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Amit Basternák Tibor és barátai Komáromban elrontottak,
azt a hatáskörében korlátozott jelenlegi polgármester sem hozhatja rendbe!

A komáromi testületben
„fortélyos félelem igazgat”?
Deminger János nyílt lapokkal játszott és a komáromi önkormányzat ülésén ismertette
az őrsújfalusi Kertek alja utca áldatlan helyzetét. Azóta kiderült, hogy a Bastrnák Tibor polgármestersége alatt olyan nagy hévvel és lelkesedéssel megvalósult ISPA-program
keretében került sor a szennyvízvezeték lefektetésére. Közvetlenül az átadás után már
panasszal éltek az utca lakói, mivel az esővízelvezetés nem lett megoldva, a korábban
aszfaltozott utca képe billegő panel-, illetve a legkisebb eső esetén víztengerré változott.
Szerkesztőségünket elsősorban az érdekelte, vajon miért nincs olyan képviselői akarat,
amely érdemben vizsgálná az ügyet és sürgetné a megoldást?

A magyarázat egyszerű: A képviselő-testület „keménymagjában” ma is ott ülnek azok, akik
az évekkel ezelőtt elfogadott
és csúfos fiaskóval végződött

tranzakciókat
jóváhagyták.
Nincs mit csodálkozni tehát
azon, hogy Andruskó Imre, dr.
Hortai Éva, vagy Szabó Béla
mérnök mindent elkövet annak

érdekében, nehogy valakinek
eszébe jusson, hogyan is jött
létre a KOMVaK, beruházásai
miképp „nyelnek el” eurómilliókat. A Kertek alja utca lakói
még nagyon is emlékeznek
arra, hogy a szennyvízcsatorna
lefektetése közben a munkálatok ellenőrzésére rendszeresen
kijárt Molnárová mérnök, aki
most a cég megbízott igazgatója. Az elnökség tagja maradt

Olláry Viktor, a korábbi elnök, aki szemrebbenés nélkül
megvetette a várossal a már
régen szétszedett termálfürdői
gáztalanítót (amelyet most
újból be kell szereznie a városnak), és rendszeresen kiszámláztatta a városi cégnek a
saját pincéjének bérlését. Miért várják el a komáromiak az
elszámoltatást, amikor annak
megakadályozása végett csorbították Komárom polgármesterének hatáskörét, viszont
Szabó Béla mérnöknek – mint
a KOMVaK felügyelőtanácsa
tagjának – jogában áll korábbi
döntéseit elsimítani. A komáromi testületben valóban „fortélyos félelem igazgat”.

Selye János Gimnáziumban
(3. oldal)
● Holop Ferenc jubileumi
fotókiállítása
(3. oldal)

Gútára újabb
beruházó érkezik

A gútai városi önkormányzat legutóbbi ülésén Horváth Árpád polgármester terjesztette be a Gadócon tevékenykedő
EXAL cég kérését, miszerint a városban 21 300 m2-nyi területen szeretne új üzemet létesíteni.
Az ipari parkhoz tartozó terü- hirdettünk, s ennek eredménye
leten az alumíniumfeldolgozó alapján döntünk majd a terület
üzem mintegy száz új munka- eladásáról. A mintegy kéthekhelyet létesítene. Itt építtetné táros területért 160 ezer eurót
fel új gyártócsarnokát, amely- kapnánk, amelyet rövidtávú
hez raktárépületek és kamion városfejlesztési elképzelésekparkolók tartoznának. – Az re használnánk fel – tájékozérdeklődő fél által kérvénye- tatta lapunkat Horváth Árpád
zett területre versenytárgyalást polgármester.

Megkérdezzük az illetékest:

– Szeretnénk megtudni, vajon hova és kihez kerül a KOMVaK
által „behajtott” esővízdíj, mely – az önkormányzat elé kerülő
kimutatások szerint – 877 ezer eurót inkasszált a komáromi
cégektől, intézményektől, beleértve a városháza épületkomplexumát is? Azért is érdekelné a válasz olvasóinkat, mert időközben
kiderült, hogy a városi kasszából mintegy 18 ezer eurót utaltak át
a cég számlájára az esővízrendszer tisztítására. Egyes vélemények
szerint maga az esővízdíj is bővel elegendő lenne a komáromi csatornarendszerek folyamatos felújítására.

Az egyetemi akkreditáció minden feltételét teljesítették
Naszvadon évente kétszer van búcsú és vásár: tavasszal
és ősz kezdetén. A múlt hét végén ismét benépesült a főtér
melletti üzletsor és a szombati kellemetlen esőzés után a
vasárnapi napsütésben igazi vásári hangulat uralkodott.

Tanévnyitó a Selye János Egyetemen

Teljesítették az egyetemi besorolás valamennyi kritériumát, Péter. – Kivételes lehetőség a tudósai, a felvidéki magyar érés erről szeptember ötödikén levélben értesítették az oktatási Selye János Egyetemen tanulni. telmiség krémje – figyelmezminisztert, tudatta Tóth János rektor a komáromi Selye János Magyar egyetemre járni kivált- tette őket küldetésükre.
Egyetem a múlt hét péntek délelőtti tanévnyitóján.
ság és felelősség – emelte ki Ezután a Selye János Egyetem
A 2016/17-es akadémiai évben Tanárképző Karon 941 hall- beszédében a nemzetpolitikáért dékánjai felesküdtek a rektori jogarra. Horváth Kinga,
1753 beiratkozott hallgatójuk gató, a Gazdaságtudományi felelős helyettes államtitkár.
van. Alapképzésre ezidáig ös�- Karon 729 hallgató, a Refor- Stubendek László, Komárom a Tanárképző Kar új dékánja
szesen 1243-an, a mesterkép- mátus Teológiai Karon pedig polgármestere is üdvözölte az ugyan már tavaly november
9-től betöltötte ezt a funkciót,
zésre 465-en iratkoztak be, 83 hallgató tanul. – Egy évmost került sor beiktatására,
doktori képzésben pedig 45 vel ezelőtt is megelégedéssel
Bukor Józsefet pedig újabb
beiratkozott hallgatójuk van. számoltam be az egyetemünk
négy évre a GazdaságtudomáA beiratkozott hallgatói létszá- által megvalósított pályányi Kar dékánjává választotta
mok karok szerinti megoszlása zatokról. 2015-ben sikerült
a szenátus.
a következőképpen alakult: a uniós források bevonásával
Az egyetem huszonnégy
három nagyívű, sikeres pályámunkatársa részesült Rektori
zatot befejeznünk, amelyből
Jótékonysági koncert a Timótheus Missziós Központ
Díjban, melyet húszan vettek
két projektet még 2013-ban
és Nyugdíjásotthon javára
át az egyetem konferenciakezdtünk megvalósítani. A
központjának dísztermében.
három pályázat összértéke
Jávor András és Barta Elek,
csaknem 7,5 millió euró. A
a Debreceni Egyetem rektor2015-ben megvalósított sikehelyettesei pedig intézményük
res pályázatnak köszönhetően
bronzplakettjét adományozták
egyetemünk nanotechnológiai
Visser Ágnes aranykoszorús magyarnóta-énekesnő és zenekara újra a komáromi Tiszti és szupramolekuláris laboraa Selye János Egyetemnek
pavilon dísztermében ad koncertet. A magyarnóta- és operettest jótékonysági célú, teljes tóriummal és intelligens roa kiváló együttműködésért.
bevételét a Timótheus Missziós Központ és Nyugdíjasotthon javára ajánlják fel.
Konkoly Attila, a Hallgatói
botikai központtal is gazdaÖnkormányzat elnöke olvasta
Műsorukban a határokat ki- megvásárlásával nemes ügyet Jegyárusítás: Madách Könygodott, melyek felszereltsége
tolva még nagyobb szerepet szolgálhatnak
vesbolt Komárom, Jókai utca
közép-európai viszonylatban Tóth János rektor a kitün- fel az elsőéves hallgatók fogadalmát, majd miután a gólyák
kapnak a dalban és zenében Helyszín a komáromi Tiszti 25., tel.: 0357731904 * Reis kimagasló – mondta meg- tetés átvételekor
letették az esküt, röviden arról
kifejezett lángoló és vissza- pavilon.
formátus Lelkészi Hivatal
nyitó beszédében az egyetem
elsős hallgatókat a felvidéki szólt, milyen kivételes dolog
fojtott érzelmek a nótákon, a Dátum és időpont: szomba- Komárom, Jókai utca 34., tel.
rektora.
egyetemistának
dallamos Kálmán-, Lehár- és ton, szeptember 24-én 19 óra- 0357702689.
Selye János szavaival köszön- magyarság fővárosában. – Önök komáromi
Huszka-operettrészleteken
kor.
Belépőjegy: 9 euró
tötte a jelenlévőket Szilágyi közül kerülnek majd ki a jövő lenni.
át a dübörgő csárdásokig. A
komáromi közönség számára már a tavalyi előadásról
ismert kiváló budapesti és
komáromi művészekből álló
kilenctagú
cigányzenekar
nemcsak a kíséretet biztosítja,
hanem Hubay, Reményi, Strauss, Brahms és Hacsaturján
Sajnos kész tényként könyvelhetjük el, hogy első (például a kenyérgabona-félék) termesztését is befo- gárdájának, hogyan
darabjait is tolmácsolja.
olvasatban átment a szlovák törvényhozásban a Híd lyásolhatja, ugyancsak felelőtlennek és arrogánsnak tudnák segíteni a
A rendezők szeretettel várnak
azon vízügyi törvényjavaslata, amely megszabja az tartható Szlovákia mezőgazdászaival szemben egy gazdálkodókat
a
mindenkit a Tiszti pavilonba,
öntözővíz-szolgáltatás fizetőssé tételét. Vajon milyen olyan vízügyi törvény elfogadása, amely nemcsak a globális felmelegeés kérik, járuljanak hozzá a
érdekeket szolgál ezen törvényjavaslat, amely a jö- gazdákat hozza kényszerhelyzetbe, hanem közvetve dés következtében
Timótheus Ház felújításához,
vőben akár tönkreteheti elsősorban azon dél-szlová- még jobban kihat Szlovákia amúgy is szégyenletes változó klímafelhogy mielőbb befogadhaskiai agrárvállalkozásokat, amelyek vízigényes kul- élelmiszer-önellátottságára, amely napjainkban min- tételek hatásának
sa lakóit a keresztény elvek
túrák termesztésével foglalkoznak? Egyes ágazatok, dössze 38% körül mozog.
enyhítése
érdekalapján működő Timótheus
mint az intenzív gyümölcstermesztés és zöldségter- Sajnálatos, hogy a Híd magyar minisztere a legfon- ében foganatosított
Nyugdíjasotthon. Amellett,
mesztés, amelyek ráadásul munkaadó ágazatok, már tosabb feladatai közé a vízügyi törvény módosítá- intézkedésekkel,
hogy felejthetetlen hanguamúgy is súlyos gondokkal küzdenek, mindezt teté- sát, ezen belül az öntözővíz fizetőssé tételét tűzte akár az öntözőlatban tölthetnek el bő két
zi majd az öntözővíz fizetőssé tétele, ezzel még in- ki célul beiktatása óta, ezáltal újabb terheket téve a rendszerek korszeórát, adományukkal, jegyeik
kább ellehetetlenítve a szlovákiai mezőgazdászokat, szlovákiai agrárvállalkozók vállára, akiknek jelentős rűsítése terén, beleezáltal tovább csökkentve konkurenciaképességü- részét éppen a dél-szlovákiai magyar gazdálkodók értve az innovatív fejlesztések szorgalmazását is a
ket más uniós termelőkkel szemben. Napjainkban, képezik.
hidromelioráció területén.
amikor környezetvédelmi szempontból is érezhető Meglátásom szerint tárcaközi egyeztetésekkel (földVarga Péter,
a globális felmelegedés hatása, amely a közeljövő- művelésügyi minisztérium) inkább azon kellene
az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi
ben az eddig nem, vagy kevésbé öntözött kultúrák ügyködnie a környezetvédelmi minisztérium szakalelnöke

Visser Ágnes és zenekara
magyarnóta- és operettestje

A HÍD vízügyi törvényjavaslata padlóra küldheti
a szlovákiai mezőgazdászokat!
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MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 502/2016-A/1
zo dňa 12. 09. 2016

…

m i n t a Vi o l á k

…

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. 28451/197, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 21 302 m2.
Minimálna kúpna cena je 8,- €/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 06. 10. 2016 o 12
hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže:
07. 10. 2016 o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS

Templom tér 1, 946 03 Kolárovo
Gúta városa képviselő-testület
2016. szeptember 12-ei 502/2016-A/1 sz.
határozata értelmében

versenytárgyalást
hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján
Gúta kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 28451/197-es egyéb terület
besorolású 21 302 m2 nagyságú területre.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat
minimális összege 8,- €/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. október 6.,
12 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja:
2016. október 7-én 9 óra a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
Gúta polgármestere

Alig néhány évvel ezelőtt, a bogyaréti
Fekete család leszármazottai elhatározták, hogy szüleik emlékére családi
találkozót rendeznek. Talán az ő példájuk nyomán döntötték el a Gúta-Nagysziget melletti Kikeletből származó
Viola család tagjai, hogy összejönnek.
Tették ezt abból az alkalomból, hogy
nemrégiben töltötte be 80. életévét a
komáromi kórház idegosztályának
nyugalmazott főorvosa, dr. Viola Pál,
akinek, mint a család nesztorának ideje volt bemutatni a család legkisebb jövevényeit is. Ez bizony nem is lehetett

könnyű feladat, hiszen Viola László
ártéri háza felett kilencszer kelepelt
a gólya, s a nagycsaládosokra jellemző módon gyermekeik is több utódot
vállaltak. Több mint ötvenen vettek
részt a „Violák” találkozóján, amelyet a Kis-Duna másik partján fekvő
Botaklán, az egyik családtag tulajdonában levő nyaralóban tartottak. Az
öreg ladik folyamatosan szolgálatban
állt, ugyanis a rokonság természetesen kíváncsi volt a nagyszülői házra
is. A család íratlan krónikájának különleges története, hogy Laci bácsi,

amikor megkapta a deportálási határozatot, felpakolta az egész családot
egy szekérre és a Kis-Duna befagyott
vizén lovaskocsival menekítette őket a
nagyszigeti oldalról a túlpartra, majd
a közeli Aszódra, ahol mindaddig maradtak, míg elcsendesült a felvidéki
magyarok legnagyobb exodusának folyamata.
A vidám, valóban családias hangulatú nagytalálkozón csaknem hatvanan
vettek részt, ígéretet téve arra, hogy ezután rendszeressen összejönnek majd.
Fördős Ferenc felvétele

Szegedi barátaiknál jártak a gútai nyugdíjasok
A történet néhány évvel ezelőtt kez- néhány éve baráti kapcsolat alakult kíséretében róják a városka utcáit.
dődött. A szegedi nyugdíjasok egy ki a szegedi és a gútai nyugdíjasklub Táncra perdítik az őket csodáló nézőcsoportja érdeklődést tanúsít a ma- tagjai között. A sortáncjárás népi ha- ket, majd egy kis vendégeskedés után
gyar kulturális hagyományok iránt. gyomány, pünkösdvasárnap reggelén ismét útra kelnek. A gútai nyugdíjasA gútai CSEMADOK által évente szép népviseletbe öltözött táncospá- klub minden évben meghívja a tánmegszervezett pünkösdi sortáncjárás rok lovaskocsira ültetett népi zené- cosokat és vendégül látja az említett
volt az az esemény, amelynek kapcsán szek és a gyalogosan lépdelő csőszök esemény résztvevőit.
A klub tagjai pár évvel ez- szegedi vendégek érkezését. eljutni Szegedre egy autóbusz- amelyek méltán nevezhetőek
előtt örömmel fogadták a hírt, Tartalmas barátság szövődött, nyi nyugdíjassal. A szegedi a világirodalom gyöngyszeegyesületének meinek. A városnézéshez egy
hogy Magyarország területén, aminek köszönhetően szép nyugdíjasok
a Gútától oly távoli határszé- élményekkel gazdagodtunk. tagjai és vezetősége, illetve nyugdíjas tanárnő idegenlen, Szegeden, is tudnak erről Évente szervezünk egy-egy Molnár Józsefné Terike elnök- vezetését kaptuk ajándékba.
a népi hagyományról, és hogy találkozást Gútán vagy Szege- asszony által megszervezett Rendkívül lenyűgöző előadása
találkozót, mi sohasem felejtik által betekintést nyerhettünk a
szívesen megnéznék, hogyan den.
is zajlik a sortáncjárás. Izga- Az elmúlt hét végén immár el a gútaiak. Az a szeretetteljes város történetébe, megmutatta
tott várakozás előzte meg a második alkalommal sikerült

Adalékok dr. Lipscher Mór életrajzához (2.)
Exkluzív interjú dr. Wágner Jánosné Mohácsy Erzsébettel

(Befejezés)
* Csak Budapesten szerezte
Lischer Mór az ismereteit? – Nagy valószínűséggel
közben a bécsi egyetemen is
tanult, ám doktori oklevelét
Budapesten vette át dr. Hőgyes Endrétől. Ezt követően
is van egy rövidebb időszak,
amelyről nincs adatunk. Ekkor valószínűleg Bécsben
gyakorolta hivatását, amely
akkor a sebészek Mekkája
volt. Hazatérése után 1900.
május 1-jén lett a kiváló
budapesti sebészorvos, dr.
Herczl Manó asszisztense a
Szent István Kórház hármas
számú fiókosztályán. Ami
pedig az általa végzett első
magyarországi agydaganateltávolítást illeti, a műtétnél
nem asszisztált, azt ő végezte.
A komáromi Emberszeretet
Közkórházba meghívás alapján 1902. augusztus 20-án
került, majd november 20-án
lépett a korábbi igazgató, dr.
Bányay Lipót örökébe, aki
1906-ban halt meg. Lipscher
doktornak egész komáromi
működése alatt, még Trianont
követően is változatlanul jó
kapcsolatai maradtak a budapesti orvosokkal. Érdemes
megemlíteni, hogy ő szerezte
be a kórház számára az első
röntgenkészüléket.
* Lipscher doktort önzetlen
gyógyító munkájáért megbecsülték nemcsak Komáromban, de a Felvidék nagy
részén is … – Ez komáromi
működésének huszonötödik
évfordulóján nyilvánult meg

a legszebben, amikor egy csupán annyit jegyzett meg:
ünnepségsorozat
keretében „Egy szlovákkal szemben
méltatták áldásos gyógyító nem nyerhettem!”
munkáját, s mint ismert, köz- * Csalárdul elbántak vele,
adakozásból szobrot is állítot- ám ami azután következett
tak neki a sebészet épületének … – Az akkor 76 éves beteg
előcsarnokában. Mivel az idő- embert, aki egy agyvérzés köpont, 1927. szeptember 21-e vetkeztében bénult állapotban
gyorsan közeledett, Berecz volt, hordágyon vitték ki 1944.
Gyula szobrászművész gipsz- június 13-án feleségével együtt
a
vasútállomásra,
ből készítette el
ahol marhavagonoka mellszobrát.
ban zsúfolták össze
Végiglapoztam
a komáromi zsidóa
Komáromi
ságot. Nem tudom,
Lapok korabeli
hogy korábban a
számait is, ameLipscher házaspár is
lyekben beszábekerült-e a gettóba,
moltak az évforúgy hiszem, hogy
duló alkalmából
nem, mert a lakásuk
megrendezett
(Duna sor 7.) a kijeünnepségsorolölt gettó területén
zatról. Lipscher
volt. A szerelvény
doktor ebből az
elindult Kassán át
alkalomból többek között egy Dr. Wágner Jánosné Auschwitzba vezedíszes ezüsttálat Mohácsy Erzsébet tő végzetes útjára,
Lischer Mór emlék- azonban – figyelemis kapott.
táblája előtt
• Nyolc év múlbe véve Lipscherék
va,
1935-ben
egészségi állapotát
Lipscher doktort mégis – nem hiszem, hogy élve Kaskényszernyugdíjazták. Ek- sára értek volna, hiszen a korakora méltánytalanságot ne- beli feljegyzések szerint a 2700
hezen visel el az ember … embert számláló transzportból
– Ennek az oka nem a szárma- mindössze 340-en jutottak el
zására vezethető vissza, mert élve Auschwitzba.
Csehszlovákiában akkor még * Az ember, aki megmentetnem üldözték a zsidó szárma- te ezrek életét – többmillió
zású polgárokat. Volt egy kol- sorstársával együtt – ilyen
légája – nevet nem említett tragikus véget ért. Sokakat
-, akit akár a tanítványának érdekelne a Lipscher család
is mondhatott, s aki egy idő története. Említette közel 60
után áskálódni kezdett ellene, oldalas dolgozatát, hosszú
feljelentéseket is küldözge- gyűjtő- és kutatómunkájátett ellene a fővárosba. Ezzel nak eredményét. Szívesen
nyomtatásban
kapcsolatban Lipscher doktor olvasnánk

… – Kiadót kellene találni rá,
mivel a saját anyagi lehetőségeim meglehetősen szerények.
Most, az emléktábla leleplezésén biztatást kaptam, de arról még korai lenne beszélni.
Lehetőség kínálkozott arra
is, hogy dolgozatomat esetleg folytatásokban közölné a
Hitközségi Híradó, a Komáromi Zsidó Hitközség lapja.
Végezetül köszönetemet és
elismerésemet szeretném kifejezni a komáromi Paszternák
családnak, amely a családfővel egyetemben igen sokat
tett nemcsak a felekezeti élet
és a zsidó hagyományok ápolása érdekében, hanem azért
is, hogy az olyan rendezvényeken, mint például a most
megrendezett Zsidó Kultúra
Napja, más felekezetű polgárok is egyre nagyobb számban
jelennek meg, s ez a közeledés
egyben a megbékélés biztató
jele is.
* Köszönöm a beszélgetést.
Németh István
(A szerző felvétele)

A találkozóról nem hiányozhatott a tánc sem
fogadtatás, amelyben részesültünk, örökre emlékezetes
marad számunkra. Zenével,
énekszóval vártak – egymás
köszöntése percek alatt egy
rendkívül hangulatos, közös
nótázássá alakult. A vendéglátás jellemzői: a kedvesség, a
szívélyesség, a szépen megterített asztalok, finomságok és
mindehhez sok-sok szeretet.
Ez alkalommal nem néztünk
órákig tartó kultúrműsorokat,
erre idő sem lett volna, viszont
az a köszöntés, amelyet Dobák Lászlóné Margó asszony
szájából hallhattunk, csodás
volt. Szívhez szóló szavait Petőfi költeményeivel ékesítette,

Jókívánság
Ezekben a napokba ünnepli
60. születésnapját
a szeretett férj, édesapa
és kedves rokon

Balla Tibor (Dörbi)
Ógyallán.

E szép ünnep alkalmából köszönti,
hosszú, boldog életet kívánva

az egész család!

nekünk a város legjelentősebb
helyeit, építményeit, műemlékeit. A dél-magyarországi
város és Gúta szomorú közös
nevezői – a megélt árvizek,
amelyek a lakosság emlékezetében élnek.
A vármegyeház éttermében
gondosan elkészített ebéd előtt
Kothencz János köszöntötte a
gútaiakat. Olyan nagytudású
egyéniséget ismerhettünk meg
személyében, akiből árad az
emberek iránti szeretet. Szerénysége tiltotta, így másoktól
tudtuk meg, hogy mindannyian – a gútai és szegedi nyugdíjasok, akik ott találkoztunk
–, az ő vendégei voltunk. Ő a
szegedi szociális intézmények
vezetője, a LÉT egyesület
megalapítója, a Szegedi Hittudományi Egyetem oktatója.
Tőle kaptuk ajándékba azt az
élményt is, amit a honfoglalásról szóló ópusztaszeri Fesztykörkép és skanzen látogatása
jelentett nekünk. Köszönetet
mondunk Kothencz Jánosnak
és köszönet szegedi barátainknak, akiknek köszönhetően
feledhetetlen élményben volt
részünk.
Fűri Edit
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Holokauszt-emléknap a Selye János Gimnáziumban

Tömeggyilkosságot nem szabad elfeledni!

„És ugyan néhány őrültön kívül senki nem tagadja a holokausztot, de az is tény,
hogy kellő mértékben nem ismerjük a saját tényeinket, vagyis nem helyeztük el őket
a saját történetünkben. Nem a másokéban, nem a nyilasokéban, nem a szélsőjobbéban, hanem a sajátunkban.”
(Esterházy Péter)
1941 és 1945 között több mint
400 ezer, a mai országterületről 200 ezer magyar zsidó
esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a deportálásoknak,
a magyar hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, az
auschwitzi gázosításoknak, a
tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. Az Auschwitzba elhurcolt felvidéki magyar
zsidóságnak nagy része nem

élte túl a haláltábor borzalmait, s csupán kevesen térhettek
vissza otthonaikba. A túlélők
jelentős része a második világháború utáni kivándorlási
mozgalmak
következtében
elhagyta az országot, így DélSzlovákiában csupán néhány

kisebb zsidó közösség maradt.
Szlovákia szeptember 9-ét határozta meg a holokauszt és a
rasszista erőszak áldozatainak
napjaként. 2003-tól minden
év szeptember kilencedike a
holokauszt emléknapja az általános- és középiskolákban.
Közös kötelességünk az áldozatokra való emlékezés, valamint
az ellene kiállók előtti tisztelgés. 2003 áprilisában a Selye
János Gimnázium igazgatója,

Andruskó Imre kezdeményezésére iskolánk a Komáromi
Zsidó Hitközséggel együtt holokauszt-emléknapot rendezett.
A program célja az volt, hogy
megismertesse a komáromi
gimnázium tanulóit a vészkorszak történetével, valamint az,

hogy a formális és informális
oktatás módszereivel emléket
állítson Komárom és környéke
egykori zsidó lakosainak.
Azóta minden év szeptemberében emléknapot szervezünk.
Több vendégelőadónk volt
már, Izraelből, Magyarországról, többször járt nálunk a zsidó
hitközség alelnöke, Dr. Novák
Tamás vagy a Jókai Gimnázium történelemtanára, Beró
László. Idén, azaz szeptember
9-én iskolánk udvarán gyűltek össze a
3. évfolyam diákjai,
hogy közösen emlékezzenek meg az
áldozatokról. A több
mint háromórás emléknap célja nemcsak
a megemlékezés, hanem a múlt teljesebb
megértése, az empátia felkeltése, s annak
felismerése, hogy a
holokauszt az egész
emberiség számára
hatalmas veszteséget
jelentett, s ezáltal
megakadályozzunk
bármiféle népirtást, akárhol is
történjen az a világban. Diákjainkkal először a menházba mentünk, ahol már vártak minket,
az előadó dr. Novák Tamás és
a Paszternák házaspár, a hitköz
ség elnöke és felesége. Novák
Tamás előadásában bemutatta a

IV. Komáromi Mézfesztivál

Jó ötlet volt a szervezőktől, hogy ezúttal
olyan kiállítóteret választottak, amely véd az
időjárás viszontagságaitól. Így a heves zápor
ellenére a komáromi sportcsarnok előtere
probléma nélkül benépesült, hiszen a mézfesztivál során nemcsak bepillantást nyerhettek a legszorgalmasabb „bogarak”, azaz
a méhek mindennapi életébe
(erre az egyik tárlóban közvetlenül is lehetőségük volt), hanem tájékoztatást kaphattak a
legmodernebb kasok, keretek
elkészítéséről, a pergetésről.
Természetesen az érdeklődők

megkóstolhatták a különféle mézfajtákat,
illetve tájékoztatást kaptak arról is, hogy a
méhpempőt és a propoliszt miképp lehet a
eredményesen alkalmazni népi gyógyászatban.
Jakab István felvétele

komáromi zsidó menház rövid
történetét, elmesélte, mi maradt
az elhurcolt komáromi zsidó
közösségből,
zsinagógákból.
A mikromúzeum megtekintése
után átsétáltunk a zsinagógába,
ahol a diákok némi betekintést
kaptak a zsidó nép történelmébe, megismerték a zsidó időszámítást, ünnepeiket, majd választ
kaphattak kérdéseikre. Elsétáltunk a komáromi zsidó temetőbe
is, amely az Aranyember utca és
a Pozsonyi főút közti területen
van. Az előadó igyekezett képet adni a zsidóság temetkezési
szokásairól, összehasonlítva azt
más vallások szokásaival. Majd
közösen megnéztük a zsidó sírokat, neveket, sírfeliratokat,
jelképeket a sírköveken. Visszatérve az iskolába a gimnázium
aulájában egy rövid ismeretterjesztő filmet, a Holokauszt szemei címmel nézték meg, majd a
film megnézése után Elek József
történelemtanárral beszélgettek.
Ez a nap hangsúlyozta „az
emlékezés és a tanítás kötelességét”. Az utóbbi pár évben
különösen az iskolai oktatásban sokkal nagyobb figyelmet
kap a holokauszt, mint bármikor korábban. Rendkívül
nagy hangsúlyt kell fektetnünk a módszerre. Nemcsak
a tananyag tartalma a fontos,
hanem maga a megközelítés
is. Az áldozatokat a középpontba helyező megközelítés
az egyéni sorsok bemutatására
helyezte a hangsúlyt, hiszen az
elérni kívánt azonosulás csak
az egyes emberek történetének megismerésén keresztül
valósulhat meg. Nálunk – ha
írhatom így – a holokauszt
oktatása gyökeret eresztett.
Iskolánk célja, hogy diákjaink
szembenézzenek a múlt tanulságaival, nem bűntudatot, de
felelősségtudatot akarunk ébreszteni. Miközben a diákok a
holokausztról és más népirtásról tanulnak, rá kell ébredniük,
hogy ilyen – emberek által
elkövetett bűntettek – újra előfordulhatnak, ahogy ez megtörtént a zsidókkal, megtörténhet másokkal is.
PaedDr. Králik Zsuzsanna
főszervező

A nagymegyeri vasúti
szerencsétlenségnél
minden utas megsérült
(négyen súlyosan)

Pénteken súlyos közlekedési baleset történt Nagymegyernél,
ahol egy Komárom irányából érkező csehországi kamion 7
óra 21 perckor a vasúti jelzőlámpa figyelmeztetése ellenére
ráhajtott a sorompó nélküli vasúti átjáróra. A Komáromból
Pozsony felé tartó RegioJet szerelvényének mozdonyvezetője
a vészfékezés ellenére nem tudta megakadályozni az ütközést.
A baleset a nagymegyeri vasúti átjáróban történt. A helyszínre
Nagymegyerről és Dunaszerdahelyről érkeztek tűzoltók, valamint több mentőkocsi és egy mentőhelikopter. A tehergépkocsi
vezetője és annak 46 éves nőutasa, valamint egy izsai származású fiatal nő az ütközés következtében súlyosan megsérült. A
legsúlyosabb sérüléseket a mozdonyvezető szenvedte, őt az érsekújvári kórház idegsebészetére szállította a mentőhelikopter.
Állapota kritikus, mesterséges kómában tartják.
A vonat az ütközést követően kisiklott és az ütéstől mind a 34
utas megsérült, közülük mintegy húsz személyt orvosi ellátásban kellett részesíteni, a többiek kisebb ütéssel, karcolással
megúszták. A baleset helyszínére érkező mentősök azonnal
a sérültek ellátásához láttak, Pozsonyba, Dunaszerdahelyre,
Nyitrára, Érsekújvárba és Komáromba vitték őket. A dunaszerdahelyi kórházba szállított kilenc sérült között volt a kamion
vezetője is, akinek már pénteken javult az állapota – nem volt
életveszélyben. Három sérültet az orvosi ellátást követően
azonnal hazaengedtek. A többi hat pácienst – akik könnyebb
agyrázkódást szenvedtek – bent tartották a kórházban. Három
sérültet a komáromi kórházba vittek a mentők. Közülük ketten
súlyosabb sérüléseket szenvedtek, egy pedig könnyebben sérült
meg. Mindhárom beteg állapota kielégítő. A rendőrség mindkét
irányban lezárta az átjáróhoz vezető utat, a közúti forgalmat
Ekecs felé terelték, Nemesócsa és Nagymegyer között a RegioJet vonatpótló autóbuszokat biztosított.
A hatalmas ütközéstől a sínek is megrongálódtak, de vasárnapig – bár sebességkorlátozással – használhatóvá tették és megindult a vonatközlekedés.

A pillanat tükrébe nézve

Holop Ferenc jubileumi fotókiállítása a naszvadi kultúrházban

Holop Ferenc számára az idei esztendő két jelentős jubileumot hozott. Ebben az esztendőben töltötte be hatvanadik életévét és immár negyven esztendeje annak, hogy első alkalommal vett fényképezőgépet a kezébe. Ez a mozdulat sorsszerűnek bizonyult, gyökeresen megváltoztatta
az életét. „Az első tekercs film előhívásakor éreztem, hogy egy varázslatos dolognak vagyok a részese. Attól a perctől kezdve a fotózás és annak minden velejárója egy életformává vált számomra. Mindez több évtizede történt, a fényképezőgéppel való barátságom azonban azóta is
töretlen” – vallja és erről a gyümölcsöző barátságról tanúskodnak azok a csodálatos felvételek is, melyeket a jubileumi kiállítás anyagaként
munkahelyének, a naszvadi kultúrháznak a falain megcsodálhatnak a látogatók.
A tárlat A pillanat tükre címet máromi Helios Fotóklub el- fotózás mellett videózással és kiváló érzékkel választja meg berek iránti
kapta, ünnepélyes megnyitó- nöke méltatta. Holop Ferenc grafikai szerkesztéssel is fog- a fényképezendő témákat és t i s z t e l e t e t
jára pedig szeptember 15-én Párkányban született, gyer- lalkozik. A komáromi Helios az utólagos kidolgozásban is tükrözik. Alkerült sor. A megnyitón szép mekkorát Bátorkeszin töltötte. Fotóklub alelnöke, vezetőségi rendkívül kreatív. Képeiről kotásai közül
számban megjelent közönsé- 1976-tól a naszvadi művelő- tagja a Magyar Fotóművészek sugárzik az emberiesség, mély külön kiemelget a község polgármestere, dési központ dolgozója, majd Világszövetségének és tagja a érzéseket, hangulatokat közve- te a feketedr. Haris József köszöntötte, 1988-tól igazgatója, s egyben Szlovák Fotográfusok Szövet- títenek szemlélőjüknek. Egya- fehér fotókat,
majd a kiállítót és alkotásait a helyi községi televízió ope- ségének is. Számos csoportos ránt kiválóak portéi, tájképei, hangsúlyozva, hogy azok a
Nagy Tivadar mérnök, a ko- ratőre és szerkesztője is. A és egyéni kiállításon túl rend- aktjai és csendéletei is. Grafi- maguk egyszerűségében igaszeres résztvevője kai szerkesztői munkáját pedig zán remekműveknek számítaés díjazottja (az számos minőségi katalógus, nak. Fényképei nem egyszeutóbbi időben pedig naptár, plakát és könyv dicséri. rűen megörökítenek valamit,
zsűrizője is) több A megnyitón szép számban hanem elgondolkodásra készhazai és nemzetkö- megjelentek a hazai és ma- tetik nézőjüket, ezért nem
zi fotóversenynek. gyarországi fotográfus kol- egyszerűen jó fotók, hanem
Önálló kiállításai légák, köztük dr.
voltak Naszvadon, Patrus Sándor, a
Felsőszentivánon, Magyar FotóműRémben, Ógyallán, vészek VilágszöMartoson, a Duna vetségének elnöMenti Múzeumban ke is, aki Holop
Komáromban, az Ferencet méltatva
ARTMA és a Nova h a n g s ú l y o z v a ,
Galériában Duna- hogy az alapveszerdahelyen, és az tően szerény emART Korzo érsek- ber fotói pozitív
újvári kiállítóter- jellemvonásait, a
mében. Mint ahogy visszafogottságot,
Nagy Tivadar mér- a letisztultságot, a
nök
jellemezte, fotózás és az em-

művészeti alkotások. Képein
keresztül az is megismerheti gondolatait, érzelmeit, a
világhoz való viszonyát, aki
személyesen nem ismeri Holop Ferencet.
-nkzs(Németh István felvételei)

4

Növényvédelem

Őszi sün dörgés

Itt az ősz!

Több olvasónk kérte szerkesztőségünket, hogy segítsünk
megoldani a talányt, hogy a
sok éven át rendszeresen gondozott és nyírt élősövényük

Puszpángmoly és kártétele

most hirtelen kiszáradt és kétségbeejtő látványt nyújt. Bizony ma már közismert tény,
hogy bár a bukszus igénytelen
növény, újabban mégis akadt
ellensége.
Ennek a kiszáradáshoz hasonló tünetnek az okozója a
selyemfényű puszpángmoly
(Cydalima perspectalis). Talán
csak a vadgesztenyelevél-aknázómoly megjelenése érintette utoljára ilyen érzékenyen
a lakosságot. Nehéz ellenfél!
Három évvel ezelőtt csupán a
szomszédos Magyarországon
Zala megyében figyeltek fel a
növényvédők az általa okozott
pusztításra, ám két évvel később már az egész Komáromi
járás területén előfordult. Egy
közepes termetű, 40-45 mm
szárnyfesztávú lepke mindennek az okozója. Mindkét pár
szárnya selyemfényű fehér,
széles barna szegéllyel, az első
pár szárny középtájékán, további barna folton jellegzetes

fehér félholddal. Egyes területeken megfigyeltek teljesen
barna egyedeket is, de a félhold alakú fehér folt ezeknél is
szembetűnő volt.
A nőstény csomókban rakja le tojásait
a levelek fonákjára.
A hernyók kezdetben
csak
hámozgatják
a leveleket, később
teljes egészében elfogyasztják azokat.
A levelekből készített laza szövedékben bábozódnak. Az
utolsó nemzedék a
szövedékben telel át.
A hernyó bábozódás
előtt kb. 4 cm hosszúságú. Sárgászöldes
alapszínű, rajta fekete
és világossárga sávozással, illetve fekete
pöttyökkel, melyekből fehér szőrcsomók
állnak ki.
Eredeti
élőhelyén
akár évente öt generációja is kifejlődhet.
Európában az eddigi
megfigyelések alapján csak három generációval szaporodik.
Nem nagy vigasz, hogy nálunk
egyelőre csak a Buxus sempervivens és B. microphylla
bokrokon él, de hamarosan
várható, hogy az Ázsiában
elterjedt japán kecskerágó
(Euonymus japonica), a szárnyas kecskerágó (E. alata)
illetve a pirosvirágú magyal
(Ilex purpurea) is tápnövénye
lesz. Ezek a növények kertjeinkben előfordulnak, így
szemmel kell tartanunk ezeket
is. A szeptemberben fejlődő
hernyók még bábozódnak, a
belőlük kelő lepkék tojást raknak. A kikelő hernyók némi
levélhámozgatás után a két
levél közötti szövedéktasakban telelnek át. Ezt a telelés
re készülő nemzedéket tudjuk
ősszel jelentősen gyéríteni Dimilin 48 SC, Mospilan 20 SP,
Karate Zeon 5 SC és főként
a biológiai hatóanyagú Dipel
készítményekkel.

A hernyó a bokrok belsejében
kezdi a rágást, ezért általában
későn, már csak a tarrágást veszi észre a laikus. Enyhe őszön
még akár a kártételével is
számolhatunk a zöld bukszusokon. Érdemes átnézni még
a lombtalan, száradó sövényeket is. Metszőollóval eltávolíthatóak a hernyófészkek,
ezzel csökkenthetjük a tavaszi,
induló kártételüket, viszont
tavasszal és a nyár folyamán
is ismételjük meg a permetezést, ügyelve arra, hogy kellő
mennyiségű vegyszer jusson a
sövény belső részére.
Lassan megkezdődik a betakarítás a ház melletti kertekből is. Ehhez néhány tanác�csal szeretnénk szolgálni:
* A gyökérzöldséget tiszta homokba, a többi zöldséget és
gyümölcsöt ládákba, illetve
dobozokba tegyük. * A céklát
teljesen beérett állapotában, hűvös, sötét, párás helyen hónapokig eltarthatjuk * A felaprított
petrezselyem jobban eltartható
a hűtőben, ha megtisztítása után
egy konyharuhával leitatjuk a
nedvességet * A zöldségfajok
tárolhatósága nagyon eltérő.
Vannak olyan zöldségek, amelyek csak néhány napig (gomba,
spenót), mások hónapokig tárolhatóak veszteség nélkül (vöröshagyma, sárgarépa) * Petrezselyem tartósítása: Az apróra
vágott zöld leveleket sóval rétegezve tegyük kisebb üvegekbe.
Figyeljünk arra, hogy a legfelső
réteg só legyen * Nyers gyökérzöldségek – téli tárolásra,
tisztára meszelt száraz, szellőztethető, fagymentes, de hűvös
pincében, kamrában átválogatott, hibátlan, tiszta, de nem
mosott – a belső szívlevelek
kivételével – levélzetétől megfosztott növény alkalmas. Az
így előkészítet növényeket, 6-8
cm-es vastagságú homokrétegre
rakjuk, addig rétegezzük, míg
az utolsó sor gyökérzöldséget is
betakarjuk. Időnként ellenőrizzük és ha romlást észlelünk, az
egészet át kell válogatni.
-la-

Kertészkedik?

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

Bátorkeszi, Obchodná 41.

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Egy utazás nem várt szerelmet hozhat, akár még egy olyan személlyel is, akivel valaha,
nagyon régen, már volt hosszabb kapcsolata. Bár igaz a mondás,
hogy a szerelem nem káposzta, ez esetben a felmelegítés mégsem
lehet az ártalmára. Arra azért ne számítson, hogy túl soká tarthat,
vagy hogy bármit is változtat a jelenlegi kapcsolatán.
HALAK (február 21. – március 20.) Előfordul, hogy egy megoldhatatlannak tűnő problémát egyszerűen félre kell tenni egy időre, még ha úgy érzi is, hogy az élete függ tőle. Sokkal könnyebben
talál megoldást, ha sikerül stresszmentesíteni az adott témát. A
részleteket ráér azután hideg fejjel, koncentráltan kidolgozni.
KOS március 21 – április 20.) Bizonyos emberek készek tökéletesen behódolni és csak azt lesni, mit tehetnek önért. Ez egy ideig
kellemes lehet ugyan, de hamarosan annyira természetesnek veszi
már, hogy kiszolgálják, hogy nem is értékeli, nem viszonozza, ettől
pedig partnere szenvedni fog.
BIKA (április 21. – május 20.) A pénzügyek miatt fő a feje. Nem ártana még egyszer átgondolnia, hogy mit is tegyen, mielőtt döntésre szánja
el magát. Az ígéreteit is be kell tartania, de nem szabad, hogy minden
tartalékát felélje. A kölcsönökkel mostanában bánjon nagyon óvatosan!

Augusztusi szerencsés nyertesünk: Vas Andrea gútai olvasónk. Nyereményét kézbesítjük.
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
– Szexuális téren egyre összehangoltabb vagyok a feleségemmel.
– Na ne mondd! Valóban?
– Igen. Tegnap például mindkettőnknek fájt
a feje.
A skót felhívja a szexvonalat. Búgó hang:
– Üdvözöllek, lazulj el és minden kívánságodat
teljesítem!
– Akkor légy szíves, hívj vissza!
Orvos a pácienshez:
– Van egy jó, meg egy rossz hírem, melyikkel
Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a har- kezdjem?
– Kezdje a jóval!
monikus házaséletre? – kérdezi a tanárnő.
– Egy betegséget fogunk magáról elnevezni …
Móricka jelentkezik:
– Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A A székely disznóvágásra készül, átballag hát
nagypapa horkol, a nagymama meg süket.
a szomszédjához:
A róka összeverve, kék foltokkal, kitépett bajus�- – Te bátyám! Nálunk most lesz a disznóvágás… Nem tudnál kisegíteni?
szal jön ki a diszkóból, találkozik a farkassal.
– Nagyon szívesen pajtás. Mi kéne? Kés? Fa– Ki bántott? Majd én jól megverem!
zék? Pörzsölő?
– A medve.
– Ja, az ronda ügy …
– Nem. Disznó …

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ebben az időszakban kénytelen lesz kicsit háttérbe szorítani a saját igényeit, de a figyelme
annyira másra irányul, hogy ez valójában fel sem tűnik önnek.
Akár a gyermeke, akár az üzlet, akár valamilyen alkotás vonja
el a figyelmét, ön valósággal belefeledkezik a tevékenységbe.
RÁK (június 22. – július 22.) A legszívesebben lemondana egy
találkozót, melyet mostanra beszélt meg. Egy másik embernek
viszont igen nagy szüksége lehet arra, hogy éppen most, éppen
önnel beszélhessen. Talán bajban van, talán segítséget, vagy
csak tanácsot szeretne kérni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Egy kisebb utazás most
igencsak a kedvére lehet. Nemcsak üdítőnek fogja találni, ha kiteszi
a lábát a szokott helyéről, de valamilyen különleges tapasztalatszerzéssel is járhat ráadásul az útja. A társasági élete is fellendülhet: új
ismeretségekre tehet szert. A közösségi honlapokon is remekelhet.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nagyon szerencsés időszak vár önre: pénzügyekben és szerelemben is szerencse érheti.
De nagyobb az esélye a gyarapodásra akkor, ha valamit ön is
letesz az asztalra. Valamilyen alkalmi munkát vállalhat, amit ráadásul igen élvezetesnek fog találni. A vonzerejét is kipróbálhatja,
nem fog csalódni!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön nagyon optimista
emberré lett, ami a környezetében valakinek szemet szúrhat. Viszont, ha azt veszi észre, hogy valaki csak a bajjal, betegséggel,
gondokkal és problémákkal keresi meg önt, akkor inkább az illető társaságát kerülje jó messzire!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.)A hét folyamán tovább
folytathat egy mélyenszántó beszélgetést valamelyik barátjával,
vagy akár egy egész baráti társaságot is összehozhat, akikkel komolyabb témákban merülhetnek el együttesen.
NYILAS (november 23. – december 21.) Az utóbbi időben nagyon sokat vitatkozott. Mostantól inkább a magáról kialakított
vélemény formálására használja képességeit. Lelkének is a hasznára válik, s általa sikereket érhet el azon a téren, melyre most a
legnagyobb szüksége volna: önmaga megregulázására. A tanulásban is sokat haladhat előre, csakúgy, mint bármilyen fizikai
munkában.
BAK (december 22. – január 20.) Ha arra vágyik, hogy pár napra
visszavonuljon és nyugodtan átgondolhassa a jelenlegi helyzetet,
mondja ezt el kedvesének. Mivel benne is hasonló zűrzavar van,
nem lesz ellenére egy ilyen rövid „kényszerszünet”, sőt talán ő
az, akinek valójában jót tenne most a különlét.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

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

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
* Eladó garázs Komáromban, a Sugár utcában. Tel.:
0915 603 524.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

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

0948 252 606.

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

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

* Eladó átalakított garzonlakás Komáromban, a Gazda
utcában. Telefonszám: 0915
069 139.
*
Kiadó
Komáromban
10x10-es helyiség (garázs, műhely, raktár. Tel.: 0911 705 087.
Komáromi élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk.
Tel.: 0911 208 885

Segédszakácsnőt és
pincérnőt
felveszünk
komáromi részlegünkbe.

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

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

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

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com

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

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

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

Autóbiztosítás
Casco és
kötelező

Tel.: 0905 928 195.

Szoba-konyhás lakás eladó a Gazda utca 38. alatt. Tel.: 0944283681.
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MŰSORAJÁNLAT
szeptember 24-től 30-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 7.10
Barbie: A hercegnőképző
(amer.), 11.30 Babavilág,
13.05 Monk (amer.), 14.05
Főnök inkognitóban (francia), 16.05 Cody, a robotok
ásza (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Star Academy, 22.05
Védhetetlen (amer.), 0.40
Nyomás alatt (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyök k lub, 13.15
Döglöt t a k t á k (amer.),
14.10 A szállító (f ra ncianémet), 16.05 Bolondos
d allamok (amer.), 18.0 0
Hí radó,
18.50
Fók usz
plusz , 20.00 X-Faktor,
21.50 Saul fia (magyar),
23.35 Túsz ha rc (amer.),
2.20 Bolondos d allamok
(amer.)

RTL II

9.45 Tengerparti gyilkosságok (amer.), 10.40 A pletykafészkek (amer.), 12.30
Nicsak, ki beszél most!
(amer.), 15.20 ValóVilág,
19.50
Szemfényvesztők
(francia-amer.), 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág,
23.30 CSI: New York-i helyszínelők (amer.)

M2

11.15 Marcelino, 12.50
Góg yi felüg yelő, 13.40
Luck y Lu ke a vad ny ugaton, 15.10 Sherlock, a
jak, 16.10 A k is herceg
leg újabb kalandjai, 17.05
Gyerek versek, 19.05 Dínó -vonat, 20.05 Men nyei
kötelék (német), 21.00 Én
vag yok it t, 22.40 Fesz tivál St age Pass

Duna tv

10.55 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.30 A v ilágörök ség k i ncsei, 14.20
Mag ya r k rón i k a , 15.25
Ha zai pálya (mag ya r),
17.0 0
Ga sz t roa ng yal,
19.30
Kok tél
(a mer.),
21.20 Vég zetes von ze rő
(a mer.), 23.25 A szerelem
a rca (a mer.)

Duna World

11.25 K at y i (mag ya r),
13.15 Va n na k v idékek ,
14.40 Szellem a pala ckból, 15.40 Hog y volt?,
19.10 Szaba d ság tér 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
(mag ya r), 23.05 A n i ma
for mosa , 2.25 Ha zai pálya

Pozsony 1

13.35 A pata (francia),
15.15 Arany idők, 16.20
Szlovákia,
szeretlek!,
17.55 Főzzünk!, 18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Hírek, 20.25 Hűtlenség szlovák módra, 21.35
Igaz történetek, 22.10
Késő esti találkozó, 23.05
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

14.00 Farmereknek, 14.25
Horgászoknak, 15.25 Bajnokok Ligája, 15.50 Európai Liga, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 A sárkány
visszatér
(szlovák-cseh),
21.50
Fesztiválpercek,
22.00 Fargo (amer.), 23.20
Szlovákia legnagyobb bűntényei

Markíza tv

8.45 Beet hoven (amer.),
11.25 Jöt t ü n k , lát t u n k ,
visszamen nén k
(amer.),
13.40 A nag y apu (amer.),
15.30 Vala hol má r látt ala k , 18.20 Mulat a z
elit, 19.0 0 Hí radó, 20.30
Gu n ma n (amer.), 23.05 A
g y il kológép (amer.), 1.0 0
Jég korong

JOJ TV

8.05 Mesék, 9.50 Ninja
Factor (amer.), 11.40 A Föld
bukása (amer.), 13.30 Élet
Helennel (amer.), 16.00
Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
könyvtolvaj (amer.), 23.35
Az összeesküvés (amer.),
2.00 Reggeli szex után
(amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 10.35
Több, m i nt testőr, 12.10
Mon k
(a mer.),
13.15
Gy il kos sorok (a mer.),
15.25 Piedone Af r i kába n (olasz-német), 18.0 0
Tények , 18.50 Sz t á rba n
sz t á r, 21.35 Joh n ny English újratölt ve (a mer.),
23.55 Nyerő pá ros (a mer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.20 Nevelésből elégséges (amer.),
13.15 Egy rém fura család
(amer.), 14.10 Odüsszeusz
és az alvilág istennője (angol-amer.), 16.10 Jackie
Chan: Első csapás (hongkongi), 18.00 Híradó, 18.50
Kicsi óriások, 21.15 Őrült,
dilis, szerelem (amer.), 0.15
Tökéletes katona (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 16.50 Szemfényvesztők
(amer.),
19.00
ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes, 23.30 Gyilkos hajsza
(amer.), 0.30 Az álmodó
(amer.)

M2

12.50 Góg yi felüg yelő,
13.40 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 15.10 Sherlock,
a jak, 17.05 Gyerek versek, 17.20 Agi Bagi, 19.05
Dínó -vonat, 19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05
Men nyei kötelék (német),
21.00 Fil m k lub, 21.05 A
teremtésem
szer vezem
(amer.-német), 23.35 A k iválasz tot t (olasz)

Duna tv

9.0 0 Isten kezében, 10.05
Refor mát us
maga zi n,
12.55 Rú zs és selyem,
13.30 It t hon vag y, 14.10
Colu mbo (a mer.), 15.30
Rég i nyá r (mag ya r), 17.0 0
It t hon vag y, 18.0 0 Hí radó,
18.35 Tom my és Tuppence for ró nyomon (a ngol),
19.50 Mag ya rország, sze retlek!, 21.25 K á r t yavá r
(a mer.), 22.50 A k is szemt a nú (a mer.)

Duna World

13.15 Nag yok , 13.45 Szaba d ság t é r 56, 14.35 Rú zs
és selyem , 16.40 Ö nök
ké r t ék , 17.35 Tör t énet ek
a Mag ya r Á l la m i Né pi
Eg y üt t esről, 18.30 Ö t
kont i nen s, 19.30 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 A m it a BBC
látot t (mag ya r), 22.20 O n
t he Spot , 23.20 It t hon
vag y

Pozsony 1

11.00 Szlovákia képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 14.05
Mar ple kisasszony (angol),
15.40 Reggeli Tiggsnxnál
(amer.), 17.40 Menjünk a
kertbe!, 18.15 Konyhám
titka, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 A Dominici affér (amer.), 23.00 Julie Lescaut (francia), 0.25
Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

12.15 Fedor Fridrich Ruppeldt, 13.20 Nagyothallók
műsora, 14.40 A kalapos
nők klubja (szlovák), 16.45
Jégkorong, 19.35 Hírek,
20.40 Wolf Hall, 21.55 A
dicsőség (szlovák)

Markíza tv

8.25 Jöttünk, láttunk, vis�szamennénk (amer.), 10.40
Rendőrakadémia 3 (amer.),
12.25 Chart Show, 14.25
Jó tudni!, 16.40 Atletiko
Cvernofka (szlovák), 17.50
Alvég, felvég, 19.00 Híradó, 20.30 Valahol már
láttalak 23.00 Bad Boys 2
(amer.)

JOJ TV

9.35 Új kertek, 10.30 Építünk,
javítunk, bővítünk, 11.10 A
mélység (amer.), 13.30 Gagyi
mami 3 (amer.), 15.35 Duci
csajok (amer.), 17.40 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Csillag születik,
22.40 A kód (amer.), 0.45 Az
uszító (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.35 Halálfutam 2 (amer.),
3.25 Látogatás (magyarosztrák)

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

TV2

RTL Klub

12.40 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Nyerő páros,
15.40 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.50
Story extra, 17.20 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.10 Dr. Csont
(amer.), 1.20 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

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

M2

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

Duna tv

12.55
Ízőrzők,
13.30
Halálbiz tos
diag nózis
(amer.), 14.20 A palot a
ék köve (dél-koreai), 15.30
Elfeledet t szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 17.10
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.35 Don Mat teo (olasz),
19.40
Maradj
t alpon!,
20.45 Kék fény, 21.45 Hawaii Five (amer.), 22.40
No – Limit (f rancia),
23.40 Vallomás (amer.)

Duna World

11.4 0 M a d á r k á k (m a g ya r),
13.45
Í z ő r z ők ,
15.15 Rom a m a g a z i n ,
16.15 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 L … m i nt L at a b á r,
21.0 0 H í r a d ó, 21. 30 M a r a dj t a lp on!, 22 . 25 R id i k ü l , 0. 25 Mu n k aü g ye k
(m a g ya r)

Pozsony 1

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

Pozsony 2

14.10 Park, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.25 Márió
és a varázsló (szlovák),
22.35 Rövidf ilm a gyilkolásról (lengyel)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Két és fél férfi (amer.),
14.50 A sziget, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.55
Kredenc, 23.00 Jószomszédi viszonyok

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Top Sztár, 12.55
Csillag születik, 16.50 Találd ki a koromat, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Látogatók, 22.45 Rendőrök
akcióban (amer.), 23.45 A
csalók (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 Castle (amer.), 0.45
Döglött akták (amer.)

RTL II

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

M2

13.10 Tatonka történetei,
13.55 Kaja-kalandok, 14.30
Rozsdalovag, 16.10 Peppa
malac, 16.20 Mesélj nekem!,
18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Az élet megy tovább
(brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Római helyszínelők
(olasz), 0.30 Rózsák harca
(olasz)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos diagnózis (amer.),
14.20 A palota ékköve (délkoreai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Maradj talpon!, 20.40 Önök
kérték, 21.45 Velvet Divatház
(spanyol), 22.40 Gran Hotel
(spanyol), 0.05 Kékfény

Duna World

11.35 Hölgyek és urak (magyar), 13.20 Életkor, 13.40
Szeretettel Hollywoodból,
14.40 Magyar gazda, 16.15
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár,
19.55 Dallamról dallamra,
21.30 Maradj talpon!, 0.25
Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

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

Pozsony 2

14.30 A d iag nózis, 15.30
Ruszi n maga zi n, 16.30
Horgászok na k ,
17.0 0
Hí rek , 18.30 Est i mese,
19.35 Hí rek , 20.15 A ra ny
lí ra , 21.15 A z I. v ilág hábor ú , 22.45 Tal k show

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Két és fél férfi (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00
Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40
A sziget, 22.50 Atletico
Cvernofka (szlovák), 23.55
Két és fél férfi (amer.)

JOJ TV

12.55 Castle (amer.), 13.50
Rendőr akcióban (amer.),
14.55 Látogatók, 16.50 Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Nálunk, otthon, 21.20 Találd ki a koromat, 22.45
Igen, főnök!, 0.10 Csalók
(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

TV2

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.40 S.W.A.T. (amer.), 0.45
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.50 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 Szulejmán (török),
23.30 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, 13.10 Tatonka történetei, 14.20 Rozsdalovag,
15.15 Raju, a riksa, 17.50 Digby, a tinisárkány, 18.45 Eperke és barátai, 19.10 Alvin és a
mókusok, 20.05 Az élet megy
tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.30 Rózsák
harca (olasz)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.20
A palota ékköve (dél-koreia),
15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom a
családban (német), 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Maradj
talpon!, 20.50 Szabadság tér
56, 21.45 Budakeszi srácok
(magyar), 23.40 Rejtélyes XX.
század

Duna World

11.45 Titkok éjszakája (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.45 Kárpát expressz, 15.40
Ecranul nostru, 16.15 Hogy
volt?, 18.55 Kívánságkosár,
19.25 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!,
0.25 Munkaügyek (magyar),
1.25 Hogy volt?

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol),
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Bajnokok ligája, 0.10 Rendőrségi ügyosztály (olasz),
1.45 Montalbano felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

14.30 Tudományos magazin, 15.30 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.25 Az én házam,
19.35 Hírek, 20.10 A klímaváltozások ról,
22.40
Művészetek, 23.35 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

11.00 Családi tör ténetek,
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Két és fél férf i (amer.),
14.50 A sziget, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 18.00
Szerencsekerék,
19.00
Híradó, 20.30 Jó t udni!,
21.40 A sziget, 21.40 Char t
Show, 23.50 Tüzes csirke
(cseh), 2.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

7.30 Tárg yalóterem, 9.50
Testőrök, 10.50 Találd ki a
koromat!, 12.30 Topsztár,
12.55
Castle
(amer.),
13.50 Rendőrök akcióban
(amer.), 16.50 Találd ki a
koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Híradó, 20.35 Az üveg mögött
(amer.), 22.00 Látogatók,
22.55
Csalók
(amer.),
23.55 Az igazságosság 18
kereke (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexik ói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Ezek megőrültek!, 20.40
Star Academy, 22.35 NCIS
(amer.), 0.20 A törvény embere (amer.)

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

TV2

RTL Klub

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

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok
társasága, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 ValóVilág, 17.05
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.50
UEFA Európa Liga, 23.15
BeleValóVilág, 23.45 UEFA
Európa Liga

M2

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest,
14.20 A konyhafőnök, 15.50
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.15 Csúcsformában (amer.), 0.20 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

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

M2

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

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.10
Tatonka történetei, 13.55
Kaja-kalandok, 16.10 Peppa
malac, 16.30 Gyerekversek,
17.15 Tashi, 17.50 Digby, a
tinisárkány, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.30 Az
élet sava-borsa (lengyel)

10.20 Család-barát, 12.50
Ízőrzők, 13.25 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15 A
palota ék köve (dél-koreai),
15.20 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.05 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Maradj talpon!, 20.40 Fábr y, 22.10 Mun kaügyek,
22.40 Valaki más élete
(francia), 0.20 Csend és
kiáltás (magyar)

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.20 A
palota ékköve (dél-koreai),
15.25 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Maradj talpon!, 20.40 Agatha
Raisin (angol), 21.35 Tetthely (német), 23.15 A kínai
(német-svéd)

Duna tv

Duna World

10.00
Római
katolikus
szentmise, 12.45 Így szól az
Úr!, 13.45 Hazajáró, 14.15
Magyar krónika, 16.15 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

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

Pozsony 2

15.25 Roma magazin, 16.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Tudományos magazin, 20.45 Labdarúgás, 23.05 Rendőrség,
23.25 Profik, 23.35 Róma
(francia-olasz)

Markíza tv

12.55 NCIS (amer.), 13.55
Monk (amer.), 14.50 A sziget, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.40 Atletiko Cvernof ka, 22.50 Kredenc, 23.55 Két és fél férfi
(amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30
Topsztár,
12.50
Castle (amer.), 13.45 Családi történetek, 14.55 Látogatók, 16.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
K rimi, 19.30 Híradó, 20.35
Nálunk otthon (szlovák),
21.30 Inkognitó, 22.40 Dr.
Csont (amer.), 23.40 Csalók (amer.)

Duna tv

Duna World

11.45 A kert (magyar),
13.40 Rúzs és selyem, 15.40
Öt kontinens, 16.15 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Önök kérték, 21.30
Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek (magyar), 2.25 A
kert (magyar)

Pozsony 1

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

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.00
Élő panoráma, 14.05 A művészetek, 15.35 Szemtől
szemben, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 Erzsébet-udvar, 21.30 Igric 2016,
22.25 Európa zenéje, 23.45
Jazz

Markíza tv

10.00 Forr a bor, 11.00 Családi történetek, 13.00 NCIS
(amer.), 14.00 Két és fél
férfi, 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Alvég, felvég,
21.40 Jó tudni!, 22.50 Next
(amer.), 1.10 A holnap emberei (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.55 Castle
(amer.), 13.40 Találd ki a
koromat!, 14.55 Látogatók,
16.00 Híradó, 16.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Látogatók (szlovák), 22.45 Hemingway háza (angol), 0.55
A vér szaga (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 24-én Gellért
szeptember 25-én Eufrozina
szeptember 26-án Jusztina
szeptember 27-én Adalbert
szeptember 28-án Vencel
szeptember 29-én Mihály
szeptember 30-án Jeromos
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

A Dunatáj receptkönyvéből

Karaj tejszínes
mustármártásban
Hozzávalók:
8 vékony karajszelet
só
őrölt bors
8 púpos tk mustár
1 nagy fej vöröshagyma
4-5 ek olaj
2 dl főzőtejszín
(20%-os)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Gergely Michal és Szalaiová Andrea, a szigetvári Barkóczi Róbert és a megyercsi Bereczová Ildikó, a komáromi Kuchár Jozef
és Szalmová Monika, a budapesti Lajtos Imre és a
komáromi Mészáros Judit, a komáromi Sárközi Viliam és az ekeli Csicsóová Monika
Gútán: a gútai Takács Dávid és a lévai Antal Judit
mérnök.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a komáromfüssi Jarabáková Ema, a nagykeszi Nagy
Emma, a gyulamajori Benčič Oliver, a komáromi Balko Dorian és Rafael Scarlet Caroline, az ímelyi Bystrická Viktória és Maráz Áron, a
negyedi Ferenczi Dorian, az újgyallai Šubová Sarah,
a bátorkeszi Kolář Ármin, a marcelházai Keszeg
Luca, a csallóközaranyosi Sárközi Krisztián, a bajcsi Kmeťo Oliver, a kavai Lakatos Adam, a gútai
Vadkertiová Mia Anna és Benyó Tia Naomi, a kétyi
Bernáth Bence, a csicsói Magyarics Hanna, a párkányi Rák Zsófia és az érsekújvári Madarász Tímea
Ramóna.

Elkészítése:
A karajszeleteket meghintjük sóval, borssal és bedörzsöljük
mindkét oldalukat mustárral (nekem kb. 1 púpozott teáskanálnyi
jutott minden szeletre). A megtisztított vöröshagymát kockára
vágjuk.
Egy magasabb falú serpenyőben 4-5 evőkanál olajat forrósítunk.
Ha már jó forró, a hússzeletek mindkét oldalát hirtelen megsütjük
rajta, kapjon egy kis barnás színt. Kiemeljük az olajból, majd az
apróra vágott vöröshagymát megpirítjuk rajta, utána visszahelyezzük a hússzeleteket, majd felöntjük kb. 3 dl vízzel.
Lefedve addig főzzük, míg a karajszeletek megpuhulnak. (Ha
még nem elég puha, pótoljuk kevés vízzel.
Amint a hús megpuhult és a víz is sűrű szafttá főtt, a szeleteket
kiemeljük belőle, melegen tartjuk. A barna mártásba öntjük a
sűrű tejszínt, mérsékelt lángon hagyjuk átforrósodni.
Megkóstoljuk, és ha még szükséges, ízesítjük kevéske sóval, illetve borssal. Akit zavarnak a mártásban a hagymadarabok, nyugodtan átpasszírozhatja vagy merülő mixerrel pépesítheti.
Melegen, főtt tésztával kínáljuk.

Hartyáni krémes

Hozzávalók:
A tésztához:
25 dkg finomliszt
10 dkg vaj
25 dkg porcukor
2 dkg kakaópor
fél csomag sütőpor
1 db tojás
0,5 dl tej
A krémhez:
4 dl tej
4 ek finomliszt
2 csomag vaníliás
20 db babapiskóta
cukor
0,5 dl rum
10 dkg cukor
2 dl cukrászhab (habtejszín)
20 dkg vaj
1 habfixáló
Elkészítése:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. A tepsi hátoldalára szilikonos sütőpapírt vágunk. A tésztából 2 cipót formázunk. Egyenként lisztezett deszkán tepsi méretűre nyújtjuk.
Egyenként megsütjük a lapokat 180 fokra melegített sütőben
(7-8 perc).

A krém készítése:
A lisztet és a cukrokat a tejjel csomómentesre keverjük. Felfőzzük, majd kihűtjük.
A vajjal kihabosítjuk a főzött krémet. A tejszínt kemény habbá
verjük, majd a kihűlt krémmel és habfixálóval együtt krémes
állagúra keverjük.
Egy tálcára tesszük a kihűlt lapot, a fele krémet rásimítjuk, kirakjuk babapiskótával. Egy ecset segítségével a babapiskótákat
a rummal lekenjük. Következik a megmaradt krém, szépen elsimítjuk a babapiskótákon. Befedjük a másik lappal.
Hűtőbe tesszük egy éjszakára, majd porcukorral megszórva felTepsi méret: 20×30 cm
szeleteljük.

S Z U D O K U

Notebookok,
LCD-monitorok,

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a gútai Majer Júlia (89 éves), Dömény Alojz Zoltán
(71 éves), Szabó Augusztína (82 éves), Filakovská
Alžbeta (70-éves) és Hipszki Pavol (69 éves), a marcelházai Šenkárová Helena (70-éves) és a szilosi Czibor Irén (82 éves).
Emléküket megőrizzük!

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel
emlékezünk szeptember 23-án
drága halottunkra,

Rigó Bélára
Nagyszigeten,

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

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

Felveszünk kamionsofőröket hollandiai
és belgiumi szállításra.
Filko Trans  0911 104 197

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

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

KAJAK-KENU

A pozsonyi Karlova Ves Tatran nevű kajak-kenu szakosztálya
rendezte meg szeptember 11-én az Aranyhomok-tavon a Kis
Hargaš-emlékversenyt, amelyről természetesen nem hiányozhattak a komáromi evezősük utánpótlásának képviselői sem.
Egyéni eredményeik:
Kadétok K1 4 500 m-es táv- lányok): … 5. Vávrová Eva, …
ja: … 3. Ujvári Marko, … 13. 7. Lakyová Laura, 8. Vávrová
Farkas Erik * Kadétlányok K1 Anna * K1 13 éves fiúk 3000
4500 m-es távja … 8. Bog- m-es távján: … 5. Schrimpel
dányiová Katarína * C1 4 500 Peter * K1 10-éves fiúk 1 500
m-es távja: … 3. Ikrényiová m-es távján: 1. Grolmus LuViktória * K1 1500 m-es futam káš, … 4. Podleiszek Dávid,
(12 éves fiúk): 1. Podleiszek Fi- … 7. Ikréni Márk * K1 10-éves
lip, 2. Doktorík Jakub, … 7. Ott lányok 1 500 m-es távján: …
Jakab, … 12. Németh Dominik 4. Tóthová Tamara * K1 9 éves
* K1 12 éves lányok, 1500 fiúk 1 500 m-es távján: … 2.
m-es távon: … 10. Bakos Orso- Marsal Máté * K1 fiúk 400 m-es
lya Virág * K1 1500 m-es távon távján: 1. Tóth Michal * K1 lá(11 éves fiúk): … 7. Tóth Ľudo- nyok 400 m-es távján: 1. Zrnevít * K1 1500 m-es táv (11 éves ková Michaela.

KÉZILABDA

Horgászbotok javítása:

0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk

Nők – I. liga
Naszvad – Inter Bratislava
17:27 A fővárosiak győzni
mentek Naszvadra és igyekezetük beváltotta reményeiket *
Csallóközaranyos – Bánovce
nad Bebravou 20:29 (10:16)
A vendégcsapat folymatos támadásai ellen az aranyosi lányok nem tudtak kellőképpen
védekezni
Nők – II. liga
1. forduló
Szenc – Gúta 27:23 (15:14)
Nem sokon múlott a gútai lányok sikere.

ASZTALITENISZ

III. liga
PK Komárom – Rybník B
7:11 Pontszerzők: Tóth 2,5,
Varga 2, Moravec és Olláry
1-1, Vankó 0,5
IV. liga
Pokrok Komárno – Vágtornóc
B 8:10 Pontszerző: Kevický és Nagy P. 2,5-2,5,
Rajko Z. 2 és Kadlicsek 1 * Bátorkeszi – Érsekújvári magyar
gimnázium 8:10 Pontszerző:
Száraz 2, Jozefík 1 (a többi pontszerző nevét lapzártáig nem kaptuk meg).

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
18. előrehozott forduló
KFC Komárom – Bős 4:0 (2:0)
Az előrehozott hétköznapi
találkozón ismét győzni
akart a bősi gárda, de legalább azzal számolt, hogy
pontot rabol. Nem így történt, mindvégig a komáromiak irányították a találkozó
menetét. A 31. percben Haša juttatta vezetéshez a csapatot, majd
a 45. percben Szórád növelte Komárom fölényét. A második félidő
első gólját a 78. percben Faragó
lőtte, majd ő értékesített egy büntetőt is.
7. forduló
Nagytapocsány – Komárom 1:3
(1:0) Az első félidőben a hazai
csapat mindent elkövetett annak
érdekében, hogy a Duna-parti legénységet leiskolázza. Hosszas
küzdelem után sikerült is vezetéshez jutniuk. A második félidőben
az edző szünetben tartott „fejmosása” meghozta az eredményt,
hiszen a sípszó után azonnal felfutó Hašát csak buktatással tudták
megállítani a tapolcsányiak. A 48.
percben jogosan megítélt büntetővel Faragó egyenlített. A 75.
percben ismét Haša révén jutott
a komáromi csapat büntetőhöz,
mert buktatták őt a tapolcsányi
védők, amelyet ezúttal is Faragó
értékesített. A találkozó 82. percében egy pazar kiugratás után Bilik felfutott és elfektette a nagytapolcsányi kapust. Összegezve,
a komáromi csapat mindvégig
fölényesen szerepelt * Komárom
csapata a bajnokság 2. helyén
áll (20 pont).
IV. liga
7. forduló
Gúta – Család 0:0 Az első félidőben a pályán vízilabdamérkőzésnek beillő csata folyt, a sűrű
eső miatt a játékvezető a második
félidőre már nem is engedte pályára a játékosokat. A találkozót
szeptember 28-án 16 órakortartják * Tardoskedd – Szentpéter
2:2 (0:0) Az első félidő kölcsönös erőpróbája már előre jelezte,
hogy a tardoskeddiek számára
nem lesz könnyű ez a találkozó.
A második félidő 74. percében
ugyan ők jutottak vezetéshez, ám
hat perccel később Kósa egyenlíteni tudott. A 82. percben a
tardoskeddiek büntetőt értékesítettek, ám a 90. percben Krajčír
egyenlített * Léva – Ímely 0:0
A jelenleg még sereghajtók között levő lévaiak titokban győzelemben reménykedtek, viszont
a tabella élvonalához tartozó
vendégek szívósan védekeztek,
s még arra is volt idejük, hogy
három gólhelyzetet is kialakítsanak, ezeket viszont a lévai kapus
bravúrosan hárította * A bajnoki
táblázat 4. helyén áll Ímely (14
pont), 6. Gúta (10 p), 10. Szentpéter (8 p).

V. liga
7. forduló
Marcelháza – Nagysalló 2:1
(1:1) A hazai csapat igyekezett az első pillanattól
igazolni, hogy nem ok
nélkül állnak a bajnokság
élvonalában, vendégeik
pedig a sereghajtó helyen.
* Zselíz – Hetény 4:1 (1:0)
Az első negyvenöt percben két
egyenrangú ellenfél volt a pályán.
A hazai csapat az első gólját egy
gyors felfutásból az 5. percben
szerezte, ám a félidő végéig a hetényiek szorosra zárták védelmüket. A második félidő 7. percében
tovább növelték előnyüket a zselíziek, de két perccel később Hencz
egy remek lövéssel szépített a
helyzeten. Sajnos a későbbiekben
csak a hazai csapat szurkolói örülhettek * Naszvad – Szalka 2:0
(0:0) Annak ellenére, hogy mindkét csapatnak voltak kidolgozott
támadásai, az első 45 percben nem
láthattak gólt a szurkolók. A hazai
csapatból Molnár vállalkozott a
változtatásra, aki három percen
belül két gól lőtt a szalkaiaknak
(60. és 63. perc) * Ekel – Gyarak
4:0 (1:0) Egy kissé macska-egér
harchoz hasonlított az első félidő,
melynek a 13. percében Meleg
már megszerezte a hazaiak vezetését, ám utána visszafogta magát
az ekeli gárda. Valószínűleg azért,
hogy a második játékrészben se
unatkozzanak a szurkolók. Az első
negyedóra eltelte után az ekeliek
megkezdték a gólgyártást. A 62.
percben Filko, a 66. percben Mészáros törte át a gyaraki védelmet,
majd a találkozó csúcspontjaként
a 87. percben Nagy lőtt bombagólt
* Hontfüzesgyarmat – Ógyalla
2:2 (1:2) Alaposan meglepődött
a hazai közönség, amikor a találkozó 9. percében Karvai góllal
fejezte be szólóját. Csaknem fél
órába telt, mire a füzesgyarmatiak
egyenlíteni tudtak, viszont Karvai
közvetlenül az első játékrész lefújása előtt ismét megszerezte a
csapat számára a vezetést. A gyarmatiak mindent elkövettek, néha
már a túlzott keménység árán is,
hogy megnyerjék a találkozót, de
a közvélemény szerint is a vendégek irányították a mérkőzést.
A találkozó 63. percében született
meg az egyenlítő góljuk * A bajnoki táblázat harmadik helyén
Marcelháza csapata áll 13 ponttal, negyedik Ógyalla (13 pont),
5. Ekel (12 pont), 14. Naszvad (6
pont), 15. Hetény (6 pont).
VI. liga
7. forduló
Keszegfalva – Perbete 1:3 (0:1)
Rigó mesterhármasával (31.,
51. és 63. perc) megérdemelten
győztek a vendégek. A keszegfalvaiak csatárai egyelőre gyengélkednek, a becsületgól is csak
a 71. percben született Szüllő révén * Vágfüzes – Dunamocs 1:3

(1:1) Az első félidő 10. percében
Madarász szerezte meg a hazaiak vezetését, ám két perccel később a mocsiak már Sebők révén
egyenlítettek. A második félidőben a vendégek jeleskedtek,
a 47. percben Tábi, majd a 83.ban Šulák használta ki a hazaiak
védelmi hibáit* Csallóközaranyos – FK Actív Nagykeszi 1:0
(0:0) Mindkét csapat óvatosan,
néhol már unalmasan játszott,
védve saját kapuját. A találkozó
58. percében született meg az
aranyosiak első és egyetlen, ám
győzelmet jelentő gólja * Őrsújfalu – Madar 0:2 (0:1) Sokkal
összeszokottabb játékot mutattak a vendégek, mint az újfalusiak. A találkozó 16. percében
Szemenyei szerezte a vendégek
első gólját, majd a 71. percben
Gáspár igazolta a madariak fölényét * Bátorkeszi – Nemesócsa 6:0 (1:0) Az első félidőben
jól védekeztek a vendégek, kiegyenlítettnek tűnt a találkozó és
csak három perccel az első játékrész lefújása előtt, Gáspár góljával jutott vezetéshez a bátorkeszi
csapat. A második félidőben a
hazaiak megtáltosodtak, a 49.
percben Barton, az 59. percben
Gáspár, a 60. percben Barton, az
52.-ben és a 76.-ban Száraz talált
a vendégek hálójába * Szilos –
Búcs 3:1 (1:1) Az első félidő
kiegyenlített találkozót mutatott,
hiszen a hazaiak részéről a 21.
percben Pšenák által lőtt gólra a
búcsiak tíz perccel később Szilvás góljával válaszoltak. A második félidő 12. percében ismét
Pšenák növelte a hazaiak előnyét, majd a 67. percben Babiš
biztosította a hazaiak győzelmét,
a vendégek a találkozó végéig
becsülettel küzdöttek * Izsa –
Dunaradvány 4:1 (3:0) Remek
formában volt a hazai csapat, a
8. percben Simon megkezdte a
gólgyártást. Kilenc perccel később Horák lőtt gólt, majd a 20.
percben ismét Simon volt az,
aki a radványiak hálójába lőtte a
labdát. A második félidőben már
jobban védekeztek a vendégek,
ám ez sem akadályozta meg Simont abban, hogy a 86. percben
lőtt góljával mesterhármast érjen
el * Újgyalla – Marcelháza B
3:0 (2:0) Mindvégig pályafölényben játszott a hazai csapat.
A 18. percben Szabó, majd az
első félidő utolsó percében Rigó
M. szerezte meg a szilosiak vezetését. A második félidő 6.
percében Rigó D. gólja végképp
eldöntötte a találkozó menetét *
A táblázat első helyén Perbete
csapata áll 18 ponttal, 2. Actív
Nagykeszi (18 pont), 3. Dunamocs (15 pont), 4. Marcelháza B (13 pont), 5. Bátorkeszi
(13 pont), 6. Keszegfalva (13
pont), 7. Csallóközaranyos (13
pont), 8. Újgyalla (10 pont), 9.
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Szilos (10), 10. Izsa (9), 11. Madar (8), 12. Nemesócsa (8), 13.
Őrsújfalu (4), 14. Búcs (4), 15.
Dunaradvány (3), 16. Vágfüzes
2 ponttal.
VII. liga
5. forduló
A Nagysziget – Path találkozó elmaradt * Ifjúságfalva – Megyercs
9:1 (1:0) góllövő Pál 3, Kojnok 2,
Negyedi 2, Balogh , Šimčík, illetve Szoboszlai * Bogyarét – Csicsó 3:2 (2:1) Góllövő: Czafrangó,
Sobonya, Hrotko, illetve Pálfi és
Csóka * Bajcs – Tany 4:0 (3:0)
Góllövő: Kolompár 2, Bachorec,
Nagy * Komáromi SJE – Bogya/
Gellér 0:7 (0:6) Góllövők: Győri
2, Czirok 2, Antal, Baranyai, Nagy
* A bajnoki táblázatban a csapatok sorrendje a következő: 1.
Ifjúságfalva (12 p.), 2. Bogyarét
(12), 3. Path (10), 4. Bajcs (9), 5.
Nagysziget (7), 6. Szentpéter B
(6), 7. Tany (5), 8. Bogya/Gellér
(4), 9. Csicsó (4), 10. Megyercs
(0), 11. Selye János Egyetem (0)
V. ifjúsági liga U19
Nagylót – Szentpéter 3:2 (1:1)
Góllövő Ölvecky, Jakab * Naszvad – Szalka 1:5 (0:3) góllövő
Szabó * A bajnoki táblázatban Naszvad a 11. (7 pont), 13.
Szentpéter (6 pont).
-cseri-

Valójában az az igazi felkészülés, ahol nem a bajnokságok sereghajtóival veszik fel a csapatok a küzdelmet, hanem merik
vállalni, hogy Európa-bajnokságok résztvevőivel mérkőzzenek
meg. Ezért is dicséretes, hogy a komáromi kosarasok a „legkeményebb” pályák résztvevőivel próbálják ki magukat a hazai
bajnokság beindulása előtt. A múlt hét folyamán két nívós magyarországi csapattal találkoztak.

MBK Rieker COM-therm Komárno – TLI-Alba Fehérvár
80 : 81 (24:20, 19:24, 16:13)

Az élvonalbeli magyar csapat
érezhetően szerette volna „leiskolázni” a komáromiakat, akik
azonban nem adták könnyen
magukat. Fej-fej mellett folyt
a küzdelem és a legnagyobb
sikert a harmadik negyedben
érték el, amikor 19:24-re tudtak győzni a székesfehérváriak.

A kiegyensúlyozott találkozót
jellemzi a végeredmény is,
azaz csak egyetlen ponttal tudták a vendégek legyőzni a komáromiakat.
Komárom legjobbjai: Babineaux, Halada és Marchyn
15-15, Tomič 14, Langston 10,
Kuffa 7, Vido 4.

Hatalmas meglepetést okoztak
a komáromiak a budapesti arénában. A hazai csapat, a szurkolók és néha bizony a játékvezetők is mindent elkövettek
annak érdekében, hogy a kis
„fatornyos” csapat ízelítőt kapjon a magasabb osztályok kosarazásából. Ez így is történt,
viszont a nagyhírű klub tagjai
rémálmukban sem gondolták
volna, hogy a komáromiak
minden háttérsegítség nélkül,
csupán saját technikájuknak
köszönhetően tudnak győzni. A

komáromiak kezdték jobban a
találkozót, a második negyedben már 20 ponttal vezettek,
ám a mérkőzés második fele
a Vasasé volt. A végjátékban
két büntetővel egyenlíthetett
volna a pasaréti alakulat, egy
triplával pedig lehetősége volt
a győzelemre is, de mindkét
alkalommal hibáztak. Komárom legjobb dobói: Tomic 17,
Vido 16/12, Langston 12.
Szeptember 29-én az MBK Rieker COM-Therm Komárom a
Falco Szombathellyel találkozik.

Vasas Akadémia – MBK Rieker Com-therm Komárom
78:81 (15:31, 19:20, 26:16, 18:14)

S eihshin karate
Nyolcadik
alkalommal
rendezte meg Ekelen a
sportcsarnokban a 8 órás
küzdelmi edzést a Seishin
Karateklub. A rendezvény
nemzetközi volt, ugyanis
Magyarországról is négy
klub (Komárom, Kapuvár,
Csorna és Székesfehérvár)
volt jelen és összesen több
mint százan vettek részt az egész napos rendezvényen.
A tornát Fekete Ivett polgármester nyitotta meg,
aki lelkesen támogatta a rendezvény létrejöttét,
majd Szabó József, a sportbizottság elnöke is
köszöntötte a megjelenteket. Markovics János, a
Seishin Karateklub vezetője köszönetet mondott
a klubvezetőknek hogy elhozták tanítványaikat,
valamint a szülőknek, hogy segítenek a lebonyolításban. Aki a 8 óra alatt 20 küzdelmet teljesített, annak bronz-, aki 40 küzdelmet, annak
ezüst-, illetve 60 küzdelem után aranyérem járt.
A legtöbb küzdelmet teljesítő gyerekek külön

kupát kaptak: Menző Rebeka 62 küzdelem (Vásárút) Mayer Krisztián 110 küzdelem (Ekel).
Az edzések során erőpróbára is sor került, amely
a legtöbb ugrálókötelezést jutalmazta a rendezvény alatt, itt Fekete Panna (Székesfehérvár)
6700 ugrálókötelezéssel volt a legeredményesebb. A küzdelmi maraton kiváló lehetőséget
biztosított, hogy a versenyzők ráhangolódjanak az őszi versenyszezonra, ugyanis még sok
nemzetközi verseny vár a Seishin Karateklub
harcosaira, többek között szeptemberben Cegléden (válogató verseny az Eb-re), októberben
világbajnokság Budapesten, majd novemberben
Bulgáriában az Európa-bajnokság.

Országúti Kerékpármaraton
Összesen 241 résztvevője volt
a múlt hét végén megrendezett Komárom környéki
kerékpármaratonnak. Közülük a cross pályán 190-en, az
MTB pályán 51-en rajtoltak.
Lényegében sikeres volt a
verseny, bár ketten technikai
okok miatt nem fejezték be
távjukat. A legfiatalabb résztvevő Papp Mihály (2005), a
legidősebb Csaplár Árpád
(1937) volt.

Pénteken a gútai iskolákban sportnapot tartottak, amelynek keretében az atlétikai és labdajátékok mellett
a tanulók sportlövészetben, kötélhúzásban is összemérhették erejüket, s közben a Gúta környéki tájakkal
is megismerkedhettek. Megtapasztalhatták számos esetben, hogy a cél eléréséhez csapatmunkára, összefogásra és egymás bíztatására van szükség.
Kárpáty Ernő
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