenekari tagok, az est karmesterei,
de a zenekart támogatók is.
A szünetet követően, a hangverseny műsorának összeállítói az utóbbi időszak (2010–2016)
nagy sikert aratott koncertjeinek műsoraiból
válogattak. J. Haydn A patikus c. operájának
nyitányát Medveczky Szabolcs vezényelte. P.
I. Csajkovszkij Elégia c. jellegzetesen romantikus művét a Kossuth-díjas Medveczky Ádám –
Medveczky Szabolcs édesapja – vállalta. Ava-

tott keze alatt a zenekar kitűnőre vizsgázott; a
„mester” is megtapsolta az együttest; neki pedig hosszan tartó állótapssal fejezte ki köszönetét az élményért az est hálás közönsége.
A „klasszikus” zenekari muzsika után üdítőleg
hatott a váltás: Medveczky Szabolcs Szép Magyarországnak c. dalának Farkas Mónika kellemes szoprán hangján, zenekari kísérettel való
előadása, s csakúgy a kortárs szórakoztató zene
világából elhangzó további két kompozíció, kiváltképp az utolsó, Medveczky Horváth Györgyi – a zenekar koncertmestere – csodálatosan
szép szólójával. Az állva tapsoló közönség a
ráadást is „kiprovokálta”, a zenekar – a mindvégig szívvel és lélekkel dirigáló Medveczky
Szabolcs vezényletével – J. Strauss: Piccicato
polkáját játszotta el a publikum nagy örömére.
Amit a nagyérdemű közönség hiányolt: a város részéről (kulturális szakosztály, kulturális
bizottság?) egy-egy szál virág az est szólistái
és karmesterei részére. Sokan úgy érezték, ez
az aktus még inkább emelte volna az ünnepi est
fényét.
A zenekar 50 éves tevékenységéhez gratulálunk és további sikeres munkát és fellépéseket
kívánunk!
Stirber Lajos
Fotó: Krüger Viktor
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Nehéz döntés előtt

Növényvédelem
Ősszel a kertben

A muskátlit ősszel gyakorta
egyszerűen az örök virágmezőkre küldi gazdájuk, azaz kidobja. Mindazonáltal nem feltétlenül kell kidobni őket, némi
odafigyeléssel, és egy jó teleltető hellyel rendelkezve jövőre
is szépen virágzó növényeket
kaphatunk. Ha viszont a könynyebb utat választjuk, kevesebb munkával terheljük magunkat, ezért aki úgy gondolja,
nyugodtan vásárolja meg jövőre is a töveket, megspórolva
így a teleltetés fáradságait. Az
igazsághoz tartozik, hogy az
utóbbi metódus nem utolsósorban olcsóbb megoldás is.
Természetesen senkit nem buzdítunk arra, hogy szabaduljon
meg szeretett virágjától, így
következzék a teleltetés mikéntje, elsőként a pozitívumok
és negatívumok felsorolásával.
Előny, hogy megőrizzük saját
növényünket, nem kell újra
megvásárolni őket, tudni fogjuk, hogy melyik milyen színű,
nincs hibalehetőség, hogy virágzat híján a kívánttól eltérő
színt vásárolunk. Ha a virágok
egy átgondolt dekorációs rendszer részei, utóbbi szempont
nagyon is fontos lehet. A teleltetés után a tövek erősebbek, a
lombozat pedig nagyobb lesz.
A teleltetés hátrányokkal is jár,
például növényünk nem április végén, májusban virágzik
majd, hanem csak június-július
tájékán, a folyamat több munkát igényel, mint a tavaszi új
adag beszerzése, továbbá télen
is figyelni kell a növényekre,
ugyanis könnyen pusztulnak a
teleltetés alatt, legyengülhetnek, gombásodhatnak a nem
megfelelő tartási technika miatt.
A fajtákat tekintve, főleg a futómuskátlit, az angol muskátlit
szoktuk telelteni, de tulajdonképpen mindenféle fajta teleltethető. Fontos megemlíteni,
hogy csak a három évnél fiatalabb növényeket célszerű telelteni, ezen kor után a példányok
veszítenek a színintenzitásukból, kevesebbet virágoznak,

satnyulnak, felkopaszodnak,
dekorációs értékük csökken.
Konkrét teendőink a futómuskátli esetében: októberben
érkezik el az ideje növény
visszametszésének, visszatördelésének, nagyjából 10-20
centiméterig. Így csak a tövek
maradnak meg, ezeket a csonkokat teleltetjük át, melyeket
elég havonta egyszer-kétszer
öntözni, tavasszal pedig napos,
meleg helyre kerülhetnek. Ha a
szerencse is mellénk áll, a tél
elmúltával új hajtások növekednek majd rajtuk, ezekből
lesz csak virág, a tavalyiakat
meghagyva nem igazán várható virágzás. A téli tárolás körülményei: maximum 12 Celsius
fok, (az optimális 8-10 Celsius között van), fagymentes,
nem túl párás hely, különben
gombásodás léphet fel. Mindenképp világos telelőhelyen
tároljuk növényünket!
A közönséges álló-, vagy angol
muskátli esetében több megoldás is létezik. A legbiztosabb,
ha a növényeket virágládástól, mindenestől bevisszük a
teleltetőhelyiségbe, amelyben
nincs több 6-8 Celsius foknál,
nem nyirkos, és lehetőség szerint van ablaka. A növényen két
héttel a teleltetés megkezdése
előtt kell hajtásritkítást végezni, így a sebfelületek még
be tudnak száradni, a növény
regenerálódni tud, és télen nehezebben gombásodik be, melyet az összeérő levelek is előidézhetnek. Ha ez a megoldás
nem működne, akkor a töveket
friss földbe rakva, egy ládába
összeültetve, gyökeret-lombozatot erősen visszametszve,
homokba vermelve helyezzük
el a növényeket, ilyenkor kicsi az esély a kiszáradásra és
gombásodásra, öntözni pedig
nem kell. A következő lehetőség a föld teljes letakarítása
a gyökerekről, miután a töveket újságpapírba csomagolva,
gyökérnyaknál
megkötözve
elrakjuk. A párás-nyirkos helyet ilyenkor is kerüljük. Létezik még egy megoldás, melyet

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

több embertől hallottuk már, de
bevalljuk, még nem próbáltuk,
pedig a hírek szerint régebben
így jártak el a növénnyel telente. Eszerint a muskátlikat a
földtől meg kell szabadítani,
és visszametszés nélkül, levelesen, virágosan szárítókötélre
felkötözni, gyökérrel felfele. A
módszer ismert hátránya, hogy
könnyen kiszáradnak a növények, ezért tavasszal, az ültetés
előtt 1-2 órára langyos vízbe
kell áztatni azokat.
Tehát pontokba szedve a főbb
követelmények:
Teleltetőhelyiség:
* nem túl világos, de lehetőleg
ablakkal ellátott helyiség (futómuskátli esetében csak világos, napos hely) * optimális
hőmérséklet * nem túl párás,
nem túl nyirkos szoba * fagymentesség
Téli öntözés:
* havonta egyszer vagy kétszer, csak annyit, hogy a föld
ne száradjon ki teljesen, a növény szinte csak vegetál ebben az időszakban, tehát nincs
szüksége bőséges öntözésre *
* tavasszal kihordás előtt kelesztőnek tápoldatos öntözés,
egy alkalommal.
Társasházakban a közös helyiség is alkalmas lehet a téli
tárolásra.
Lényeges, hogy beteg növényt
ne teleltessünk, megfertőzheti ugyanis a többit. Ha nem
egészséges valamelyik tő,
vagy permetezzük le, vagy
szabaduljunk meg tőle, mert
tönkreteheti kemény munkánk
gyümölcsét.
Sajnos arra nincs garancia,
hogy minden növény túl fogja
élni a procedúrát, főleg, hogy
a teleltetés után még szoktatni kell majd őket régi-új
közegükhöz. Számoljunk azzal, hogy össze kell szedniük
magukat, ami legalább 1-2
hét késést jelent majd a frissen beszerezhető muskátlihoz
képest, ráadásul a virágzás is
legalább 2 héttel később fog
beindulni.
-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.) Hangulata hol fent, hol
lent. Mindezt annak köszönheti, hogy azok az emberek, akikben
megbízott, akikre számított, nem azt nyújtották, amit ígértek.
Nagy tanulságokkal, de mindent egybevetve pozitív hangulatban
telik ez a hét.
HALAK (február 21. – március 20.) Minden esélye megvan arra,
ha nehezen is, de lezáródjon egy olyan kapcsolat, amelyben kristálytisztán tudja, hogy a másik fél – és most már ön is – mit akar
és mit nem. Tudja, hogy a dolgokat nincs értelme tovább húzni,
ezért lassan megengedi, hogy felbukkanjon egy új kapcsolat lehetősége.
KOS (március 21 – április 20.) Megtörténhet ezen a héten, hogy
egy kolléga vagy egy barát kezd el „furcsán” viselkedni. Először
talán még saját magában is kételkedik, hogy valóban jól veszi-e a
jeleket, amelyeket ön felé küldözget, mindenesetre komoly kapcsolat alakulhat ki a dologból.
BIKA (április 21. – május 20.) Kiegyensúlyozott, boldog és elégedett, mert annak ellenére, hogy most nem vágyott változásokra,
mégis tudja, hogy olyan dolgok történnek, amelyek miatt a korábban lehetetlennek tartott elképzelések is lehetségessé válnak.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Két nő beszélget a mennyországban:
– Te hogy haltál meg?
– Fagyhalálom volt.
– Milyen szörnyű!
– Nem is volt olyan rossz. Amikor kezdett elmúlni
a hidegrázás, melegséget éreztem és álmosságot,
végül békésen elaludtam és meghaltam. Veled mi
a helyzet?
– Én szívrohamban haltam meg. Azt hittem, a
férjem megcsal, és korábban mentem haza, hogy
rajtakapjam, de ehelyett azt láttam, hogy ül és tévét néz.
– ... és hogy történt?
– Olyan biztos voltam benne, hogy ott van egy másik nő, hogy elkezdtem keresni az egész házban.
Felszaladtam a tetőtérbe, a padlásra, kerestem a
garázsban, lerohantam a pincébe, kutattam minden
szekrényben, és közben annyira kimerültem, hogy
végül egy szívroham következtében meghaltam.
– Kár, hogy nem néztél bele a hűtőládába, mert
akkor még mindketten élhetnénk!
PÁRBESZÉD
– Szeretsz?
– Igen!
– Akkor is szeretni fogsz, ha nem lesz pénzem?
– Igen, csak hiányozni fogsz!

Egy férfi begipszelt lábbal horgászik a folyóparton.
Arra megy egy másik horgász:
– Harapnak a halak?
– Nem, csak elestem...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten és a következő
időszakban régi barátságok szűnnek meg, amelyek miatt talán fáj
a szíve, de újak alakulnak ki. Többet gondol mostanában a múltra, de egyre inkább szerepet kap a jövő is, ezért hamarosan megtalálja helyét az új emberek között vagy a teljesen új helyzetben.
RÁK (június 22. – július 22.) Sokkal ügyesebben osztja be a pénzét, mint máskor, így most jut olyan dolgokra is, amelyekkel gyermekét vagy kedvesét és persze önmagát is boldoggá teheti. Mozogjon
többet ezen a héten, mert a lelassult anyagcsere hátráltatja a felesleges
kalóriák elégetését!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Felmerül önben, hogy
állást kellene változtatnia vagy éppen a sors kényszeríti bele,
hogy végre kikászálódjon abból az átláthatatlan helyzetből,
amiben van. Mindehhez nagy segítséget nyújt egy régi barát,
de fontos, hogy ne éljen vissza a bizalmával és ha arra kéri, ne
beszéljen senkivel a segítségéről.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Adjon partnerének megfelelő szabadságot, hagyja, hogy most sokkal többet törődjön a
szüleivel, testvéreivel. Ha elegendő időt tölthet velük, sok vitát
elkerülhetnek. A munkában nem alakul minden az elvárásai szerint ezen a héten, de komoly feszültségek nem adódnak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Olyan váratlan ajánlatot kap, amelytől talán még az álla is leesik, és amely miatt
kicsit megijed: úgy érzi, túl nagy falat lenne önnek. Vágjon
bele, mert erről tartja majd úgy, hogy ez volt minden idők legnagyobb élménye. A magányos Mérlegekre hamarosan rátalál
a szerelem!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nagyon sok időt kell
a szabadban töltenie, sportolnia és ha egészségi gondokkal küzd,
érdemes alternatív gyógymódot kipróbálnia, mert csak így szabadulhat meg egy rossz szokástól vagy betegségtől.
NYILAS (november 23. – december 21.) Valamilyen módon
támogatni fogja ezen a héten családját vagy valamelyik közeli
barátját és belevághat olyan dolgokba is, amelyek elviszik tartalékait, de muszáj most élnie a lehetőséggel, mert hosszú távon
nagyon nagy előrelépést jelent.
BAK (december 22. – január 20.) Lehetősége nyílik rá, hogy kipróbálja magát az élet egy olyan területén, ahol eddig még nem
tett próbát. Ha ehhez olyan képesítésre lesz szüksége, amellyel
nem rendelkezik, ne aggódjon, mert lehetősége lesz továbbképezni magát, és még a pénzügyi fedezetét is biztosítani tudja.
Ámbár járt utat a járatlanért nem érdemes elhagyni...

5

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.

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

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 3-szobás családi ház,
17 áras telekkel Ifjúságfalván. Tel.: 0907 294 303.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.
Használt és öreg autók
likvidálása, kijelentéséhez
szükséges papírok elintézése.
Tel.: 0919 182 225

Vásároljon könyvet
szeretteinek karácsonyra.
Gazdag kínálattal
várjuk!
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 nyers tökmag (2
euró/l). Tel.: 0907 036 807.
Gútán eladó
(Hosszú utca 16.)
kemény tüzifa.
Tel.: 0903 437 948

Predám garzónku blízko centra
Komárna. Tel.: 0908 181 993.
* Hízók eladók Gútán. Tel.:
0907 360 767

Predám 3-izbový
byt na Mederčskej ul.
v Komárne.
Tel.: 0908 181 993.
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MŰSORAJÁNLAT
n o v e m b e r 5 - t ő l 11 - i g

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.35
Babavilág, 12.50 Monk
(amer.), 13.55 Simlisek
akcióban (francia), 15.50
Sodró lendület (amer.),
18.00 Tények, 18.50 Star
Academy, 21.45 Párterápia (amer.), 23.45 Egek ura
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyök k lub, 12.50
Döglöt t a k t á k (amer.),
13.55 Cobra 11 (német),
16.05 Der ült égből fasí r t
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 20.00
X-Faktor, 23.20 Láncreakció (amer.), 1.25 Eg y ág yba n a z ellenséggel (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
10.50 Jo, a profi (amer.),
11.50 Lesz ez még így se!
(amer.), 14.30 ValóVilág,
20.00 Harcban élve (amer.),
22.00 ValóVilág, 23.30 CSI:
A helyszínelők (amer.)

M2

11.35 Góg yi felüg yelő,
12.20 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 13.00 Sherlock,
a jak, 14.10 Gyerek versek,
15.50 A hat jó barát, 17.00
Mickey egér játszótere,
19.05 Gondos bocsok,
19.30 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

10.50 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 ,
15.35 Eg y pi koló v ilágos
(mag ya r), 15.0 0 Szeret ett el Hol ly woodból, 17.0 0
Ga sz t roa ng yal,
19.35
É des november (a mer.),
21.40 Pea cema ker (a mer.),
23.50 Behálóz va (a ngola mer.), 1.30 É des november (a mer.)

Duna World

11.40 Menek ü lő ember
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ngv il la , 15.40 Hog y volt?,
16.40 Fény a végeken ,
17.35 Csalá d-ba r át , 19.10
Szaba d ság t ér 56, 20.05
Csi nálju k a fesz t ivált ,
21.30 A Bag i Na csa Show,
22.30 Mu n k aüg yek , 23.35
O per a Café

Pozsony 1

12.40 Egy lépés a menynyország, 13.40 Nappalok
és éjszakák (német), 15.15
Aranyidők, 16.20 Szlovákia, szeretlek!, 17.55 Főzzünk!, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Hírek,
20.25 A kívánságok fája,
21.20 Igaz történetek,
21.55 Talkshow, 22.45
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

11.15 Diagnózis, 11.40 Tudományos magazin, 12.35
Új technológiák, 14.00
Farmereknek, 14.25 Horgászoknak, 14.50 Tesztmagazin, 15.15 Bajnokok
Ligája magazin, 15.45
Jégkorong,
18.30
Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.15
Helyszínelés, 22.00 Fargo
(amer.), 23.20 Szlovákia
legnagyobb bűntényei

Markíza tv

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 8.20
Falforgatók , 11.30 Több,
m i nt testőr, 12.35 Mon k
(amer.), 13.40 Gy il kos
sorok (amer.), 15.50 Kő ag y őr nag y (amer.), 18.0 0
Tények , 18.50 Sz t á rba n
sz t á r, 21.25 Keg yenc fe g yenc (amer.), 23.55 A
h í rhedt (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 12.50
Édes otthon, 13.55 Akárki
Joe (amer.), 15.55 Seriff az
égből (olasz), 18.00 Híradó,
18.50 A hobbit (amer.-új-zélandi), 22.05 Az otthagyottak (amer.), 0.50 A hobbit
(amer.-új-zélnadi)

RTL II

9.40 Thelma és Louise
(amer.-francia), 12.10 Segítség, bajban vagyok!,
16.10 A szuper exnőm
(amer.), 18.00 ValóVilág,
19.00 Showder Klub, 22.00
BeleValóVilág, 22.30 Heti
hetes, 23.30 A szuper exnőm (amer.), 1.20 Thelma
és Louise (amer.-francia)

M2

11.35 Gógyi felügyelő,
12.20 Lucky Luke a vadny ugaton, 13.00 Sherlock,
a jak, 14.10 Gyerekversek,
15.50 Hétszerszép (német),
19.05
Gondos
bocsok,
19.30 Állatker t a hátizsákban, 20.05 Foo Figh ters,
21.15 Közönséges bűnözők
(amer.-német), 23.45 A kiválasztott (olasz), 1.50 Közönséges bűnözők (amer.német)

Duna tv

9.40 Katoli k us k rón i ka ,
10.15 Eva ngéli k us magazi n, 12.55 Rú zs és selyem,
13.30 Colu mbo (amer.),
15.15 Két emelet boldogság (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.10 Ká r t yavá r (amer.),
22.20 Életben ma rad n i
(amer.)

Duna World

10.35 Fölszál lot t a páva ,
13.20
Nag yok ,
13.50
Szaba d ság t ér 56, 15.05
Rú zs és selyem , 15.35
Ö nök kér t ék , 17.25 Csalá d-ba r át , 19.30 Szeret ett el Hol ly woodból, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.30 A
m issz ió (mag ya r), 23.25
Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött, 13.30
Mar ple kisasszony (angol),
15.05 Vigyázz! (szlovák),
17.40 Menjünk a kertbe!,
18.15 Konyhám titka, 19.00
Hírek, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 A 12 majom (amer.), 23.20 Julie
Lescaut (francia), 0.45
Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

12.45 Jégkorong – Német
Kupa, 15.35 Őrangyalok,
16.30 Indián nyár, 17.15
Labdar úgás, 19.30 Szóval,
19.35 Hírek, 19.45 Forsy te
saga (francia), 20.40 Fedőneve: Ogyessza (amer-angol), 22.40 Assa (orosz)

Markíza tv

7.20
Végtelen
tör ténet 2 (amer.), 9.05 K redenc, 10.35 Transfor mers
(amer.), 13.40 The Medailon (hongkongi), 15.25
Valahol
már
láttalak,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 R.I.P.D.
(amer.), 22.35 A halál jóslata (amer.), 0.35 R.I.P.D.
(amer.)

7.05 Karatekölyök (amer.),
9.40
Charlie
angyalai
(amer.), 11.40 Chart Show,
13.45 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 14.50 Jó tudni!,
17.50 Alvég, felvég, 19.00
Híradó, 20.30 Valahol már
láttalak, 23.20 Társbérlő
(amer.), 1.25 A halál jóslata (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

8.50 A Simpson család
(amer.), 9.45 Ninja Factor (amer.), 11.30 Cloud 9
(amer.), 13.25 Csodálatos
Mary (amer.), 16.00 Csillag születik, 17.30 Nálunk,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Hobbit (amer.), 0.00
A katona 2 (amer.), 1.55
Robotzsaru (amer.)

9.05 A titkok városa, 9.55
Új kertek, 9.55 Építünk,
javítunk, 10.40 Játék az
életért (amer.), 13.40 A
hobbit (amer.), 16.55 A
nyaraló (szlovák), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Csillag születik, 23.45 Jégkorszak (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

TV2

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
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 Palin és Gain (amer.),
0.55 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Story Extra, 13.10
Új csaj (amer.), 13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50
A
konyhafőnök,
16.15
A kis menyasszony (indiai), 16.55 Story Extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 Dr. Csont (amer.),
0.20 Nyomtalanul (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 A szállító
(francia-német), 11.55 A
nagy svindli (amer.), 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

M2

11.40 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.50 Csűrcsavarosdi, 15.30
A mackócsalád, 16.25 Mesélj
nekem!, 17.40 Mily, a kíváncsi, 17.55 Loopdidoo, 18.45
Eperke és barátai 20.05 Az
élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Római helyszínelők (olasz),
0.30 Doc Martin (angol)

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), 16.20 Charly, majom
a családban (német), 17.10
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.35 A heg yi dok tor (német- osz t rák), 19.25 Maradj t alpon!, 20.25 Kékfény, 21.25 Hawaii Five.0
(amer.), 22.20 No Limit
(f rancia)

Duna World

11. 35 Fű sz e r é s c s e mege
(m a g ya r), 13.45 Í z ő r z ők ,
15.10 Rom a m a g a z i n ,
16.10 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 ye k (m a g ya r)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.35 Lehetőség, 16.25 A
világ kincsei, 16.55 Talk
show, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 A besúgó
(szlovák), 22.10 Riporterek, 22.40 Titkos életek
(szlovák), 23.40 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
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 Időzített bomba
(amer.), 0.50 Sherlock és
Watson (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Story Extra, 13.10 Új
csaj (amer.), 13.35 Éjjelnappal Budapest, 14.50 A
konyhafőnök, 16.15 A kis
menyasszony (indiai), 18.00
Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 Castle (amer.), 1.20
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,
19.30 A gyanú árnyékában,
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, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 18.45 Eperke és barátai, 19.20 Alvin és a mókusok, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Római helyszínelők (olasz), 0.35 Doc
Martin (angol)

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, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.25 Gran Hotel (spanyol),
0.45 No Limit (francia)

Duna World

11.45 Házasságtörés (magyar), 13.20 Életkor, 13.40
Szeretettel Hollywoodból,
14.40 Magyar gazda, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.15 Hogy volt?, 17.25
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Dallamról
dallamra, 21.30 Holtak álma
felett, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Senki sem tökéletes,
21.35 Szlovák ízek, 22.10
Banks főfelügyelő (angol),
23.40 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.10 Pa rk , 15.35 Nemzet iség i maga z i n , 16.30
Autószalon , 17.15 A v ilág
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.35 H í rek , 20.25 A lber t (szlová k), 22.35 Zero
(orosz)

14.30 Diagnózis, 15.00 Ilyenek voltunk, 16.30 Halászat,
17.15 A világ kincsei, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek, 20.15
Arany líra, 21.10 A férfi, aki
megmentette a világot (angol), 22.35 Talkshow

10.00 Forr a bor, 11.05
Családi történetek, 13.00
NCIS (amer.), 15.00 Családi történetek, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.45 Kredenc, 22.50 A sziget, 23.55
Jószomszédi
viszonyok,
0.55 Döglött akták (amer.)

10.00 Forr a bor, 13.05 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!, 22.35 A
sziget, 23.40 Atletico Cvernofka (szlovák), 0.55 Döglött akták (amer.)

Markíza tv

JOJ TV
10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Castle (amer.), 13.30
Dr. Csont (amer.), 14.30
Csillag születik, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 23.00 Az üveg
mögött (szlovák)

Markíza tv

JOJ TV
13.05 Dr. Csont (amer.),
14.05 Tárgyalóterem, 16.50
Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Nálunk, 21.30 Találd ki a
koromat!, 23.50 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

M1

SZERDA

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

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

TV2

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

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 Célpont neve:
Salazat (amer.), 0.30 A férjem védelmében (amer.)
5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Éjjel-nappal Budapest,
14.50 A konyhafőnök, 16.15
A kis menyasszony (indiai),
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.10 Szulejmán
(török), 23.45 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.05 Anyák gyöngye (amer.), 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Csűrcsavarosdi, 15.20 Nyuszi
és a varázsecset, 17.55 Loopdidoo, 18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Az élet megy tovább
(brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Római helyszínelők
(olasz), 0.35 Doc Martin (angol)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.20
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!,
20.35 Szabadság tér 56, 21.30
Csendkút (magyar), 23.40
Észak és Dél (amer.)

Duna World

11.35 Irány Caracas (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

13.00 Nők klubja, 14.35 Orvosok (szlovák), 15.30 Lehetőség, 16.35 A világ kincsei,
16.55 Sherlock Holmes kalandjai, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Az elítélt (amer.),
22.05 Orteguy felügyelő
(francia), 23.35 Rendőrségi
ügyosztály, 0.25 Orvosok

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.25
Fehér Kár pátok, 13.15 A
férf i, aki megmentette a
világot, 14.35 Tudományos
magazin, 15.00 Ilyenek
volt un k, 15.35 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15
A világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.10 A
csend világa, 21.00 Harc
Tibetér t, 22.30 Művészetek

Markíza tv

9.50 For r a bor, 10.50
Családi tör ténetek, 13.05
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
K redenc, 23.05 A sziget,
0.10 Jószomszédi viszonyok, 1.10 Döglött akták
(amer.), 2.05 A fejvadász
(amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.50
Topsztár,
13.05 Dr. Csont (amer.),
14.05 A tárgyalóterem,
16.50 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 Az üveg mögött
(szlovák), 22.00 Castle
(amer.), 23.00 Geissenék,
0.00 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 Propaganda
5.55 Jó reggelt, skacok!
12.35 Story extra, 13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50
A konyhafőnök, 16.15 A
kis menyasszony (indiai),
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.10 A helyszínelők (amer.), 23.45 Magyar ul Balóval

RTL II

11.00 A szállító (amer.), 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

M2

6.20 Mokka, 9.20 Tűsarok,
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 Nagydumás kiscsajok (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Éjjel-nappal Budapest, 14.50 A konyhafőnök,
16.15 A kis menyasszony
(indiai), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.10 Showder
Klub, 0.30 A martfűi rém
(magyar)

RTL II

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

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.55 Kaja-kalandok, 15.20
Nyuszi és a varázsecset,
16.25 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, 22.40
Római helyszínelők (olasz),
0.40 Doc Martin (angol)

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, 17.40 Milly, a kíváncsi, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.35
Doc Martin (amer.)

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 (német-osztrák), 19.25 Maradj talpon!, 20.25 Fábr y,
21.50 Mun kaügyek (magyar), 22.30 K r umplirózsa
(amer.)

10.20 Család-barát, 12.55
Lengyel – magyar, két jó
barát, 13.15 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.00 A
palota ékköve (dél-koreai),
15.15 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.00 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák),
19.30 Fölszállott a páva,
22.00 Megölni egy papot
(amer.-francia), 0.00 Bízz a
szerelemben! (amer.)

Duna tv

Duna World

10.45 Így szól az Úr!, 11.35
A nagymama (magyar),
13.45 Hazajáró, 14.15 Magyar krónika, 16.15 Hogy
volt?, 17.25 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!, 14.30
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 16.55
Sherlock Holmes kalandjai,
19.00 Híradó, 20.25 Aranyidők, 21.25 A három pejló
(szlovák), 22.35 Egy lépés a mennyország, 23.35
Rendőrségi
ügyosztály,
0.25 Orvosok

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 15.00
Ilyenek volt un k, 15.30
Roma magazin, 17.00 Hírek, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.10 Tudományos
magazin, 20.35 A belső hal, 23.25 Rendőrség,
23.40 Prof i

Markíza tv

9.45 Forr a bor, 12.55 NCIS
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 22.35
Atletiko Cvernof ka, 23.50
Döglött akták (amer.), 0.45
A fejvadász (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.50 Topsztár, 13.05 Dr.
Csont (amer.), 14.05 A tárgyalóterem, 16.00 Híradó,
16.50 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Nálunk, 21.30 Inkognitó, 22.50 Geissenék,
23.45 Bostoni gyilkosságok
(amer.)

Duna tv

Duna World

11.40 Kalaf és Turandot
története (magyar), 13.40
Rúzs és selyem, 14.45 Kosár, 15.40 Öt kontinens,
16.15 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.30 Tanúságtétel,
22.30 Az élet peremén

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
A kívánságok fája, 15.30
Lehetőség, 16.20 A világ
kincsei, 16.50 Sherlock
Holmes kalandjai, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 22.05 88 perc
(amer.), 23.50 Senki sem
tökéletes, 1.05 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.05
FIFA
Magazin,
15.20
Szemtől szemben, 16.50
Nemzetiségi
magazin,
18.30 Esti mese, 19.15 Jégkorong, 21.55 Ki, ha nem
mi? (német), 23.55 Mozi

Markíza tv

8.30 Feleségcsere, 10.05
Forr a bor, 11.05 Családi történetek, 13.05 NCIS
(amer.), 15.05 Családi történetek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Alvég, felvég, 21.45 Jó tudni!,
22.50 Halálos iramban 2
(német), 1.05 A fejvadász
(amer.), 2.05 NCIS (amer.)

JOJ TV

9.50 Testőrök, 10.50 Találd
ki a koromat!, 12.00 Híradó,
12.35 Topsztár, 13.00 Castle
(amer.), 14.00 Dr. Csont
(amer.), 15.00 Geissenék,
16.50 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Játék az életért
(amer.), 23.40 Vámpíros film
(amer.), 1.25 Carrie (amer.),
3.50 Főzd le anyámat!

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 5-én Imre
november 6-án Lénárd
november 7-én Rezső
november 8-án Zsombor
november 9-én Tivadar
november 10-én Réka
november 11-én Márton

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a naszvadi Mikle Zsolt és a gútai Nagy Zsuzsanna
Érsekújvárban: a bánkeszi Németh Máté és az érsekújvári Štefániková Veronika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kisszigeti Bazsó
Kristóf, a gútai Szabó Eszter, Gőgh Borbála
és Leckési Zoltán, a gelléri Varga Adrián, a megyercsi Toma Anasztázia, az érsekújvári Pap Zalán
és Balunová Sára, a bélyi Angyal Flórián, a marcelházai Tóth Emese és Csóka Noémi, a kürti Melečky
Olívia, a nagysurányi Opetová Lenka, a szentpéteri Csalava Klaudia, a szímői Blaškovič Dávid, az
ógyallai Pšenák Daniel, Lakatos Dominika és Tarnai Zsófia, a komáromi Palugová Anna, Markuszek
Julianna, Komunii Viktor és Galbavá Mia, a jatói
Szobonyová Olga, a naszvadi Bažalík Olivér, a madari Oláh Gréti, a bátorkeszi Cséplő Adél és a vágfarkasdi Kőrösiová Jázmin.

A Dunatáj receptkönyvéből

Sajtos csirkemell,
sonkába tekerve
Hozzávalók:
1 kg csirkemell apró kockákra vágva
50 dkg szeletelt bacon,
vagy sonkaszeletek
(legjobb a feketeerdei)
40 dkg reszelt, laktózmentes trappista sajt
6 db tojás
6 evőkanál liszt-rizsliszt
6 evőkanál laktózmentes
tejföl
ételízesítő ízlés szerint
csíkokra vágott pirospap1 evőkanál útifűmaghéj, vagy
rika
1 csokor petrezselyemzöld 1 ek étkezési keményítő
bors ízlés szerint
– apróra vágva
Elkészítése:
Először felvágjuk a csirkemellet és apró kockákra szeleteljük.
Ízlés szerint borssal és ételízesítővel fűszerezzük, akik diétáznak, a borsot elhagyhatják. A lisztet, a tojást és a tejfölt jól
összekeverjük, majd a sajt felét is belekeverjük a masszába.
Néhány percig állni hagyjuk, majd ismét felkeverjük és a felkockázott csirkemellet is hozzáadjuk.
A fenti adag valójában két őzgerincformát tölt meg, ha megfelezzük az adagokat, egybe is belefér. Az őzgerincformát először kibéleljük alufóliával, megvajazzuk, majd egymás mellé
fektetjük a baconcsíkokat. Erre rákanalazzuk a masszát, megszórjuk a maradék sajttal. Ráhajtogatjuk a bacont. Előmelegített sütőbe tesszük kb. 30 percig, 180 fokon sütjük. Érdekesebb, ha szétnyitható tortasütőbe hajtogatjuk bele. Ha megsült,
kivesszük és kiborítjuk a formából és az alufóliából, majd viszszatesszük még 10 percre, hogy a bacon jól megpiruljon rajta.

ALMÁS PUDINGOS KRÉMES
Hozzávalók:
5 tojás
20 dkg cukor
25 dkg liszt
1 borospohár olaj
1 borospohár tej
1 sütőpor
1 kg alma
fahéj
2 evőkanál kakaó

A krémhez:
1/2 liter tej
2 tasak vaniliapuding (főzős)
20 dkg vaj, vagy margarin
20 dkg porcukor
Elkészítése:
A tojássárgáját habosra keverjük a cukorral, utána hozzáadjuk
az olajat, majd a tejet, a citrommal felfuttatott sütőport, majd
ezzel is elkeverjük, utána apránként hozzáadjuk a lisztet és legvégül lazán a felvert tojásfehérjét. Egy nagyobb tepsit kibélelünk sütőpapírral, megkenjük egy kis olajjal, és a meghámozott
és vékonyra szeletelt almával kirakjuk. Az almát őrölt fahéjjal
meghintjük, erre ráöntjük, a tészta háromnegyed részét. A maradék tésztába belekeverjük a kakaót, majd ráöntjük a fehér
tésztára, szép márványosra eligazítjuk. Közepes hőfokú sütőbe
tesszük. A sütést fogpiszkálóval ellenőrizzük.
Még langyos állapotban kiborítjuk egy nagyobb deszkára és lehúzzuk róla a sütőpapírt.
Ezután elkészítjük a krémet: A pudingport feloldjuk egy kevés
tejben, hozzátesszük a maradék tejet és állandóan keverve sűrűre főzzük úgy, hogy ne legyen csomós. Amíg hűl a puding, addig
a vajat a porcukorral habosra kikeverjük.
A majdnem kihűlt pudingot apránként hozzákeverjük a vajas
krémhez. Ezt a vajas pudingos krémet egyenletesen rákenjük a
tészta almás felére. A tetejére kakaóport, vagy csokireszeléket
szórunk.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Mihajlovics József (77 éves),
Hamran Vojtech (75 éves), Kociha Ján (51 éves)
és Tokárová Valéria (76 éves), a gútai id. Molnár Ernő (63 éves) és Illésová Katarína (87 éves),
a nemesócsai Molnár Lajos (70 éves), a cserháti
Gubien Margit (87 éves), a marcelházai Fónad
Jenő (94 éves), az őrsújfalusi Balázs Ferenc (63
éves), valamint a megyercsi Berecz Irén (88 éves).
Emléküket megőrizzük!

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal emlékeztünk
november 3-án, halálának
második évfordulóján
a szeretett édesanyára, anyósra,
nagymamára és dédnagymamára

Szabó Mária

nyugalmazott pedagógusra

Perbetén.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Emlékét őrző családja

Pulykák rendelhetők!
élve 2,75euró/ kg
bontva + 2 euró/darab.

Eladás fél pulykától!
Tel.: 0948 948 947
0950 475 475
Belső átalakítások, fürdőszobák felújítása,
öreg falak repedéseinek javítása,
térkőlerakás, alapozás és betonozás.

Tel.: 0905 295 528.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

Obec Zlatná na Ostrove
vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Zlatnej na Ostrove číslo 24/2016-5.4 zo dňa 25.10.2016
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve obce pre účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, v
budove zdravotného strediska na adrese Zlatná na Ostrove, so súp. č. 257 na parcele registra „C” p.č. 269/6, vedenej na LV č. 1012 v k.ú. Zlatná na Ostrove.
Bližšie informácie na : www.obeczlatna.sk
A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás

novemberben és decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

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

e-shop: www.privlačuj.sk

Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

TESTÉPÍTÉS

Cyntia Európa-bajnok lett!
A komáromi Selye János
Egyetem 22 éves, matematika-angol szakos tanárképzőjének hallgatója, Bencsics
Cyntia az idei Naturál Testépítés és Fitness Európabajnokságon első helyezést
ért el sportmodell kategóriában. Az őszi szezon mindhárom versenyén sikerült a
dobogó legfelső fokára állnia
és kivívni az olimpián való
részvételt. Ez azonban minden valószínűség szerint idén kimarad, mert a tehetséges (és csinos) sportolónő nem rendelkezik
tőkeerős szponzorokkal, így – ha fájó szívvel is, de – búcsút kell
intenie a Las Vegas-i megmérettetésnek. A fiatal sportoló lelkesedése és elhivatottsága töretlen, nagy tervekkel tekint a jövőbe és megpróbál az évi versenypontok megszerzésével – meghívásos alapon – kijutni a jövő évi kulturisztikai olimpiára.

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
13. forduló
Vágsellye – Komárom 0:1 (0:1)
A két járási székhely derbijén
alaposan meglepte a selylyeieket, hogy a komáromi
KFC nem titkolta, pontot
rabolni jött a Vág-partra.
Már az első félidőben érezni
lehetett a vendégek enyhe fölényét, szebb és taktikásabb játékot
mutattak be, mint a megfiatalított
vágsellyei csapat, amely a találkozó első perceiben több veszélyes
támadást is indított a komáromi
kapu ellen. A találkozó 26. percétől viszont a Duna-partiak lesérült
csapatkapitányuk, Obert nélkül
játszottak. Öt perccel később, Michal Podlucký kihasználta a hazaiak védelmi hibáját és öt méterről
bombagólt lőtt. A második játékrészben ádáz csata folyt a pályán,
a sellyeiek legalább döntetlent
akartak elérni, de az nem sikerült nekik * Komárom csapata
továbbra is a bajnoki táblázat
élén áll 36 ponttal.
IV. liga
13. forduló
Gúta – Párkány 0:0 A bajnokságban jelenleg 4. helyen álló vendégcsapat mindenképpen győzni
akart, ám a hazaiak sem szerettek
volna csalódást okozni szurkolóiknak. Ennek eredményeképpen
valóban izgalmas csata zajlott a
pályán, mindkét csapat védelme
remekül játszott, s a döntetlenhez
az is hozzájárult, hogy a párkányiak kihagytak egy büntetőt is *
Tótmegyer-Ímely 2:3 (2:0) Az
első félidőben a vendégcsapat nem
tudott formába lendülni, helyzeteiket nem tudták kihasználni, míg a
hazaiak két gólt is lőttek. A második félidőben viszont pályára lépett
Hübsch, a csapat kapitánya és irá-

nyítása alatt a 61. percben Gajdoš
szépített, a 76. percben Bacigál
egyenlített, majd a 90. percben
Gál berúgta a 3 pontot jelentő
utolsó ímelyi gólt. * ÚjlótSzentpéter 3:2 (2:1) Roszszul kezdődött a vendégek
számára a találkozó, hiszen
a 10. percben büntetőből gólt
kaptak. Igaz, hét perccel később
Kuruc egyenlített, de a félidő végéig az újlótiak visszaszerezték
a vezetést. A második félidőben
kiegyenlített volt a játék, bár, az
újlótiak ismét vezetéshez jutottak,
ám az utolsó percben Gál még szépíteni tudott.* A bajnoki táblázat
3. helyén áll Ímely csapata 28
ponttal, 7. Gúta 17 ponttal, 13.
Szentpéter 13 ponttal.
V. liga
13. forduló
Ekel – Komját 1:0 (0:0) A találkozó első percétől erőfölényben
voltak az ekeliek, ám többször
is hibáztak a komjáti kapunál.
Gacsal szép beadásából a 73.
percben Nagy gólt lőtt a vendégek hálójába * Naszvad-FK
Marcelháza 1:0 (1:0) Mindkét
csapat több kihasználatlan helyzet után a 27. percben Halada
nem kegyelmezett, megszerezte
a naszvadiak értékes pontokat
hozó gólját* Óbars-Ógyalla 1:4
(1:1) A találkozó 44. percében
Porubszky juttatta a gyallaiakat
vezetéshez, ám egy perccel később az óbarsiak egyenlítettek.
A második félidő egyöntetűen a
vendégeké volt. Mindez a második játékrészben be is bizonyosodott, ugyanis a gyallaiak taroltak,
a 82. percben Karvai, a 88.-ban
és 90. percben Barton vette be
a hazaiak kapuját * TJ SzalkaHetény 2:1 (0:1) A 14. percben
Lucza büntetőből megszerezte a

vendégek vezetését, ám ezután
már csak a szalkaiak remekeltek * A bajnoki táblázatban 2.
Marcelháza (23 p), 4. Ógyalla
(22 p), 6. Ekel (22 p), 7. Naszvad (21 p), 16. Hetény (6 p)
VI. liga
13. forduló
Marcelháza B – Dunamocs 3:2
(0:2) A marcelházai szurkolók
nem kis meglepetésére Tóth (12.
perc) és Sebők (19. perc) révén
a vendégek vezetek az első félidő végén. A második játékrész
azonban már a hazaiaké volt
akik megérdemelten győztek.
Góljaikat Svitel (55., 61. perc) és
Takács (73. perc) lőtte. * Csallóközaranyos-Vágfüzes/Kava
1:1 (0:1) Bár kiegyensúlyozott
volt a két csapat játéka, Czukár
révén a 19. percben a vendégek
jutottak vezetéshez. A második
játékrészben az 58. percben Lelkes döntetlenre javított, de az
aranyosiak már nem tudtak győzelmet elérni * Őrsújfalu-Szilos
2:5 (1:2) A papírforma alapján
is a vendégek voltak előnyben, a
21. percben Géč meg is szerezte
a vezetést, de erre a 25. percben
Boros válaszolt, majd a 29. percben a szilosi Babiš döntötte el
az első félidő végeredményét. A
mérkőzés második felének utolsó percei azonban az ellenfélé
voltak, hiszen Géč még háromszor talált az újfalusi kapuba.
A 81. percben Döme szépített *
Bátorkeszi – Keszegfalva 2:0
(0:0) Perceken múlott, hogy a
keszegfalvaiak összeszedtek 15
embert, akikkel pályára léphettek. Nem kis meglepetésre az
első 45 percben nem csak védekeztek, de több esetben a bátorkesziek életét is megkeserítették.
A második félidőben feléledtek

BIRKÓZÁS

Igazán gazdag sportéletet folytatott a gútai birkózóklub október folyamán, nem is szólva arról,
hogy a polcon tovább gyarapodtak a serlegek...
Október 1-jén a szerbiai Zentán a Nikola Vukov Nemzetközi Tornán vettek részt, ahol egy arany- és egy
bronzérmet szereztek. A gyermekek 22 kg-os súlycsoportjában Dinko Nikolasz aranyérmes lett, míg a 29
kg-os kategóriában Lakatos Patrik bronzérmet szerzett.
Október 8-án Hetényen a marcelháziak Polgármester
Kupáján (nemzetközi kötöttfogású torna) Dinko Branislav a 36 kg-os súlycsoportban 3. lett.
Október 15-én a fiatalabb diákok Somorján megrendezett kötöttfogású országos bajnokságán 31 kg-os
súlycsoportban Horváth Erik ezüstérmes lett, míg a 73
kg-os súlycsoportban Stojka Peter is a második helyen
végzett.
Október 22-én a csehországi Třinecben lépett szőnyegre a gútai csapat, sajnos a legjobb eredmény egy 4. hely Felvételünk Zentán készült. A gútai csalett, melyet Dinko Branislavnak sikerült kivívnia.
patot Keszeli Gábor vezette.
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot, amelynek a korábbi nagy sikereknek köszönhetően Pécs városa
adott otthont. A háromnapos rendezvényre közel
300 határon túli magyar fiatal érkezett Délvidék
mellett Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról
Pécsre. A résztvevők négy sportágban, asztaliteniszben, birkózásban, leány kézilabdában és sakkban mérték össze tudásukat, emellett szellemi és

kulturális vetélkedőn is bizonyítottak a fiatalok.
Október 29-én zajlott a birkózóverseny, melyen a
Felvidéket a komáromi Spartacus Birkózóklub három ifjú birkózója képviselte. Az egyéni versenyben a serdülők 2001-2003-as korosztályában 37
kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett NAGY Nikolas, 53 kg-os súlycsoportban 6. helyezett PREZMECZKÝ Gyula, 85 kg-ban aranyérmes NAGY
Kevin.
Kúr Károly

CSELGÁNCS

Az országos bajnokság idei utolsó összecsapásán is szőnyegre lépett a gútai csapat. A Bardejovban megrendezett ifjúsági és kadét korosztályú versenyen a hétvégén
az ország legjobbjaival mérték össze a tudásukat és öt
gútai versenyzőből négyen dobogóra állhattak.
Egyéni eredmények:
Az idősebb diákok 55 kg-os súlycsoportjában Keszeli Róbert ezüstérmes lett, annak ellenére, hogy valójában még
diák korcsoportú. Az ifik 81 kg-os súlycsoportjában bronzérmes lett Szépe Zsolt. Ugyancsak bronzéremmel jöhetett
haza Szabó Veronika, aki az ifik 48 kg-os súlycsoportjában
remekelt ugyanúgy, mint a 35 kg-os súlycsoportban Tóth
Miklós Levente. A csapatot Vincze Ferenc mesteredző készítette fel az országos bajnokságra.

a hazai csatárok és a 64. percben Gáspár, majd a 77. percben
Barton góljával megérdemelten
győztek * Újgyalla – Búcs 4:0
(2:0) Eléggé vitatható helyzetben
jutott büntetőhöz a hazai csapat,
amelyet a 4. percben Habara értékesített. A 20. percben Németh
tovább növelte az újgyallaiak előnyét. A második félidőben enyhe
pályafölényt harcolt ki magának
a vendégcsapat, ám Rigó a 71.
percben ismét a hazaiak előnyét
növelte, majd Németh adta meg a
kegyelemdöfést * Izsa – Perbete
4:2 (4:0) A hazai csapat semmit
sem bízott a véletlenre, Smolka,
Horák, Simon, Procházka megzavarta a perbeteiek védelmét és
vezetéshez juttatta a hazaiakat. A
második félidőre azonban kissé
erőtlenül játszottak, Lakatos és
Rigó két gólt is lőtt nekik, de a
perbeteieknek nem jutott idejük
az egyenlítésre * Nemesócsa –
Dunaradvány 4:3 (4:2) Nehezen
kezdett a hazai csapat, érezhető
volt a vendégek enyhe fölénye, s
kétszer is vezetéshez jutottak, de
végül az ócsaiak fordítani tudtak.
A második félidőben azonban a
radványiak folyamatosan támadtak, csökkentették lemaradásukat, de egyenlíteni már nem tudtak. Góllövők: 22. Hipp, 37., 40.
Ledeczky, 44. Cseh, illetve 16.,
50. Kovács, 35. Kálazi * Madar
– FK Actív Nagykeszi 0:2 (0:0)
Egyre jobb játékkal örvendezteti
meg szurkolóit a nagykeszi csapat, bár ezúttal annak a madariak
nem örültek. Gól nélküli 45 perc
után mentek a csapatok az öltözőbe. Csak a 65. percben tudta
megszerezni Hronec a kesziek
első gólját, majd a 88. percben
Horváth berúgta a vendégek második gólját * A tabellán 1. FK
Actív (31), 2. Perbete (28), 3.
Bátorkeszi (28), 4. Dunamocs
(27), 5. Marcelháza (24), 6. Izsa
(24), 7. Csallóközaranyos (23 ),
8. Újgyalla (22), 9. Keszegalva
Í(19), 10. Szilos (18), 11. Nemesócsa (14), 12. Madar (12),
13. Vágfüzes (10), 14. Búcs (1),
15. Őrsújfalu (5), 16. Dunaradvány (4).
VII. liga
11. forduló
Ifjúságfalva – Tany 6:0 (6:0)
Góllövők: Pál, Tóth, Negyedi
(2), Bitter, Károlyi * Szentpéter B-Path 1:1 (1:0) Góllövők: Pšenák, Urbánek (öngól)
* Bogya/Gellér-Bajcs 2:1 *
Megyercs – Csicsó 1:11 (0:3)
Góllövők: Molnár, illetve
Kiss M. (4), Misák (2), Macejko, Csóka (3) és Gál.
-cseri-

MBK Rieker COM-therm Komárom – KB Košice

83:95 (35:49 * 14:25, 21:24, 26:22, 22:24)
Még mindig gyengélkedik a komáromi csapatnál a közösségi
szellem, sok az egyénieskedés, a „szólózás”, amelynek a végén viszont nem születik kosár. A négy negyedből csak egyben
tudta igazi teljesítményét megmutatni a komáromi csapat.
A rutinosabb vendégek az
első negyedben bizonyították,
hogy náluk a legfontosabb a
csapatjáték, miközben a hazaiak kapkodva, idegesen,
feleslegesen labdát vesztve
játszottak. Igaz, a sérülések,
betegségek miatt foghíjas volt
a komáromi gárda és ezért a
hazaiak kerülték a komolyabb
összecsapásokat. A második
negyedben már fej-fej mellett
játszott a két csapat, de a védelemből sajnos hiányoztak a
rutinos játékosok. A harmadik
negyedben ugyan felcsillant a
reménysugár, régi formájukat
hozták a hazaiak, a találkozó
végén azonban ismét a vendé-

gek hagyhatták el a játékteret
győzelemmel. Richard Ďuriš,
a komáromiak edzője abban
bízik, hogy a sérült játékosok
pályára lépése után a komoly
edzések is meghozzák gyümölcsüket és régi formájukban, felállításukban a komáromiak a jelenlegi nyolcadik
helyről visszakerülnek az élvonalba.
Komárom pontszerzői: Bilič
17, Halada, Langston 16 –
White 23, Galata 16, Pilčevič, Zimič és Baťka 14-14.
Legközelebb november 5-én
Handlován lép pályára
a komáromi csapat.

RÖPLABDA
Spartak Komárom – Kassai Sport 3:0 (19, 15, 22)

Az extraliga 6. fordulójában alapos csalódást okozott vendégeinek a hazai egyetemi csapat. Könnyű győzelemre számítottak, viszont súlyos vereséget szenvedtek...
Vasárnap a kora esti órákban seik rendkívül magabiztosak
lépett pályára Komáromban és pontosak voltak. Az első
a VK KDS Kassai Sport csa- harmadban megszerzett 19
pata, amely nem hitte volna, pontos előnyük ellen ugyan
hogy lényegében 73 perc a másodikban a kassaiak is
alatt vereséget szenved. Da- megpróbáltak védekezni, ittniel Oravec mesteredző le- ott még veszélyes és gyors
génysége a három szett alatt támadásokat is indítottak, de
egyszer sem hibázott. Már a komáromiak előnye további
az első szett alatt érezni le- 15 ponttal gyarapodott. A harhetett, hogy a komáromiak madik szettben még inkább
remek formában vannak. remekelt a hazai csapat. PontA múlt hét végén szünnap- jainkat Stefankovič 4, Hukel
juk volt, de valószínűleg ezt 8, Illič 13, Halanda 10 szerezerőnléti edzésre fordíthat- te, a libero szerepében Pápai
ták, mert feladásaik, leüté- és Tokár szorgoskodott.

ÚSZÁS

Dikácz Bence kilenc éremmel zárta
a rövidpályás régiós úszóversenyt
Október végén Csölösztőn, a
25 méteres medencében került
megrendezésre az a pozsonyi
régiós bajnokság, ahol Dikácz
Bence (új klubja a Three Pools,
ahová nyár végén igazolt át,
edzője Szeidl Balázs) a nyári
pihenő után a felkészülés második hónapjának megfelelő eredményeket ért el. A nagyon erős
mezőnyben két nap alatt 11 alkalommal állt rajtkőre, ebből 2 aranyat (100 m mell, 400 m vegyes),
5 ezüstöt (200 m gyors, 50 m
mell, 100 m hát, 200 m pille, 200
m vegyes) és 1 bronzérmet (800 m gyors) sikerült begyűjtenie.

E R Ő S P O RT

Komáromi erőember világcsúcsa a Kárpátia Kupán

Rendkívüli sikert arattak a komáromi „erős
emberek” a Kárpátia Kupa lengyelországi
fordulóján. A Zalesieben megrendezett versenyen a hazaiakon kívül cseh, szlovák és ukrajnai versenyzők mérték össze erejüket.
A komáromi erősport edzője és aktív versenyzője, Svanczár Róbert fekvenyomásban, 195
kiló felemelésével ezüstérmes lett, ami rendkívüli eredménynek számít ilyen erős mezőnyben. Tanítványa, Jakubek Ádám rendkívüli
erőnlétről tett tanúbizonyságot, amikor junior
kategóriában aranyérmet harcolt ki 110 kg-os
teljesítményével fekvenyomásban, majd 205
kg-os felemelésével „bezsebelhette” a másik
aranyat is. Ez utóbbi teljesítményével egyúttal világrekordot döntött junior kategóriában,
úgyhogy jelenleg világcsúcstartással is büszkélkedhet. A nemzetközi megmérettetésen teljesítményével kategóriájának abszolút győztese lett.

Svanczár Róbert ezüstéremmel gazdagította
gyűjteményét, tanítványa, Jakubek Ádám viszont egy világcsúccsal, aranyérmekkel és különdíjjal tért haza
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