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Lapunk
tartalmából:
● Elfeledett híd (2. oldal)
● Kiska eltörölné Mečiar
(2. oldal)
amnesztiáit
● Kettős nyomás a vállalkozókon
(2. oldal)
● Öt éve hunyt el dr. Szénássy Zoltán (3. oldal)
● Keszeli Denisza aranyérmes lett
(3. oldal)

Útra kelt a Magyarok kenyere lisztadománya

Mindenkinek legyen
karácsonya!

Obonya Zsuzsanna felvétele

Vasárnap éjjel hatalmas sikerrel mutatta be programját
a cseh-szlovák tehetségkutatón az ACT 4 művészi teremkerékpár-csoport

Aranyeső a gútai lányoknak

Másodszor élte át a gútai teremkerékpárosok ACT 4 formációja, hogy
a Cseh-Szlovákia tehetségeket keres
elnevezésű országos verseny színpadján „aranyeső” hulljon rájuk. Először
akkor, amikor a selejtezőben produk-

ciójukat látván a zsűri egyeneságon jut-

tatta őket a döntőbe. Másodszor pedig
a hétfő hajnalra átnyúló döntőben, ahol
a két első helyezett számára megtartott
telefonos szavazás értékelésénél kiderült, hogy több mint ezer szavazattal
többen voksoltak rájuk, mint a mellettük álló énekes reménységre. Az ACT 4

Slovakia csoport tagjainak (Domin
Henrietta, Vincze Alica, Szabó Dóra és
Glofák Viktória) szívből gratulálunk!
A csapat a hét végén a Stuttgarti VB-n
mutatja be éremesélyes kűrjét, ahonnan Hajdú Andrea lányai csak a jövő
héten érkeznek haza.

Óvatosan a karácsonyi kölcsönökkel!

Az ünnepek jócskán megterhelik a pénztárcánkat, az ajándékvásárlás, a vendéglátás, a családi ebédek bizony a megszokottnál jóval több kiadással járnak. A mindent elárasztó, mindenhonnan áradó reklámok pedig kínálják, szinte
erőszakolják a megoldást, ne törjük a fejünket, vegyünk
fel kölcsönt, s abból oldjuk meg bőkezűen a karácsonyt!
Az ajánlat csábító, elaltatja a ségeinket, a büntetőkamatok
természetes óvatosságot, az gyűlnek, s egy ártatlannak
ember az ünnepi izgalmak tűnő kölcsönből nem egy esetközepette könnyen elcsábul, ben hatalmas probléma adóhiszen kit ne szédítene meg dik, komoly adósságspirálba
a lehetőség, hogy bőkezűbbé kerülhetünk. A szakemberek
tegye az ünnepet annál, mint gyakran figyelmeztetnek arra,
amennyit a lehetőségei mellett hogy a lakosság pénzügyi ismegengedhet magának… Az meretei erősen hiányosak,
ünnepi eufóriában hajlandók nagyon sokan nem képesek
vagyunk megfeledkezni arról, felmérni tényleges lehetőségehogy az ünnepeket mindig fel- iket. Szlovákia polgárai egyre
váltják a szürke hétköznapok, több hitelt vesznek fel, egyre
s a néhány nap alatt elszórt inkább eladósodnak. A legtöbb
pénzt hónapokig, netán évekig ember egyszerűen képtelen retörleszthetjük. Feltéve, ha tud- álisan felmérni, hogy a felvett
juk, mert bizony sokan szem- kölcsönt a kamatok jövőbeni
besülnek azzal, hogy többet esetleges növekedését követővállaltak, mint amire képesek. en is képes lesz-e törleszteni.
A törlesztőrészletekről kide- A jegybank is figyelmeztet rá,
rül, hogy meghaladják lehető- hogy bár jelenleg mélyponton

vannak a kamatok, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy
a jövőben ne számíthatnánk
növekedésre, ami nagyon sok
adós számára okozhatja hitele
bedőlését. Hazánk az unió többi országával összehasonlítva
a második helyen áll a hitelállomány növekedési ütemének
tekintetében, s önmagunkhoz
képest, azaz az előző évihez
képest is több mint 14 százalékos adósságnövekedést értünk

el. Ez azt jelenti, hogy a banki
ügyfelek fogyasztási hiteleken
keresztül 6 milliárd euróval
tartoznak a bankoknak.
Mielőtt tehát engednénk a csábításnak és meggondolatlanul
a hitelfelvétel mellett döntenénk, hogy feledhetetlenné
tegyük az idei karácsonyt,
gondoljuk át alaposan, nehogy
valóban feledhetetlen legyen,
csak éppen negatív értelemben...
-zsu-

Csintalan Miklós
álláshalmozó?

Egy korábbi önkormányzati ülésen Keszegh Béla alpolgármester indítványozta, hogy a főellenőr tényfeltáró ellenőrzést
kezdjen a KOMVaK városi Rt.-nél, hogy megállapítsák, mely
döntések vezettek a cég eladósodásához.
Komárom főellenőre más el- józanul gondolkodó képvisefoglaltságai miatt nem tudta lők előtt is világos volt, hogy
felvállalni a gyorsított eljárást, a főellenőrnek évek óta tudoaz ellenőrzés tényleges elvég- mása volt a visszaélésekről,
zését későbbre halasztatta. Az a ám egyetlen jelentésében sem
szerepelt a javaslat, miszerint
tanácsos lenne a gazdasági
Országos siker a Táncakadémia versenyén
bűnüldözési szerveket is bevonni a vizsgálatokba, mielőtt
a céggel együtt esetleg „elúszhat” a város vízvagyona is.
El is hisszük, hogy Csintalan
főellenőrnek kihívások egész
Szlovákia legismertebb tánciskolái neveztek be a hét végén megrendezett „O POHÁR AKAsorával kell szembesülnie,
DÉMIE TANCA”, vagyis a Táncakadémia Serlegéért meghirdetett versenybe. Több kategórihiszen – vagy ráadásul – koából választhattak a jelentkezők, akik között ott voltak a Kartai Adél és Vörös Vivien nevével
máromi munkája és teendői
fémjelzett tehetséges fiatalok is.
mellett helyt kell állnia töbájában, miképpen a gútaiaknak ítélte oda az
bek között Marcelházán is,
ezüstkupát. A csicsóiak Rebel Angels (Lázaahol nemrégiben ismételten
dó angyalok) együttesét (Markuszek Renáta
megválasztották főellenőrnek.
Letícia, Ledeczky Réka, középen Jančišin
Mindezek mellett ezt a funkciBrigitta) Vörös Vivien készítette fel a verót másutt is betölti.
senyre. Ők a színpadi tánc kategóriájában a
Természetes, hogy így koharmadik helyen végeztek Betwen two world
máromi teendőire már nincs
című előadásukkal.
ideje...

A gútai lányok ezüstérmesek,
a csicsóiak bronzérmesek lettek!

Öt év óta a nemzeti összefogás sajátos megnyilvánulása a
Magyarok kenyere program, melynek keretében a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben búzát gyűjtenek
össze az adományozó gazdáktól. A felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában osztják
szét a rászorulók között. A határtalanul magyar jótékonysági esemény november 25-én a Gazda Polgári Társulás, a
Magyar Közösség Pártja és további közreműködők bevonásával Gútán folytatódott.
A Magyarok kenyere eseménye az elmúlt öt évben a nemzeti összetartozás méltó jelképévé vált és az augusztus 20-ai
ünnepségek egyik központi
szimbólumává nőtte ki magát.
A Felvidéken ennek a jelentős
programnak a fő koordinátora a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara megbízásából immár
hatodik éve a Gazda Polgári
Társulás. Idén nyáron 8 tonna búzát gyűjtöttek össze a
jótékonysági akcióba bekapcsolódni szándékozó felvidéki gazdáktól, majd azt a gútai
malomban tárolták, illetve
ugyanott őröltették lisztté.
Mint köztudott, a gútai malom
Európa-szerte ismert, nagy
tisztaságú őrleményeiről, a
garantált svájci minőségről. A
Szent István-napi kenyérsütés
és szentelés után megmaradó
lisztet háromfelé osztották, s
azt eljuttatják a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban
levő rászorulókhoz, illetve
kárpátaljai helyszínekre is.
A Gazda Polgári Társulás –
Pikáli Róbert koordinálásával
és Samu Istvánnak, a Magyar
Közösség Pártja (MKP) országos elnökségi tagjának segítségével az idei búzaadomány
egy része advent közeledtével
a Dunaszerdahelyi járásban
levő Királyfiakarcsa településre került. A Komáromi járásból a karvai iskolai étkezde
konyhája, valamint a bogyai
óvoda konyhája részesült az
adományból.
Köztudott, hogy Kárpátaljára
nagyon nehéz kijuttatni bármiféle adományt. A lisztet a
Gazda Polgári Társulás, valamint a felvidéki református egyházközség autóival
szállítják az ukrán-magyar
határátkelőhelyig, ahol azt a
velünk együttműködő fél egy
raktárban helyezi el, majd
kárpátaljai szervezetek segítségével remélhetőleg zökkenőmentesen eljuttatják a rászorulókhoz” – egészítette ki

az elmondottakat a Gazda Pt.
Magyarok Kenyere programmal megbízott koordinátora,
Pikáli Róbert.
November 25-én minden
érintett fél, vagyis a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház képviselete, továbbá a Gazda Polgári Társulás
elnöke, Varga Péter mérnök
és helyettese, Pikáli Róbert
főkoordinátor, valamint az
MKP képviseletében Samu
István, illetve Királyfiakarcsa település és az ottani civil
szervezetek nevében pedig
Erdős Péter alpolgármester a
gútai malomnál találkoztak.
Az immár második éve megrendezésre kerülő lisztosztási
akció valójában a Magyarok
Kenyere program fénypontjának nevezhető, hiszen annak
kapcsán nemcsak erkölcsi,
hanem liszt formájában kézzel fogható segítséget nyújtanak a rászorulóknak.
A Magyarok Kenyere program a 2017-es aratás után
további gabonagyűjtéssel és
jótékonysági akcióval annak reményében folytatódik, hogy az adományokkal
jövőre még több rászorulót
sikerül majd megörvendeztetniük. A kezdeményezéshez
csatlakozó magyar gazdálkodók évről évre átérezhetik a
Kárpát-medencei magyarság
együvétartozásának, emberségének, segíteni akarásának
mindent felülmúló érzését. E
példaértékű törekvést eddig
hihetetlen mértékű támogatás kísérte. Míg 2011-ben 10,
2012-ben már 20, 2013-ban
pedig 100 tonna búzát adtak
össze a Magyarország határain belül és kívül élő gazdák.
2014-ben a Magyarok Kenyere program során 215, 2015ben és 2016-ban pedig már
a rekordot jelentő 440 tonna
körüli búzát sikerült összegyűjteniük a magyar testvéreiket önzetlenül támogatni
kívánó magyaroknak.

Magyarországon fogták el a két komáromi tinédzserkorú betörőt

Mindent bevallottak

Mint kiderült, több dél-komáromi üzletből lopott a két szlovákiai fiatal. Az elmúlt hetekben egy
műszaki áruházba, egy pizzériába, valamint péktermékeket árusító boltba törtek be, készpénzt,
műszaki cikkeket zsákmányoltak, egy lépcsőházból pedig két kerékpárt tulajdonítottak el.

A legnagyobb sikert a gútai Sambali együttes
aratta (tagjai balról-jobbra Szabó Csilla, Varga
Viktória, Nagy Mónika és Matyó Jázmin), akik a
nyílt kategóriában álltak a zsűri elé és egy modernizált, balettelemekkel gazdagított cigánytáncot
mutattak be Terno dzsivipen (Fiatal élet) címmel. A bírálóbizottság értékelésében elsősorban
az autentikus tánchoz való merész hozzáállást
emelte ki pozitívumként Kartai Adél koreográfi-

A dél-komáromi rendőrkapitányság lopás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást két
szlovák állampolgár ellen – adta
hírül a magyar rendőrség hivatalos honlapja, a Police.hu.
A dél-komáromi járőrök november 23-án 1 óra 30 perckor testvérvárosunkban, a Jókai téren
figyeltek fel a két fiatalra, akik
az egyenruhásokat, valamint
a szolgálati kutyát látva sietve
ki akartak térni előlük. A rend-

őrök azonban a két fiatalkorút
igazoltatták, majd ruházatukat
és csomagjaikat átvizsgálták.
Az egyik fiú válltáskájában egy
csavarhúzót, egy villáskulcsot,
valamint egy szemeteszacskót
találtak.
A rendőrkapitányságra előállított két tinédzser zavartan viselkedett, összefüggéstelenül
felelt a nyomozók kérdéseire,
majd több Komárom területén elkövetett bűncselekményt
is beismertek. A 15 és 17 éves

szlovák állampolgárok bevallották, hogy az elmúlt hetekben egy
dél-komáromi műszaki áruházba,
egy pizzériába, illetve egy péktermékeket árusító boltba törtek
be, készpénzt, műszaki cikkeket
zsákmányoltak, valamint egy komáromi lépcsőházból két kerékpárt tulajdonítottak el.
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Shakespeare nyomában

A 2016/2017-es színházi évadban a Komáromi Jókai Színház és a kassai Thália Színház szeretné
szorosabbá fűzni kapcsolatát. Ennek legékesebb bizonyítéka Székely Csaba darabjának, a Bányavakságnak a két színház általi közös előadása, de az együttműködés itt nem ér véget. Mivel
mindkét színház repertoárjában szerepel egy-egy Shakespeare-mű, ez jó lehetőség arra, hogy a
két színház megszólítsa a diákközönséget és színháztörténeti vetélkedőt hirdessenek.
A vetélkedő témája a 600 éve Egy iskolából több csoport is A felkészülésre ajánlott olelhunyt
drámaírófejedelem jelentkezhet. A vetélkedő első vasmány: Géher István: Shaéletműve, azon belül pedig a része írásos formában történik, kespeare olvasókönyv * Jan
bemutatásra kerülő két dráma, december elsején jelent meg az Kott: Kortársunk, Shakespeare
a Rómeó és Júlia, valamint a első feladat a színházak webol- * Spiró György: Shakespeare
Szentivánéji álom képezi az dalán, a második feladat pedig szerepösszevonásai
alapját azoknak a feladatoknak, január közepén kerül nyilvá- Ajánlott fordítások: Rómeó és
melyekkel a versenybe bekap- nosságra. A feladatok megoldá- Júlia – Mészöly Dezső, Szentcsolódó középiskolások talál- sát postai úton, vagy e-mailben ivánéji álom – Arany János
kozhatnak.
kell beküldeniük a Komáromi
A vetélkedő meghirdetője a Jókai Színház címére. A leg- A színház weboldaláról letöltKomáromi Jókai Színház és jobb teljesítményt nyújtó csa- hető jelentkezési lapot az alába kassai Thália Színház, vala- patokat az írásbeli feladatok bi címre kérjük elküldeni:
Komáromi Jókai Színház,
mint a komáromi Marianum értékelése után a szervezők
Petőfiho 1.,
Egyházi Iskolaközpont.
meghívják a döntőre, melyre
Komárno, 945 01
A vetélkedő, melyet a 2016- előreláthatóan 2017 áprilisában
2017-es színházi évadban ren- kerül sor a Komáromi Jókai (A borítékra írják rá „Shakespeare nyomában”)
deznek meg, két fordulóból Színházban.
E-mail címük:
áll. A szervezők háromtagú, A győztes csapatok értékes tárközépiskolás diákokból álló gyi és könyvjutalomban része- szinhaztorteneti.verseny@
gmail.com
csoportok jelentkezését várják. sülnek.

Gratuláció
Az elmúlt napokbanm
ünnepelte 75. születésnapját
a szeretett férj és édesapa,

id. Angyal György
Gútán.
E szép ünnep alkalmából
ezúton is szeretettel köszönti
őt hálás családja

További információ:
szinhaztorteneti.verseny@
gmail.com
Bővebb felvilágosítást a Komáromi Jókai Színházban Varga Emese ad a 0905/397816-os
telefonszámon, illetve: vargaemese@gmail.com, e-mail címen.
A szervezők várják
a jelentkezéseket!

Még ma is a Nyitra vizéről „álmodik”...

Senki hídja – elfeledve

Ha létezne a természetben talált tárgyak osztálya, szinte zavarba ejtő lajstromán minden
bizonnyal egy híd is szerepelne. Névtelen híd, amely hajdanán a Nyitra folyó két partját
kötötte össze Lándornál, s évtizedek óta mindenkitől elfeledve hiába keresi tükörképét a
folyóban, mert attól is megfosztották. Elterelték. Ugyanis a vén folyó vize már réges-régen
nem Lándornál ölelkezik a Vág-Duna vizével. Csak az enyészet által jócskán kikezdett
vasbeton szerkezet álmodik a régi szép időkről.
Miközben az alig néhány méter- kodva régi idők fakuló emlékein új híd vasbetonból készült, két
re lévő párhuzamos töltésen ve- merengek. Miért is? Tulajdon- oldalán járdával és vaskorláttal.
zető aszfaltúton autók tartanak képen együtt vénültünk meg. Mintegy két évtizeden át hűsésebesen Komárom, illetve Kava Valamikor a háborút követő gesen szolgálta
felé, óvatosan a senki hídjának békeidőkben, több mint hatvan a nem túlságorozsdamarta korlátjára támasz- esztendeje gördülhetett át ezen a san sűrű közúti
mintegy százméteres forgalmat mindáthidaláson az első addig, amíg egy
autó, de meglehet, vízrendezési terv
hogy nem is gépjár- szerint Érsekújmű volt, hanem zör- vár fölött kötötgő szekér csupán. Ki ték be a Nyitra
emlékszik arra már? vizét a Vág foNos, a lényegen nem lyóba, s így az
változtat, hogy az ötvenes évek derekán
elkészült végre az új
híd, amely pótolta a
régit, amelyet a viszszavonuló németek
korábban a levegőbe
röpítettek, s így sokáig ideiglenes fahíd
ívelte át a folyót. Az

előbbi alsó szakaszán a torkolat előtti híd fölöslegessé vált.
A töltésen vezető út elkerülte a
víz nélkül maradt, elárvult hidat,
amelyet lassan benőtt a gyom,
s így sokan nem is sejtik, hogy
még létezik.
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

KÖZLEMÉNY

Sajnos Szlovákiában nem számít egyedüli jogsértésnek és igazságtalanságnak, hogy máig érvényben vannak a mečiari amnesztiák, melyeket az államfő fiának elrablása és egy, az államapparátus által tervezett és végrehajtott gyilkosság ügyében hirdettek
meg. Ezek olyan bűncselekmények, melyek kellő büntetést érdemelnének, erre azonban kevés esély van, bár Ján Budaj áprilisi sikertelen kezdeményezése nyomán most Andrej Kiska is az
amnesztia eltörlését indítványozta a parlamenti képviselőkhöz
intézett levelében. A Smer azonban nem támogatja a javaslatot,
ami egy demokratikus államban sajnos akár bűnpártolásnak is
minősíthető magatartás…

Gúta már a karácsonyra készül
A történelmi egyházak képviselői nyolcadik alkalommal gyújtották meg az adventi gyertyákat
kiemelte, hogy a városban egyre gyakoribbak a humanitárius segítségnyújtások, Litvai Ondrej pedig a város lakosainak közös ünnepségeként említette meg
a nyolcadik éve megtartott karácsonyvárót.
A történelmi egyházak képviselői is
köszöntötték a résztvevőket. Mária Popičová gútai és naszvadi ágostai evangélikus lelkész, Simon Ilona gútai református lelkész és Szlovák Marián, a gútai

Sokan feltették már a kérdést, hogy a fejlett nyugathoz viszonyítva vajon miért olyan alacsonyak a bérek Szlovákiában.
Tény, hogy az euróövezet országai közül Szlovákiában a legalacsonyabb a havi bérek és keresetek szintje. Ezt a kormány
is tudatosítja, emiatt növelte idén a minimálbér összegét 380
euróról 405 euróra, jövőre pedig 435 euróra szeretné emelni.
A minimálbér emelkedésének egyik következménye a közszféra bértáblázataiban szereplő további tételek növekedése.
Emiatt a fejlett nyugati országokhoz mérten jelentős ütemben növekszik az általános bérszint, hiszen a vállalkozási,
vállalati szférában is valamelyest követik a minimálbér növekedésének ütemét, noha a minimálbér és az általános bérszint fent jelzett ütemben való növekedése messze túlhaladja
a munkatermelékenység növekedésének ütemét. Ez pedig
ellentmond minden nemű közgazdasági elméletnek, főleg a
mostani, inflációmentes időszakban. A gyakorlat viszont azt
igazolja, hogy igenis szükség van az ilyen ütemű bérszintnövekedésre, mert társadalmunk jelentős hányada fizetéstől
fizetésig próbál szerény jövedelméből megélni, ami sokaknál
tényleg ember feletti teljesítmény. Tény és való, van hova
növekedniük a béreknek, a szlovákiai bérszint igen távol van
még a Lajtán túli bérektől.
Ezzel egyidejűleg a kormány a szociális járulékterhek növelését, a járulékok kiszélesítését tervezi, mégpedig rejtett
eszközzel, vagyis a törvényjavaslathoz képviselői indítványnyal benyújtott módosító javaslat formájában. Gyorsított
eljárással, megkerülve a kormány szociális partnereinek véleményét.
A kormány célkeresztjébe tehát a vállalkozók és a vállalatok
kerültek, 2017-től kettős nyomást gyakorol rájuk, hiszen a
jelentősen megnövelt bérköltségek mellé a megemelt, kiszélesített járulékterheket is az ő nyakukba varrja. Kérdés,
meddig feszítheti a húrt, meddig bírják majd a kisiparosok,
a vállalkozók és a vállalatok a megnövelt terheket fizetni?
Mindezzel a vállalkozási környezet alaposan leromlik, a vállalkozók egy része újabb hullámban helyezheti át székhelyét
a szomszédos országok valamelyikébe. Volt már ilyen Szlovákiában, nem is olyan régen. Na, de ki fogja havonta befizetni az adóelőlegeket és az egészségügyi, valamint szociális
járulékokat? Jól meggondolták ezt a szaktárcák illetékesei?
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Kiska eltörölné
Mečiar amnesztiáit

A rendőrség komáromi járási igazgatósága ezúton értesíti olvasóinkat, hogy okmányirodájában megváltozik a félfogadás ideje.
November 28-tól december 31-ig a chippel és biztonsági kóddal
(BOK) ellátott személyazonossági igazolványok és az elektronikus aláírások certifikációjának (ZEP) kiadására a jogi személyek
képviselői számára egyedi hivatalos órákat nyitnak.
Hivatalos órák:
hétfőn: 7,30-tól 15 óráig
kedden:7,30-tól 12 óráig, 12 órától 15 óráig (jogi személyeknek)
szerdán: 7,30-tól 17,30-ig
csütörtökön: 8 órától 18 óráig csak a jogi személyeknek
pénteken: 7,30-tól 14 óráig, 12-től 15 óráig a jogi személyeknek.

Vasárnap a kora délutáni órákban a
gútai városháza szomszédságában felállított hatalmas adventi koszorú mellett
a gútai alapiskolák által összeállított
kultúrműsor nyitotta meg a bensőséges
ünnepséget. Ezután Horváth Árpád polgármester és Litvai Ondrej, a Szlovák
Kultúra Baráti Társasága városi elnöke
nyitotta meg az eseményt, amely az első
adventi gyertya meggyújtásával érte el
tetőpontját. Horváth Árpád beszédében

Kettős nyomás
a vállalkozókon
és a vállalatokon

Nagyboldogasszony-plébániatemplom
esperese arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy a karácsony ünnepe ne
az ajándékokban, hanem a szívből áradó szeretetben nyilvánuljon meg. Az
adventi gyertya karácsony közeledtére
hívja fel a figyelmet és az aprócska láng
járja át valamennyiünk szívét, hogy felekezeti hovatartozás nélkül, tiszta lélekkel várjuk a nagy misztériumot, a kis
Jézus megszületését.

Diáknapi hangulatban A nemesebb zene komáromi művelői ismét
öregbítették Komárom hírnevét

November 16-án, szerdán a komáromi Ipari Szakközépiskola tanulói vidám napra ébredtek. Már az iskola előcsarnokában színes képek, információk kavalkádja fogadta a diáknap
önfeledt résztvevőit.
Ez a szerda a
tanulók
nagy
örömére tanításmentesen
zajlott. Az első
osztályosok felavatásán kívül
ügyességi, logikai és nyelvi
versenyeken
mérhették össze
tudásukat, leleményességüket az iparisták. eltöltött szabadnapnak örülheAz eseménydús rendezvény tett. Az ifjú kincsvadászok legmegkoronázása természete- rátermettebbjei egy közeli szasen az eredményhirdetés volt. badulóparkba nyertek belépőt.
A győztes osztály a finom Köszönet illeti a rendezvény
tortán kívül egy wellnesben szervezőjét, Szabó Beáta tanárnőt, aki az
eddigi évekhez
hasonlóan most
is
igyekezett
szórakoztató, de
egyben képességfejlesztő versenyszámokkal
megörvendeztetni a diákokat.
Dr. Tóth Katalin

Olvasódélután
a Kolozsnémai
Nyugdíjasotthonban
November 22-én kedden otthonunk panziójának kultúrtermében nagy szeretettel fogadtuk Hajtmanné Bottka Máriát,
aki nagyapjáról, Bárczi Lászlóról írt Szibéria, fogság, hazatérés című könyvét mutatta be, illetve részleteket olvasott fel a
könyvből.
A könyv az I. világháborúban megélt katonai,
háborús képeket eleveníti fel és tartalmazza
Bárczi László hadifogságban írt naplóját.
A könyv kiadásával a
szerző az I. világháború
centenáriumi ünnepségeit gazdagította és a
nagyapja személye által
méltatta mindazon felvidéki embereket, akik
hősi halált haltak az I.
világháborúban.
A felolvasott részletekhez a hanem aprólékosan bemutatta
szerző bőséges magyarázattal családja élettörténetét is. Ottszolgált és nemcsak a háború honunk lakói nagy figyelemviszontagságai kerültek szóba, mel kisérték Mária asszony
szavait és amit ettől
a személyes találkozótól elvártunk, az a
közös együttlétünk
utolsó félórájában
beteljesült. Lakóink
is felelevenítették
családjukat érintő
háborús élményeiket.
Pint Tibor mérnök

„A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki
erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik
közkinccsé tenni.”
(Kodály Zoltán)
A Szlovák Zenei Központ és a Szlovák Zeneszerzők Társasága
2016. november 3. és 15. között – Epoché – Új Szlovák Zene
néven – 30 hangversenyt hirdetett meg. A Pozsonyban zajló
koncertsorozat egyike, a Kórushangverseny Németh István
László születésének 120., Szíjjártó Jenő halálának 30. és Rajter Lajos születésének 110. évfordulója tiszteletére, november
5-én került megrendezésre a Szlovák Rádió nagy koncerttermében.
A hangverseny társszervező- hallottam ilyet, nagy élmény
je a – Csemadok (Szlovákiai volt számomra ez a koncert;
Magyar Társadalmi és Köz- nem is sejtettem, hogy ilyen
művelődési Szövetség) keretén színvonalas kórusaink vannak;
belül 25 éve működő Szlovákia Komárom zenei nagyhatalom,
Magyar Zenebarátok Társasága gratulálunk!, stb. Lévén, hogy
(SZMZT) volt. A szervezők a kórusaink nem csak a Csengő
három jeles szlovákiai magyar Énekszó, a Szlovákiai Magyar
zeneszerző műveinek előadásá- Gyermek- és Ifjúsági Kórusok
val, a szlovákiai magyar zenei Országos Versenyén, a felnőtélet élenjáró együtteseit – a Jó- tek pedig a galántai Kodály Nazsa Mónika és Stauróczky Ba- pok minősítési versenyén mélázs vezette Szlovákiai Magyar rettetik meg tudásukat, hanem
Tanítók Vass Lajos Kórusát; a az énekkarok össz-szlovákiai
Stubendek István vezette Cse- versenyein is, így régi ismerőmadok Komáromi Városi Szer- sünk, Eleonóra Hunčágová, a
vezete és a Komáromi Városi Pozsonyi Népművelési KözMűvelődési Központ Concor- pont szakelőadója is kedves kadia vegyes karát; a komáromi cajjal gratulált, mondván: Toto
Marianum Egyházi Iskolaköz- sú moje zbory, vyhrávajúce cepont Schola Mariana Nagyok loštátne súťaže; majd még egy
Kórusát élen Orsovics Yvettel, kacaj: najlepšie slovenské spevalamint az 50 éves Komáromi vácke zbory sú maďarské!
Kamarazenekart Medveczky Jómagam ötven éve tevékenySzabolccsal, a zenekar művé- kedve a kórusmozgalomban,
szeti vezetőjével, egyben kar- így ismerve a hangversenyen
mesterével az élen – bízta meg. fellépő együttesek, s csakúgy
A tudósító (mint jelen esetben azok művészeti vezetőinek
is) általában nem zenekritikus, példaértékű munkásságát, vaígy nem tiszte a szereplők tel- lamint Kodály Zoltán üzenetét,
jesítményét szakmailag elbí- miszerint: „Minden a vezetőn
rálni; s az nem is lenne etikus. múlik”, meg voltam győződve
Azonban hadd álljon itt a – róla, hogy mind a szereplők,
hangversenyt végig vastapsoló, mind pedig a közreműködők –
s az annak záróakkordjaként a még csak egyetemista tehetszínre kerülő mű Szíjjártó Jenő séges vendégkarnagy (Szíjjártó
Zoborvidéki lakodalmas című unoka), Szíjjártó Albertina, az
kompozícióját, az egyesített kó- orgonista Ternóczky István, s a
rusok, az énekes szólisták: Hí- zongorista Kisjakab Jozef – telves Mária Vankó Katalin, Pfe- jesítményével nem lehet gond,
iferlik Lajos, Pfeiferlik Tamás, hogy ezen az esten a nemesebb
a nagykéri Mórinca néptánc zenét is igénylő közönségnek
csoport, a Medveczky Szabolcs szép élményben lesz része.
vezényelte Komáromi Kama- Amitől féltem, hogy a 600 férazenekar előadását állótapssal rőhelyes koncertterem majd
jutalmazó – közönség körében nem tátonge az ürességtől?
elhangzott „visszhang”: nagyon De belépve a nézőtérre megörülök, hogy eljöttem; fantasz- látva a csaknem teltházat, nagy
tikus est volt; régen láttam- örömmel telt meg a lelkem és

Aranyérmes reménység
A fennállásának félévszázados megalakulását
ünneplő Gútai Művészeti Alapiskola diákja, Keszeli Denisza a galántai Kodály Zoltán
Nemzetközi Hegedűversenyen kategóriájának
aranyérmese lett!

November 28-án tisztelettel emlékeztünk halálának ötödik évfordulóján

PhDr. Szénássy Zoltánra

PhDr. Szénássy Zoltán 1925. október 10-én született. Pápán a
tanítóképzőben érettségizett, egyetemi tanulmányait 1956-ban
fejezte be Pozsonyban, ahol magyar-történelem szakos tanári
oklevelet szerzett. A komáromi pedagógiai iskolában tanította a
jövendő óvónőket, utána a 11 éves középiskolában magyar, történelem és földrajz tantárgyakat oktatott. Könyveiből, az ő személyes példájából megtanulhatjuk az ősök, apáink és anyáink
tiszteletét, nyelvünk, kultúránk megbecsülését, szeretetét, hogy
felelősek vagyunk azért az örökségért, amit elődeink ránkhagytak. Egész élete és munkássága bizonyítja mélységes szeretetét
és hűségét szülővárosa, iskolája, pedagógusi hivatása iránt. Tizenhat megjelent könyve közül 14 Komárom történelmével, a
város neves személyiségeivel és a Jókai Egyesület 100 évével foglalkozik. Díjak, kitüntetések sora és az, hogy Rév-Komárom és
Dél-Komárom és Neszmély község is Pro Urbe díjjal tüntette ki,
igazolja, hogy becsülték az általa elvégzett munkát, elismerték
eredményeit. 2009-ben átvehette a Pro Probitate díjat is és 2012-
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ben, halála után egyesületünk javaslatára posztumusz Külhoni
Magyarságért Díjban részesült.
Szívós igyekezet, állhatatos kitartás kellett ahhoz, hogy az erőszakkal megszüntetett Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesületet 2000-ben feltámassza a némaságból. Felismerte és felismertette velünk, hogy a Jókai Egyesület hozzátartozik a városhoz, a
felvidéki magyar közösséghez, mint fához a gyökere. Tiszteletbeli elnökként egészen haláláig, 2011. november 28-ig nagy kitartással, aktívan tevékenykedett az egyesület munkájában. A 21.
század Komáromának fáradhatatlan harcosa volt, kitartással,
türelemmel, élete példájával okított, tanított, nevelt és biztatott,
hogy vigyük tovább a fáklyát, hogy tovább égjen, világítson.
Mi, a Jókai Egyesület elnöksége folytatjuk a munkát, amit vele
közösen kezdtünk el és nagy tisztelettel, szeretettel emlékezünk
rá ezen a szomorú évfordulón.
Dr. Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület elnöke

Vörösmarty gyönyörű sorai jutottak eszembe: „Állj közénk
és mondjuk: hála égnek! / Még
van lelke Árpád nemzetének.”
A közönségszervezésért köszönet Szíjjártó Jenő és Rajter Lajos özvegyének s a magyar ajkú
régiókból autóbuszokat indító
lelkes szervezőknek.
A legnagyobb köszönet azonban Kazán Józsefet, az SZMZT
vezetőségének legtevékenyebb
tagját, a rendezvény ötletgazdáját, fő szervezőjét és rendezőjét illeti. A kérdésre: honnan
jött a hangverseny ötlete, mi
ösztönözte őt annak megszervezésére, így válaszolt: „Érdeklődésem Németh István
László művészete iránt igen
régi keletű, még a múlt század
90es éveihez vezethető vissza,
amikor a nagykéri alapiskola
kórusával adventi hangversenyeket szerveztem. Több zenetörténésznél érdeklődtem a
szerző zenei hagyatéka iránt,
de érdemi választ nem kaptam.
Tavaly ősszel Ladislav Burlas
zeneszerzővel való beszélgetésünk során nála is rákérdeztem
a hagyatékra. Burlas urat érdeklődésem igen megérintette, a
következőket mondta: „Nemes
szolgálatot tenne a SZMZT, ha
felvállalná ezen európai rangú zeneszerző művészetének
népszerűsítését”, és Vladimír
Godárhoz (a pozsonyi Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés tanára) irányított. Újabb
ösztönzést akkor kaptam, mikor kezembe került a Pozsonyi
Egyetemi Könyvtár publikációja – A 2016os év zenei évfordulói. Ebből megtudtam, hogy
2016ban nemcsak Németh Istvánnak, hanem Rajter Lajosnak
és Szíjjártó Jenőnek is jelentős

évfordulója van. A gondolatot a
kivitelezés megkezdése követte: a kották beszerzése mellett
az anyagi háttér megteremtése
is. Ennek érdekében többeket is
megszólítottam, köztük a HídMost európai parlamenti képviselőjét is, hátha olyan sikerrel
járok el nála is, mint rendszeresen Csáky Pál úrnál. Tévedtem: levelemre még csak válasz
sem érkezett. Ezért segítségért
ismét Godár tanár úrhoz fordultam, aki mikor bemutattam
neki az özvegyek – Szíjjártóné
és Rajterné – által közreadott
kottákból és a Szlovák Nemzeti
Múzeum Dolná Krupái kottatárában elhelyezett hagyatékból
kiválasztott művekből elkészített műsortervezetet, a tanár
úr megszervezte a Hudobné
centrum (Zenei Központ) igazgatójával való találkozásomat.
Dr. Igor Valentovič, a Zenei
Központ igazgatója is nagyon
pozitívan állt az ügyhöz: hangversenyünket besorolta az Epoché – Nová slovenská hudba
koncertciklusba. Ezt követte a
kórusok kiválasztása, műsoruk
összeállítása, majd a közönségszervezés, amelyből nagy részt
vállalt az SZMZT – élen Szalay
Szilviával, a társaság elnökével, a Concordia vegyes kar
szólamvezetőjével. A szervezők összefogásának eredménye
lett, hogy a november 5-i hangverseny nézői között nemcsak
Pozsony és környéke képviseltette magát, hanem a komáromi, párkányi, érsekújvári és
dunaszerdahelyi régió is.”
A kórusmuzsika hűséges komáromi „szurkolói” most is
jelesre vizsgáztak! A Csemadok helyi szervezete és a Komáromi Magyar Gimnázium
Öregdiákjainak és Tanárainak
Baráti Köre szervezésében 65
személy utazott Pozsonyba
autóbusszal, illetve saját autókkal vett részt a hangversenyen. A rendezvényt jelenlétével városunk polgármestere,
Stubendek László is megtisztelte; sajnos nem úgy a város
képviselőtestületének tagjai.
Érthetetlen a közönyük!
Csakúgy üröm az örömben,
hogy a főszervezők által gondozott – mind szlovák, mind
magyar nyelven megjelentetett – műsorfüzetben ekképpen írták a három zeneszerző
nevét: „Szíjjártó Jenő (Eugen
Szíjjártó, 19191986); Štefan
NémethŠamorínsky (Németh
István László, 18961975);
Ľudovít Rajter (Rajter Lajos,
19062010) …”. Tudomásunk
szerint, mindenkinek csak egy
neve van.
Köszönjük, hogy a valódi értékeket egyre jobban háttérbe
szorító jelenünk – amelyre
sajnos ma is érvényesek Kodály Zoltán szavai, miszerint:
„…többsége annak, amit naponta szerte a világban hallunk: a mindennapok, hétköznapok, emberi gyarlóságok
zenéje – nem is érdemli a
zene nevet” – ellenére november 5-én bennünket, a
hangverseny közönségét valódi művészi élményben részesítettek.
Stirber Lajos
nyugalmazott zenepedagógus

4

Fő az optimizmus

Növényvédelem
Télelő a kertben

Ősszel új növényekkel népesednek be a kertek. A szabadgyökerűeknek
ilyenkor
van a szezonja, és mivel egy
gyümölcsfa szabad gyökérrel
árusítva akár negyedannyiba
kerül, mint a cserepes, így
anyagi megfontolásból sokan
választják ezt a lehetőséget.
A szabadgyökerűek ültetési
szezonja november, amikor a
lomb már lehullott róluk, így
teljes nyugalomban vannak.
Ez nem jelenti azt, hogy az
ültetésüket nem lehet nagyon
elrontani…
Összeszedtünk
néhány jó tanácsot.
Az ültetési hibákról
Ne az árudában döntsük el,
hogy milyen gyümölcsfákat
és milyen fajtákat szeretnénk, mert ez nagyon rossz
módszer, mint ahogy az is, ha
beletörődünk, hogy ami a legközelebbi helyen kapható, az
jó lesz a kertbe. Érdemes utánanézni, kóstolni, hogy ki milyen fajtát szeret a családban,
hiszen két almafajta íze között
is óriási lehet a különbség.
Nem csak az íz miatt lényeges a fajtakérdés, hiszen egyes
rezisztens fajták sokkal kevesebb növényvédelmi kezeléssel is jó termést hoznak. És
akkor itt van még az érési sor.
Ha az almáknál maradunk (de
bármelyik gyümölcsre igaz);
vannak nyáron érők, kora ősziek és késő ősziek, valamint jól
tárolható változatok. Kár öt
nyári almafát ültetni a kertbe,
mert akkor egyszerre annyi
gyümölcsünk lesz, hogy ránk
romlik, utána meg semmi.
Ezért jó olyan fajtasort öszszeválogatni, melyek egymás
után teremnek, így a betakarítás és a fogyasztás is elnyújtható. Szóval érdemes egy kicsit utánanézve, tudományos
alapon fajtát választanunk,
hiszen akár évtizedekig is a
kertünkben lesz majd az a fa.

Gyökeret csak csomagolva!
A megvásárolt gyümölcsoltványt mindig zacskóba csomagolt gyökérrel szállítsuk,
ugyanis a tetőcsomagtartón,
a menetszélben akár percek
alatt kiszáradhat a gyökér.
A vesszőket se az árudában
vágassuk le, mert az esetleg
szakszerűbb, mint ahogy mi
tudjuk, mert ez is veszélyezteti a fát. Csakis ültetés után
metsszük meg. Ültetéskor a
gyökérből csak a sérült részeket távolítsuk el.
Gyakori kérdés, hogy jó-e az
az oltvány, aminek alig vannak hajszálgyökerei? Jobb, ha
vannak neki, de ha nincsenek,
az sem jelent gondot, mert
azokat a tartalék tápanyagaiból tavasszal gyorsan újranöveszti a fa, és akkortól el tud
kezdeni táplálkozni. Amelyiknek van, az nem árt, bár ültetéskor óhatatlanul sok sérül
majd belőlük. A konténeres
és szabadgyökerű oltványok
mellett főleg áruházak szoktak
gyökércsomagolt növényt árusítani, itt a gyökér fűrészporba
vagy tőzegbe van csomagolva
és le van fóliázva. Az egyedek
életképessége annyiban mindig kérdéses, hogy hányszor
száradt ki időközben ez a csomagolás. Ha megfelelő volt a
szállítás, és egyszer sem száradt ki, akkor ez egy nagyon
praktikus dolog, és szép fa
lesz belőle. Ha kiszáradt már,
akkor nem hajt majd ki.
Agyagpép
A szabadgyökerű gyümölcsöket minél előbb ültessük el,
az ugyanis a végüket jelenti,
ha hazaérve félrerakjuk őket,
hogy „majd ebéd után nekiállunk elültetni”. Ekkor is vermeljük el, vagy állítsuk vízbe
a gyökeret. Az agyagpépezés
lényege, hogy nedvesen tartja
a gyökeret, és ebbe még különféle gombaölő vegyszerek

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

is keverhetők, melyek megvédik a gyökeret a kórokozóktól, amire szükség is van,
hiszen elég sok sérüléssel jár
a kitermelés, a szállítás és a
beültetés is.
Tehát az agyagpépezés (híg
agyagos masszába mártjuk a
gyökeret ültetés előtt) jó, de
visszafelé is elsülhet. Csak
akkor alkalmazzuk, ha ősszel
és tavasszal, legalább nyár
közepéig nagy mennyiségű
vízzel tudunk öntözni.
A fát olyan mélyre ültessük, hogy a gyökérnyaki oltás a talaj szintjében legyen.
Fagyvédelmi céllal ezt télire
betakarhatjuk, ám tavasszal
a földtakarást mindenképp
távolítsuk el, hogy az oltás
szabadon maradjon. Ezt elmulasztva a nemes „leléphet
” az alanyról, és önállóan legyökerezik, ami kedvezőtlen,
hiszen egy gyümölcsoltvány
az alany és a nemes együttműködésével lesz jó termő.
Iszapolás, karózás
Miután beültettük és vízzel elárasztottuk a növényt,
ne feledkezzünk meg arról,
hogy ha a talajrészecskék és
a gyökér között levegő marad, akkor nem tud majd vizet
felvenni a fa. Szeles helyen
karózni is érdemes, hogy ne
mozgassa a szél a fát, s azzal együtt a gyökerét. A karó
mindig a fa szélirány felőli
oldalára kerüljön, és a kötés
ne legyen szoros, valamint ne
dróttal vagy vékony madzaggal történjen a rögzítés, ami
megsértheti a kérget.
Kis utánajárással és józan paraszti ésszel ültetve, kertünkben hosszú éveken keresztül
élvezhetjük majd az elültetett
fa árnyékát és gyümölcsét. Ha
nagy gödröt ásunk neki, akkor mindezt jóval hamarabb
megadja nekünk a fa.
-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.) Ezt a hetet mintha a szerelemre szánták volna. A párt kereső Vízöntők kedvükre válogathatnak az ellenkező nem pályázói közül, a kapcsolatban élők
pedig új szenvedéllyel találnak egymásra. Ehhez persze tenniük
is kell. Teremtsék meg a romantikához szükséges hangulatot,
esetleg töltsenek el közösen egy gyertyafényes vacsorát!
HALAK (február 21. – március 20.) Ha arra vágyik, hogy nagyobb legyen belső nyugalma, hogy ne száguldjanak szüntelenül a gondolatai, próbáljon ki különböző meditációs technikákat! Minden olyan tevékenység vagy feladat segít ilyenkor,
amely tartósan leköti a gondolatait, és amelyben igazán el tud
mélyedni.
KOS (március 21 – április 20.) Ha gondjai vannak, ne utasítsa
vissza a segítséget csak azért, mert úgy érzi, nem érdemli meg a
rokonai vagy barátai támogatását. Ne hagyja, hogy kishitűsége
akadályozza. Gondoljon inkább arra, önben milyen érzést keltene, ha valamelyik szerette ilyen okokból utasítaná vissza! Ugye,
hogy érzékenyen érintené?
BIKA (április 21. – május 20.) Amíg neheztelés van önben
bármelyik közeli hozzátartozója vagy kedvese iránt, nem tudja megteremteni azt a szeretetteljes légkört, amire vágyik, és
amely a valódi otthon melegségét biztosítja önnek. Tisztázza a
korábbi félreértéseket és legyen valamivel megbocsátóbb, esetleg gondolkodjon el, ön nem hibázott-e?

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

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

humor-csokor
Mennek a farkasok az erdőben. Egyszercsak eléjük ugrik a nyuszika a bokorból:
– Farkasok! Van-e köztetek vagány csávó?
Ha igen, lépjen ki!
Összenéznek a farkasok, de mind a helyén
marad.
– Na, ha nincs, akkor mindenki idead szépen egy húszast! – mondja a nyuszika.
Azzal körbemegy, és a farkasok kipengetik neki a húszast. Pár nap múlva a jelenet megismétlődik. A rákövetkező napon
a farkasok elhatározzák, hogy ez mégsem
mehet így tovább, hova jut az erdő, ha már
a nyuszika is megvághatja a farkasokat.
Ezért kisorsolnak maguk közül néhány
farkast, aki majd előáll. Ahogy mennek az
erdőben, megint előugrik az egyik bokorból a nyuszika:
– Na farkasok! Van közöttetek vagány csávó? Ha
igen, lépjen ki!
A kisorsolt néhány farkas remegő mellső lábakkal
előlép. Mire a nyuszika beszól a bokorba:
– Te medve koma! Van itt néhány farkas, amelyik vagány csávónak képzeli magát!

– Jean, hozza a puskámat, lőni akarok!
– De uram, az egész ház alszik!
– Nem baj, Jean, majd lábujjhegyen lövök.
– Doktor úr, a férjem egész éjszaka beszél
álmában! Mit csináljak?
– Hagyja nappal szóhoz jutni, asszonyom!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Jártas az emberi kapcsolatokban, de nem azok érzelmi részében. Az ön számára a különböző
viszonyok inkább olyanok, mint egy nagy játék feladatai, amelynek érdeklődve szemléli a játékszabályait, és ahol sokszor nem
érti, miért van olyan nagy szükség heves érzésekre. Néha nem árt
a realitás talaján maradni. Sajnos, az élet nem játék, a váratlan
fordulatokra pedig nem mindig lehet felkészülni.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne várjon hálát, ha valakivel jót
tesz. Különösen a férfiak szenvednek attól, ha lekötelezettnek
kell érezni magukat. A héten ok nélkül gyötörheti féltékenység, ami sok energiáját elvonja. Pihenjen és kapcsolódjon ki,
netán belső feszültségét levezetheti egy kerti téliesítéssel, illetve
nagytakarítással
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Óvakodjon a meggondolatlan kijelentésektől és ne szeszélyeskedjen! Kedvese
azért próbál minden eszközzel közeledni önhöz, mert nem tudja
elviselni a kettőjük között támadt távolságot. Nyugtassa meg,
hogy csak egy kis egyedüllétre van szüksége, de továbbra is
szereti őt.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Szokatlanul mély és
intenzív érzések ébrednek önben. Annyira újszerű tapasztalatot
jelentenek ezek, és a velük járó nyugalom, hogy több szempontból újragondolja, mit is vár el egy párkapcsolattól, melyek azok
a feltételek, amelyeknek teljesülnie kell, hogy továbbra is elkötelezze magát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha sokáig eredménytelenül keresünk valamit, egy idő után már nem akarjuk elhinni, amikor végre rátalálunk. A párkereső Mérlegek ezt élhetik
most át, ugyanis új ismerősük egyre több dologban tűnik a
tökéletes társnak. Lassanként kezdjen el hinni tapasztalatainak és a szíve szavának! Ne féljen belekezdeni valami újba,
visszafogottsága ugyanis elriaszthatja a másik felet.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Felvillanyozza valaki
érdeklődése, és egészen más színben kezdi látni a világot. Az a
tény, hogy véletlenül összehozta önöket a sors, mindenképpen
jó jel, de a következő találkozást már ne bízza a véletlenre, hanem tegyen érte saját maga is. Kiszemeltje értékelni fogja, hogy
küzd érte.
NYILAS (november 23. – december 21.) Néha szeretné valaki másra bízni élete irányítását és tudni, hogy ő majd mindent rendbe tesz. Sajnos ebben legfeljebb segítséget kaphat,
de a lépéseket – bármennyire is nehezére esik – önnek kell
megtennie. Figyelje meg, mások hogyan oldják meg hasonló
problémájukat, abból talán meríthet ötleteket!
BAK (december 22. – január 20.) Munkájában összpontosítson
a kötelezettségeire és elvégzendő feladataira. Ezen a héten több
olyan problémával is szembekerül, amely elől első reakcióként
legszívesebben elmenekülne. Mivel erre nincs lehetősége, kénytelen kezelni a helyzetet és ösztönös megérzéseire hallgatva
megtalálja a kiutat a legreménytelenebb szituációból is.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

s. r. o.

0948 252 606.

* Eladó 3-szobás lakás
Gútán, a Brünni lakótelepen,
eredeti állapotban. Érdeklődni
16 óra után a 0905 178 475-os
telefonszámon lehet.

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

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó családi ház Virten.
Tel.: 0903 794 161.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
Használt és öreg
autók likvidálása,
kijelentéséhez
szükséges papírok
elintézése.
Tel.: 0919 182 225.

Vásároljon könyvet
szeretteinek karácsonyra.
Gazdag kínálattal
várjuk!
Tankönyvek, 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
* Eladó kiváló minőségű
fűszerpaprika. Tel.: 0902
359 079.
* Bérelnék kétszobás, berendezett lakást Komáromban. Tel.: 0915 257 313.
* Eladó őrölt fűszerpaprika Gútán. Tel.: 0908 853
224.

Kemény tűzifa
eladó
Gútán
(Hosszú utca 16).
Tel.:

0903 437 9458
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MŰSORAJÁNLAT
december 3-tól 9-ig
SZOMBAT
M1

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

TV2

7.00 Egyiptom hercege
(amer.), 10.30 Babavilág,
12.45 Tarzan (amer.), 13.45
Jöttünk, láttunk, visszamennénk (francia), 16.00
Hajrá csajok 4 (amer.),
18.00 Tények, 18.50 A
szupercsapat
(amer.),
21.25 Csak szexre kellesz
(amer.), 23.40 Elcserélt életek (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 13.0 0
Döglöt t a k t á k (amer.),
14.05 Szökőá r (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 20.00 X-Faktor, 23.00 Isteni műszak
(magyar), 1.10 Szív rablók
(amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Dallas (amer.), 13.00
Szabadítsátok ki Willyt!
(amer.-francia), 15.10 UEFA
Magazin, 16.10 ValóVilág, 19.40 A burok (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, 12.50 Sherlock,
a jak, 14.15 Bab Berci kalandjai, 15.25 I rány Ok ido!, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.05 Gondos
bocsok, 20.05 A muskét ások (angol), 21.05 Én
vag yok it t, 22.40 M R 2
A k usz ti k, 1.00 Rosemar y
g yer meke (amer.)

Duna tv

10. 55 No é b a r át a i , 12 . 55
Í z őr z ők ,
13. 30
Hazajá r ó, 14. 30 Sz e r e t e t t el
Hol ly wo o d b ól ,
15. 35
Tör t é nel m i m a g á nü g yek
(m a g ya r), 17.0 0 G a szt r o a ng ya l , 19. 30 K r o ko d i l D u nd e e 2 (au sz tr á l), 21. 30 Pe a rl H a r b or
(a me r.), 0. 35 K ié a c u c c?
(a me r.), 2 .0 0 K r oko d i l
D u nd e e (au sz t r á l)

Duna World

11.45 Helyet a z öregek nek
(mag ya r), 14.10 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.40 Ha ng v illa , 15.10 Új idők , új d alai,
15.40 Hog y volt?, 16.35
Autonóm iá k
Eu rópába n , 17.35 Csalá d-ba r át ,
19.10 Szaba d ság t ér 56,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.30 A Bag i Na csa Show,
22.25 Mu n k aüg yek , 23.35
O per a Café

Pozsony 1

12.30 Egy lépés a mennyország, 13.35 Szerencse
brazil
módra
(német),
15.10 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 Zene szlovák
módra

Pozsony 2

13.55 Farmereknek, 14.20
Tesztmagazin, 15.25 Bajnokok Ligája Magazin,
16.45 Labdarúgás, 19.00
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.25 A cseresznyés fiú
(szlovák), 22.15 1992
(olasz), 23.10 Madarak
(olasz), 23.55 Szlovákia
legnagyobb bűntényei

Markíza tv

9.55 K redenc, 12.10 Csodálatos karácsony (amer.),
14.15 Az irányt ű (amer.),
16.35 Shrek 2 (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Legó történet (amer.), 22.35 Van
Helsing (amer.-cseh), 1.10
Ter minátor 3 (amer.)

JOJ TV
8.25 Ninja Factor (amer.),
10.10 A madarak éve
(amer.), 12.15 Flinston
család 2 (amer.), 14.15
Csillag születik, 17.30 Nálunk, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Jótékonysági gálaest, 23.00 A halott
férfi bosszúja (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.45
Tű sa rok ,
11.25
Több,
m i nt testőr, 12.35 Ta rza n (amer.), 13.35 Gy ilkos sorok (amer.), 15.45
Ször nyek a z ű rlények ellen (amer.), 15.55 Fletch
2 (amer.), 18.0 0 Tények ,
18.50 James Bond (amer.)
21.15 Törés (amer.-né met), 23.50 Eg yetlenem
(amer.)

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

M1

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

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

M1

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.00 Knight Rider (amer.),
14.40
Magánnyomozók
(magyar),
15.45
Maria
(mexi kói), 16.50 Megtört
szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.40 A
szultána (török), 22.00 A cél
szentesíti az eszközt (amer.),
0.30 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 12.15
Édes otthon, 12.45 XXI.
század, 13.15 Házon kívül,
13.50 A bájkeverő (amer.német), 15.40 Szuperzsaru
(olasz-amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Godzilla (amer.),
21.20 Holtodiglan (amer.),
1.05 Godzilla (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45 A
kis menyasszony (in diai),
16.25 A mentalista (amer.),
17.25 Story Extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
22.30 Glades (amer.)

RTL II

RTL II

RTL Klub

11.45
Segítség,
bajban
vagyok!, 15.45 A burok
(amer.), 18.00 ValóVilág,
19.00 Showder Klub, 20.00
ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes,
23.30 Kegyes hazugság
(amer.), 1.40 Vagány nők
klubja (amer.)

M2

12.20 Lucky Luke a vadny ugaton, 12.50 Sherlock,
a jak, 14.25 Vízipók-Csodapók, 15.25 Irány Okido!,
17.20 A gumimacik, 19.15
Gondos bocsok, 20.10 Elcserélt lányok (amer.),
21.05
Tr uman
Show
(amer.), 23.40 Doc Mar tin
(angol)

Duna tv

9.35 Katoli k us k rón ika , 10.10 Eva ngéli k us
maga zi n, 12.55 Rú zs és
selyem, 14.15 Colu mbo
(amer.), 15.30 Ö rdöglo vas (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.),
22.15 Vág ya k von zásába n
(amer.)

Duna World

10.35 Fölszál lot t a páva ,
13.20 Nag yok , 13.50 Szaba d ság t ér 56, 15.10 Rú zs
és selyem , 15.40 Ö nök
kér t ék , 17.35 Csalá d-bar át , 19.10 Ö t kont i nen s,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30 L ejá r at á s és bomla sz t á s, 22.30 Bábel –
Hesnával a v ilág

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.30
Mar ple kisasszony (angol),
15.00 Tűz van! (szlovák),
17.05 Senki sem tökéletes,
18.15 Konyhám titka, 19.00
Hírek, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 Fanny
(francia), 22.55 Julie Lescaut (francia), 0.20 Mar ple
kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.30
Egyházi
műsor,
13.55
Színészlegendák,
14.15 Fatamorgána (szlovák), 16.45 Jégkorong,
19.45 Szóval, 19.50 Hírek, 20.00 Forsy te Saga
(francia), 20.55 A karkötő
(szlovák), 22.05 Gondtalan
utazás (amer.), 23.40 Alexander Nyevszkíj (orosz)

Markíza tv
10.50 Shrek 2 (amer.),
12.35 Chart Show, 14.40 Jó
tudni!, 17.05 Niké, 17.45
Alvég, felvég, 19.00 Híradó, 20.30 Az elpusztíthatatlanok (amer.), 23.05
A villám (amer.), 1.05 Az
elpusztíthatatlanok (amer.)

JOJ TV
10.30 Új kertek, 11.30
Csendesek
a
hajnalok
(orosz), 14.15 Gettómilliomos (amer.), 16.55 A
nyaralóban, 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Hetedik
mennyország, 22.50 Az
afrikai (amer.), 1.05 Az
ellenség táborában (amer.)

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Nyomtalanul (amer.), 11.55
Glades (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

M2

11.45 Kérem a következőt!,
15.25 Geronimo Stilton,
16.00 Traktor Tom, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 17.40 Mily, a kíváncsi, 17.55 Loop didoo, 18.45
Eperke és barátai 20.05 Mit
gondolsz, ki vagy?, 21.10
Én vagyok itt, 22.50 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

KEDD

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.30 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Magánnyomozók, 15.45 Maria (mexi kói),
16.50 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.40 A szultána (török),
22.00 A sörpingpong (amer.),
0.25 Sherlock és Watson
(amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal
Budapest, 14.40 Döglött
akták (amer.), 15.45 A kis
menyasszony (indiai), 16.25
A mentalista (amer.), 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Keresem a
családom, 23.45 Magyarul
Balóval

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 18.05 Anyák gyöngye
(amer.), 18.35 Hagyjál főzni!,
19.30 A gyanú árnyékában,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 Barátok közt

M2

13.15 Pin kód, 13.30 Animália, 14.00 Kaja-kalandok,
14.50 Caillou, 16.10 Peppa
malac, 16.25 Mesélj nekem!,
18.40 Alvin és a mókusok,
19.40 Pocoyo, 20.05 Mit
gondolsz, ki vagy? (angolamer.), 21.10 Én vagyok itt,
22.50 Római helyszínelők
(olasz), 0.45 Doc Martin (angol)

12.55
Ízőrzők,
13.35
Halálbiz tos
diag nózis
(amer.), 14.25 A császárság k incse (dél-koreai),
15.30 Elfeledet t szerelem
(mexi kói), 16.15 Charly,
majom a családban (német), 17.10 R idi k ül, 18.00
Hí radó, 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Hawaii
Five.0 (amer.), 22.20 Alpesi nyomozók (osz t rák)

Duna tv

Duna World

Duna World

Pozsony 1

11.45 Kalandok és figurák
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.15 Életkor, 15.15
Nemzetiségi
magazinok,
16.10 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül, 0.25
Fapad (magyar)

11.30 Ének a búzamezőkről
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
15.15 Roma magazin, 16.20
Hogy volt?, 17.25 Családbarát, 19.05 Kívánságkosár-válogatás, 20.05 Hogy
volt?, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 0.25 Fapad (magyar)
12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.40 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.50
Talk show, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 A túsz
(szlovák), 22.05 Riporterek, 22.35 Szeress, vagy
menj el! (szlovák), 0.00
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.05 Advent, 15.25 Nemzetiségi magazin, 16.30
Autószalon, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.00 Advent,
21.00 Univerzum, 22.30 Tizenhárom (irán), 0.00 A hatos számú pavilon (orosz)

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.55 A mentalista (amer.),
13.50 Egy nap a Markíza
Alapítvánnyal, 14.55 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,
0.50 Döglött akták (amer.)

JOJ TV
10.50 Találd ki a koromat!,
12.50 Dr. Csont (amer.),
14.50 Az ördög nem alszik (szlovák), 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.00 Találd ki a koromat!, 0.35 Bostoni gyilkosságok (amer.)

13.35 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 14.25 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Maradj
talpon!, 20.25 Önök kérték,
21.30 Velvet Divatház (spanyol), 22.30 Gran Hotel (spanyol)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.05
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos világ,
16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek, 22.10 Mindhalálig
(francia), 23.05 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2
14.45 Diagnózis, 15.30 Ruszin magazin, 16.00 Nők a világ végén, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.00 Advent, 21.05
Univerzum, 22.30 Szavak,
amelyek megváltoztatták a
világot

Markíza tv

12.55 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 22.35 A sziget, 23.50 Családi történetek

JOJ TV
12.50 Dr. Csont (amer.),
14.50 Az ördög nem alszik
(szlovák), 15.55 Találd ki
a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Nálunk, 22.00
Találd ki a koromat!, 0.30
Bostoni gyilkosságok (amer.)

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 13.00 Walker,
a texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.40 A
szultána (török), 22.00 Bumeráng (amer.), 0.45 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.40 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

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Caillou, 15.25 Nyuszi és a varázsecset, 17.55 Loopdidoo,
18.40 Alvin és a mókusok,
20.05 Mit gondolsz, ki vagy?
(angol-amer.), 21.10 Én vagyok
itt, 22.50 Római helyszínelők
(olasz), 0.40 Doc Martin (angol)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (angol),
14.25 A császárság kincse
(dél-koreia), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.35 Szabadság
tér 56, 21.40 Szeretlek, Faust (magyar), 23.00 Háború
és béke (amer.-olasz), 0.55
Nero Wolfe rejtélyei (olasz)

Duna World

11.35 Fenn az ernyő, nincsen
kas (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 13.40 Noé barátai,
14.10 Nagyok, 14.40 Kárpát expressz, 15.35 Ecranul
nostru, 16.05 Hogy volt?,
17.15 Család-barát, 18.55 Kívánságkosár, 19.25 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
23.55 Mindenki akadémiája,
0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.35 Orvosok (szlovák), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 Sherlock Holmes kalandjai, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Bajnokok Ligája, 0.15 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.30 Advent, 13.35 Univerzum, 14.25 Roma magazin, 14.45 Tudományos
magazin, 15.10 Ilyenek
volt un k, 15.30 Kvar tett,
16.00 Nők a világ végén,
17.00 Hírek, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.00 Advent, 21.00 A szenvedélynek élni, 22.30 Művészetek, 23.30 Andrej Rubljov
(orosz)

Markíza tv

9.55 For r a bor, 11.00 Családi tör ténetek, 13.00 A
mentalista (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,
22.30 K redenc, 23.05 Férj,
vagy szerető (amer.), 1.45
Döglött akták (amer.), 2.20
A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.25 Topsztár, 12.40 Dr.
Csont (amer.), 14.30 Az ördög nem alszik (szlovák),
15.55 Találd ki a koromat!, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Kincsvadászok (amer.), 23.15 Castle
(amer.), 0.15 Bostoni gyilkosságok (amer.)

6.20 Mokka, 13.00 Walker, a texa si kopó (amer.),
14.40
Magánnyomozók,
15.45 Maria (mexi kói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Backstrom
nyomozó (amer.), 23.10 Propaganda

RTL Klub

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 9.20 Tűsarok,
12.00 Tények délben, 12.30
Aktív, 13.00 Walker, a texa si
kopó (amer.), 14.40 Magánnyomozók, 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Brüno (amer.),
23.55 A férjem védelmében
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45
A kis menyasszony (indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Válótársak (magyar), 22.35 A helyszínelők
(amer.)

RTL Klub

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 16.05 ValóVilág, 17.35 Hagyjál főzni!,
18.45 UEFA EL élő mérkőzés,
22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

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

M2

11.45 Kérem a következőt!,
14.00 Kaja-kalandok, 15.20
Nyuszi és a varázsecset,
16.25 Mesélj nekem!, 17.40
Milly, a kíváncsi, 18.55 Alvin és a mókusok, 20.05 Mit
gondolsz, ki vagy? (angolamer.), 21.10 Én vagyok itt,
22.45 Római helyszínelők
(olasz), 0.45 Doc Martin
(angol)

Duna tv

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Gyertek át!, 23.15 Showder
Klub, 1.35 Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Pin kód, 14.00 Kaja-kalandok, 16.10 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Kókusz Kokó, a kis sárkány,
17.40 Milly, a kíváncsi,
20.05 Mit gondolsz, ki vagy?
(angol-amer.), 21.10 Én vagyok itt, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.25
Doc Martin (amer.)

12.50
Ízőrzők,
13.30
Halálbiztos
diagnózis
(amer.), 14.20 A császár
kincse (dél-koreai), 15.20
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.05 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25
Maradj
talpon!,
20.25
Fábr y, 21.50 Mun kaügyek
(magyar), 22.30 Éjszakai
rohanás (amer.)

Duna tv

Duna World

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 1

11.40 Vidám vasárnap (magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10
Magyar krónika, 16.10 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
0.25 Fapad (magyar)
12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 16.25 Csodálatos világ, 16.50 Sherlock
Holmes kalandjai, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Aranyidők, 21.25 Zypa Cupák (szlovák), 22.40 Egy
lépés a mennyország, 23.35
Rendőrségi
ügyosztály
(amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.30
Advent, 15.30 Roma magazin, 16.00 Nők a világ végén, 17.15 A világ kincsei,
18.30 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.00 Advent. 21.00
Labdar úgás, 23.05 Tudományos magzain, 23.30
Rendőrség, 23.50 Prof ik

Markíza tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (amer.),
14.25 A császárság kincse
(dél-koreai), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói),
16.15 Charly, majom a
családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Fölszállott a páva, 22.00 A múlt titkai (amer.-kanadai), 23.35
Becéző szavak (amer.)
11.20 A farkas (magyar),
13.45 Rúzs és selyem, 14.45
Kosár, 15.40 Öt kontinens,
16.10 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.30 Van képünk
hozzá, 22.30 Ridikül, 0.25
Fapad (magyar)
12.25 Nők klubja, 14.00
A világ képekben, 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos világ, 16.55 Sherlock
Holmes kalandjai, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 22.05 A vörös
sárkány (amer.), 0.05 Senki
sem tökéletes, 1.20 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.0 0 Élő pa noráma , 14.45
Ilyenek volt u n k , 16.30 Te lehét vége, 17.15 A világ
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.20 Hí rek , 20.0 0 Advent, 21.0 0 Gálaest, 22.0 0
Szilvával töltöt t csi rke
( belga), 23.25 A szerető
(f ra ncia-a ngol)

Markíza tv

13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Relax, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 21.40 Szórakoztató
showműsor, 22.40 A sziget,
23.45 Döglött akták (amer.),
0.45 A mentalista (amer.)

9.55 For r a bor, 11.0 0 Családi tör ténetek , 13.05 A
ment alist a (amer.), 15.0 0
Családi tör ténetek , 17.0 0
Hí rek , 17.25 Ref lex, 17.55
For r a bor, 19.0 0 Hí radó,
20.30 A lvég, felvég, 21.45
Cha r t Show, 23.50 Szórakoz t ató show műsor, 1.10
A ment alist a (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Az ördög nem alszik (szlovák),
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Nálunk, 21.30 Inkognitó, 22.40 Geissenék,
23.45 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 0.45 Jasno ügynokség (szlovák)

10.50 Találd ki a koromat!, 12.00 Híradó, 12.30
Topsztár, 12.55 Kincsvadászok (amer.), 15.30 Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.0 0
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 Iron Man (amer.),
23.50 A piranha (amer.),
1.30
Rémségek
háza
(amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

december
2-án Melinda
december
3-án Ferenc
december
4-én Borbála, Barbara
december
5-én Vilma
december
6-án Miklós
december
7-én Ambrus
december
8-án Mária
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Tóth Gábor és Balázs Ildikó, a szenicai Pantúček René és a gútai Nagy Renáta.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a gútai Bokroš Alex
és Nagyváthy Dominik, az érsekújvári Rafaelová Nelli és Lakatos Nikolasz, a nánai Varga
Adrienn Nóra, a szímői Takács Dóra, a párkányi
Mátyásiová Natália és Juhász Olívia, a csallóközaranyosi Lévay Jázmin és Patrik, a tardoskeddi Vadkerti Timotei, az ímelyi Szabó Hanna, az ógyallai Lévai Richard,
a kolozsnémai Kiss Zsófia, a naszvadi Kezesová Stela,
a komáromi Bordács Máté, Póda Peter, Molnár Leo és
Boráros Oliver, valamint a megyercsi Gálfi Tomás.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Farkas Lajos (70 éves), Esek Béla (44 éves),
Győrfy Vilma (90 éves), Jedlicska Júlia (85 éves), Dékányová Elena (87 éves), a marcelházai Lengyel Ferenc (63
éves), a gútai Szabó Magdaléna (79 éves) és Balázs Regina (72 éves), a lakszakállasi Kovács István (69 éves), a
vágfüzesi Fitos Gyula (61 éves), a pati Rehák János (89
éves), a bátorkeszi Udvardi István (70 éves), a búcsi Varga
Margit (74 éves) és az ímelyi Kovács Erzsébet (90 éves).

A Dunatáj receptkönyvéből

Csülkös babos
egytál
Hozzávalók:
1 kg száraz tarkabab
60 dkg sertéscsülök
3 fej hagyma
3 lecsópaprika
400 g hámozott konzervparadicsom
40 dkg reszelt tarhonya
1 ek ecet
1 ek zsír, vagy étolaj
só
1 ek őrölt pirospaprika
1-2 csili ízlés szerint
Elkészítése:
A babot ajánlatos még előző este jól beáztatni, másnap pedig sós,
enyhén ecetes vízben néhány babérlevéllel együtt feltesszük főni.
Újabb edényben (esetleg bográcsban) közben elkészítjük a
pörköltalapot. Az apróra vágott hagymát kevés zsíron megfonynyasztjuk, majd fehéredésig megpirítjuk benne a felkockázott bőrös csülköt.
A paradicsomot, a felkockázott paprikát és a csilit is hozzáteszszük, majd annyi vízzel öntjük fel, amennyi éppen ellepi. Megsózzuk és a hús puhulásáig főzzük.
Elkeverjük benne az őrölt paprikát is. Közben a bab is megpuhul, így azt leszűrjük, és összeforgatjuk az elkészült pörkölttel.
Az előzőleg kicsit megpirított tarhonyát is hozzáöntjük, amivel
addig főzzük, míg az magába nem szívja a pörkölt szaftját, és ezzel megpuhul.
Ha szükséges, a bab főzővizéből keveset töltünk hozzá, hogy ne
maradjon túl száraz az étel.

Tatin torta

Hozzávalók:
12 dkg liszt,
1 tojássárgája,
10 dkg vaj,
1 kg alma,
1-1 evőkanál cukor
és méz,
liszt a kinyújtáshoz

Elkészítése:
A lisztből, a tojássárgájából, 6 dkg vajból
és 1-2 teáskanál vízből
tésztát gyúrunk. A sütőt 220 fokra előmelegítjük. A 10 dkg vajat felolvasztunk a formában, a cukrot és a
mézet barnára karamellizáljuk benne.
A hámozott, gerezdekre vágott almát elrendezzük a formában.
15 perc alatt aranybarnára sütjük, egyszer megfordítjuk. A tésztát kinyújtjuk, az almára fektetjük, és még 20-25 percig sütjük,
végül óvatosan kiborítjuk a formából.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112
e-shop: www.privlačuj.sk

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

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

Emléküket megőrizzük!

S Z U D O K U
Egynapos sEbészEt gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

Aplico+
Komárom,

Érdeklődjön Gútán,

Munka utca 25.

MEDCHIR Kft.

Tel.: 7704 310.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Notebookok,

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Ambuláns kezelések:

227 699

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.

A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás

PREDAJ – ELADÁS:
0908 790 345

decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

TÉLI ÚSZÁS

Ha még a naptári tél elején járunk is, végre folyóink és tavaink vizének hőmérséklete annyira lecsökkent, hogy a téli
úszók hivatalosan is megkezdhessék első csobbanásaikat. December 3-án 14 órakor Karván, Duna-úszással nyitják az új
idényüket.
A nagy dunai csobbanást a gútai karácsony és szilveszter köRozmárok csapata hajtja végre zött (a pontos dátum még nincs
a polgármester támogatásával, meghatározva) Komáromban
de reménykednek abban, hogy Vág-átúszás lesz. Persze a gútai
a hét végéig a község lakosai Rozmárok idén is kedveskednek
közül is akadnak néhányan, akik városuk lakosainak, s szilveszter
kedvet kapnak a lubickoláshoz. délutánra mindenkit meghívnak
Az idény folytatásaként a hó- egy kis vágdunai fürdőzésre. Ha
nap közepén Dunaszerdahelyen más nem is, ők biztosan meglesz téli úszók találkozója, majd mártóznak...

K A R AT E

Ünnepi nyitva tartás:

december 5-én, 14 és 17 óra,
december 6-án pedig 14 és 17.30 óra között.

December 10-én, szombaton
December 11-én, ezüstvasárnap
December 17-én, szombaton
December 18-án, aranyvasárnap
December 24-én (szenteste)
December 25-én és 26-án zárva
December 31-én (szilveszterkor)
Január 1-jén zárva

6-14-ig
9-14-ig
6-14-ig
9-14-ig
6-11-ig
6-12-ig

Az elmúlt napokban Várpalotán rendezték meg a IV. Palota
Kupa elnevezésű karateversenyt, amelyen a hazai versenyzőkön kívül Horvátország és Szlovákia több mint kétszáz versenyzője lépett tatamira.
A keszegfalvai Sheisen karate- Adrienn, valamint az ifjúsági
csapat öt versenyzőjével kép- lánykategóriában az ugyancsak
viseltette magát ezen a meg- dunaszerdahelyi Hájas Kornél
mérettetésen, s valamennyien is első helyen végzett. Ezüstéremmel térhettek haza. A ser- érmes lett a csallóközaranyosi
dülők kategóriájában a duna- Domonkos István az ifjúsági
szerdahelyi Kósa Tamás reme- kategóriában, bronzérmes pekelt és aranyérmes lett. Rajta dig a serdülők kategóriájában
kívül ugyanebben a kategóriá- a csallóközaranyosi Jandás
ban a csallóközaranyosi Jakab Szilárd.

KOSÁRLABDA
Folytatódott a nemzetközi párbaj

L A B D A R Ú G Á S
A IV. liga értékelése

Az igaz, hogy véget ért a bajnoki idény, ám a felsőbb osztályokban már javában folynak a felkészülési edzések, hiszen a
tavaszi fordulók során végképp eldől majd, ki léphet feljebb,
illetve kinek kell búcsút mondania csoportjától.
Az őszi idényben lejátszott 120 zsinórban. A legjobb góllövők
mérkőzésen összesen 353 gólt sorában ismét ott van Magyar
lőttek a csatárok. Gól nélkü- Zsolt, aki 8 gól lőtt az idényli 9 mérkőzés zajlott Ímely, 5 ben. Az őszi idény legjobbjaesetben Gúta és Szentpéter
iból összeállított megyei
esetében. A leghosszabb
válogatottba bekerült a
győzelmi sorozata Ímely
szentpéteri Nagy J. és az
csapatának volt, amely 9
ímelyi Csontos R. A legalkalommal hagyta el győjobb kapusok közé válaszzelemmel a pályát. Szentpétották az ugyancsak ímelyi
ter 6, Gúta 5 alkalommal nyert Oršolík T.-t.
IV. liga őszi táblázata
1. FC Nyitra B
15 10
3
2
36:7
2. MŠO Párkány
15
9
6
0
35:9
3. KFC Garamkálna
15 10
2
3 28:14
4. TJ Ímely
15
9
4
2
20:8
5. TJ Slovan Család
15
7
5
3 29:17
6. OFK Nyitrakörtvélyes
15
5
6
4 27:18
7. FK Gúta
15
5
5
5 14:15
8. TJ Újlót
15
6
2
7 26:29
9. OTJ Felsőbodok
15
4
7
4 23:25
5
3 7 20:27
10. TJ Družstevník Alsószeli 15
11. TJ Družstevník Udvard 15
4
6 5 13:21
12. ŠK Tardoskedd
15
5
3 7 17:27
13. OŠK Szentpéter
15
4
4 7 20:27
14. OTJ Tótmegyer
15
3
2 10 19:33
15. FK Slovan Léva
15
1
5
9
2:31
16. Čermáňsky FK Nyitra 15
1
1 13 14:45

33
33
32
31
26
21
20
20
19
18
18
18
16
11
8
4

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Aranyosmarót B 10:8 Pontszerzők: Tóth
4,5, Bánfalvy 3, Moravecz 2,5.
A PK Komárom csapata a
bajnokság 7. helyén áll.
IV. liga
Pokrok Komárom – Érsekújvár C 17:1 Pontszerzők:
Kevický, Nagy T. és Kadlicsek
4,5, Rajko Z. 3,5 * Bátorkeszi – Nagysurány 7:10 Pontszerzők: Száraz és Cséplő 2,5,
Jozefík 2. A Pokrok csapata a
3., Bátorkeszi a 12. a bajnokságban.

VI. liga
Muzsla B – Perbete A 8:10
Pontaszerzők: Uzsák A. 4,5,
Konč 3,5, Káploczky, Kántor
1-1. Perbete a bajnokság 6.
helyén áll.
VII. liga
Perbete
B
– Mánya B
10:8 Pontszerzők: Lengyel
3,5, Kántor 3,
Annus 1,5, ifj.
Herda 1.
Perbete fakócsapata a bajnokság 2. helyén áll.

HARCMŰVÉSZET

Nem talált legyőzőre a húszéves Czibulka Dávid, aki
november közepén a Budapesten megrendezett speciális, brazil típusú dzsiudzsicu
MMA nyílt bajnokságon lépett szőnyegre.
Dávidról illik tudni, hogy éveken át a komáromi Farkas Péter
neveltje volt, ám magyarországi tanulmányai miatt felkészítése egy budapesti sportegyesületben volt. Dávid a 95 kg-os
súlycsoportban folyamatosan
vezetett és végül a bajnoki dobogó legfelsőbb fokára állhatott.

Győztek a KFC
legkisebbjei

Az ímelyi sportcsarnokban
rendezték meg a Komáromi járás fedettpályás labdarúgótornáját a legkisebbek
számára. A tornára 10 csapat
nevezett be és a mérkőzések
két csoportban bonyolódtak
le. Az eredmények:
A csoport: Lakszakállas –
Ógyalla B 5:0 (Tóth Dávid 5) *
Marcelháza – Hetény 1:0 (góllövő Noel Dominik) * Lakszakállas – Ekel 3:0 (Tóth Dávid
2, Szabó Attila) * Marcelháza –
Ógyalla B 2:0 (Ňaňo Adam 2) *
Lakszakállas – Hetény 5:0 (Tóth
Dávid 3, Pázmány Zoltán 2) *
Marcelháza – Ekel 1:0 (Štupický
Matúš) * Hetény – Ógyalla B 1:0
(Ruhás Alex) * Ekel – Hetény
0:0 * Lakszakállas – Marcelháza 2:0 (Tóth Dávid, Szabó Attila)* Ekel – Ógyalla B 3:0 (Zakál
Márk Pál).
B csoport: Ógyalla A – Csicsó
2:2 (Nyilas Ferenc, Pošivak Timotej, illetve Bozsaky Kristóf
és Fél Dávid) * Komáromi KFC
– Ímely 1:0 (Kovács Tamás)
* Ógyalla A – Dunamocs 2:2
(Daňo Rudolf, Jančár Richard,
illetve Kelko András Daniel
(2) * Komáromi KFC – Csicsó 1:1 (Hrala Péter) * Ógyalla
A – Ímely 1:1 (Nyilas Ferenc,
illetve Hoffer Fabian) * Komáromi KFC – Dunamocs 2:0
(Halász Ádám, Pákozdi Máté) *
Ímely – Csicsó 0:2 (Fél Dávid 2),
Ógyalla A – Komáromi KFC 0:2
(Halász Ádám, Pákozdi Máté) *
Ímely – Dunamocs 2:0 (Hoffer
Fabian, Fülöp Zoltán).
A bronzmeccset Marcelháza
nyerte büntetőkkel Csicsó felett, a döntőben a KFC – Lakszakállas találkozón 2:1-es
eredmény született Pákozdi
Máté és Hrala Péter, illetve
Tóth Dávid góljával.

November 23-án, került sor az Alpok-Adria Kupasorozat legújabb találkozójára. A komáromi MBK Rieker COM-therm csapata ezúttal a csehországi BK Armex Děčín
otthonába utazott. A találkozóról előzetesen annyit, hogy nem szűkölködött izgalmakban...

BK ARMEX Děčín – MBK Rieker COM-therm Komárom
75:77 (40:44 * 26:25, 14:19, 13:18, 22:15)

A házigazdák Armex stadionjában látványos, az utolsó pillanatokig izgalmas találkozót
láthatott a közönség. A děčíni
csapat mindent elkövetett annak érdekében, hogy hazai
győzelem szülessen, ám a komáromiak ezúttal is remekeltek. Az első negyed kezdetén
a cseh csapat 6:2-re elhúzott,
amikor a komáromiak is rákapcsoltak és 13:17-nél érezhető
volt, hogy lassan átveszik a
játék irányítását. A děčíni stadion üdvrivalgásban tört ki,
amikor 19:19-re kiegyenlítet-

tek, s végül a szettet egypontos előnnyel zárták. A második
negyedben is a hazaiak kezdtek
jobban, de a komáromiak zárni tudták a védelmet és fokozatosan pályaelőnyt harcoltak
ki. Ötpontos előnyük eredményeképpen az első félidőt már
sikerrel zárták. A harmadik
szettben szinte visszahúzódtak
a cseh csapat játékosai, aminek
következtében újabb ötpontos
előnyük lett a komáromiaknak.
Főnixmadárként kelt azonban
fel poraiból a děčíni csapat az
utolsó negyedben, amikor szin-

te minden támadásuk, előrefutásuk sikerrel járt. Lényegében
73:75-ös állásnál kezdődtek a
legdrámaibb pillanatok, hiszen
a cseh csapat 75:75-re javította a mérlegét. Az utolsó 10
másodpercben még javíthattak
volna a děčíniek, szerencsére
már nem sikerült nekik, viszont
a komáromiak büntetőjüket érvényesítették.
A következő kupasorozati
találkozót december 16-án
Szlovéniában a Rogaška
Slatina ellen játssza majd a
komáromi csapat.

MBK Losonc – MBK Rieker COM-therm Komárom (13. forduló)
87:69 (48:37 * 20:19, 28:18, 20:23, 19:9)
Azt már mindenki átélte és igazolhatja, hogy egy hosszabb
út kimerültségét lehetetlen
egyetlen kiadósabb alvással
kipihenni. Talán a komáromi
kosarasok ezt értékelték le, s
nem számítottak azzal, hogy
a korábbi, děčíni idegtépő és
minden fizikai erőnlétet lemorzsoló találkozó után bizony a
losonci találkozó könnyebb
lesz. Nem lett.
Az első negyedben már megmutatkozott az a játékstílus,
amellyel a losonciak azt jelezték, hogy minden bajnoki
pontot maguknak szeretnének
megtartani. Be kell vallani,
hogy az irányítás is az ő kezükben volt, a komáromi csapat csak nehezen tudott velük
lépést tartani. A losonciak lendülete a második negyedet is
végig uralta, a komáromiaknál
elmaradtak a hárompontos dobások és végül tízpontos lema-

radással zárták az időszakaszt,
ami végeredményben a félidőben már 11 pontos különbséget
eredményezett.
A harmadik játékrészben lassan
magára talált a komáromi gárda,
fokozatosan gyűjtötték a pontokat, viszont a losonciak elsősorban a védelmüket szervezték
át. A hárompontos előny azonban már jelezte, hogy KözépSzlovákiából nem hoz bajnoki
pontokat a komáromi csapat.
Az utolsó negyed ezt igazolta,
amikor a komáromiak már csak
védekezni tudtak, enerváltan
játszottak és ismét tíz ponttal
lemaradtak ellenfeleiktől.
A komáromi pontszerzők:
Langston 19, Bilič 15, Kuffa,
Cobb 9 – 9.
Ďuriš Richard, az MBK Rieker COM-therm Komárom
edzője a találkozó végén rendkívül sportszerűen elismerte,
hogy szombaton csapatának

játéka nem tükrözte valódi tudásukat: – Csak gratulálni tudok
a losonciak játékához. Nálunk
hiányzott az erőteljes támadójáték, hiányoztak a komáromiaktól megszokott hárompontos
dobások és hiányzott a megszokott erőnlét is. Nem szeretném
kibeszélni magamat a szerdai
děčíni sikeres találkozóra, de
játékosaink még nem szokták
meg a több órás utazást, ami
egyértelműen okozója volt a
látható fáradtságnak. Egy biztos, a szombati losonci győzelmet valójában vendéglátóink
önmaguknak köszönhetik, mert
nagyon technikásan, jó erőnlétben léptek pályára és mindvégig
remek játékkal örvendeztették
meg szurkolóikat. Most mi maradtunk le, de nincs nagyobb baj,
a ligabajnokság tovább folytatódik és bízom abban, hogy még
sok örömöt tudunk szerezni a
komáromi szurkolóknak.

R Ö P L A B D A

Férfi extraliga 12. forduló

Mint az várható volt, a sorozatos vereségek következményeként a csapat vezetése és Oravec edző kölcsönös megegyezése alapján a további felkészítést
Robin Pělucha játékos-edző vette át Komáromban.
Férfi extraliga 13. forduló

TJ Spartak Myjava – VK Spartak UJS
Komárom 3:0 (20, 15, 16)

Nagy valószínűség szerint Daniel Oravec mesteredző és csapata számára is sokáig rémálomnak
tűnik majd a hét közepén megtartott myjavai szereplés.
Összegzésként elégedjünk rom
játékrészmeg annyival, hogy a ven- ben egyszerűen
déglátók csapata sokkal ösz- „lelépték” a komáromiakat.
szeszedettebben
játszott, Komárom felállása: Kazmint a komáromi gárda. Jók mierczak 0, Stefanovič 0,
voltak az átadásaik, leütése- Halanda 13, M. Hukel 6,
ik, taktikai lépéseik, amelyek Ilič 8, Perovič 3, libero Páellen a Duna-partiak nem pai (Demčák 2, Sťahuliak 1,
találtak ellenszert. Mindhá- Podstupka 0, Hrušík 4).

VK Spartak UJS Komárom – VK Privigye
3:2 (-21,22,-23,18,11)

Vasárnap drámai fordulatokkal teli mérkőzésen izgulhatott a komáromi szurkolótábor, amikor a privigyei csapatot fogadta. A hétközben történt edzőváltás azonban ebben az esetben
nem megosztotta, hanem még jobban összekovácsolta a Dunapartiakat.
Az első játékrészben a privigye- nagy nehézségek árán tudott
iek rövid idő alatt jelentős veze- lefaragni a komáromi csapat.
téshez (9:2) jutottak, amit csak A második szettben a komáromiak voltak eredményesebbek
annak ellenére, hogy a játszma
elején a privigyeiek vezettek.
Fej-fej mellett születtek a pontok, ám végül egypontos előnynyel zárta Komárom a játszmát.
A harmadik szettben is folytatódott a párbaj. A komáromi 7:4es vezetés kevésnek bizonyult
és végül 21:22-re nyertek a
vendégek. Fokozatosan átvették
a vezetést és 18:13-ra nyerték
a menetet. A mindent eldöntő
negyedik menetben Robin Pělucha csapata fokozatosan vette
át a mérkőzés irányítását, majd
az utolsó percekben ráerősítve,
megérdemelten győzött.
Komárom: Stefanovič 0, Perovič 9, M. Hukel 14, Ilič 16,
Hrušík 12, Demčák 6, liberó
Pápai és Tokár (Halanda 18,
Kazmierczak 1, Sťahuliak 1).

Csinos hölgy, hokibottal a jégen
Komárom sportolói egy újabb reménységet fedezhetek fel Ižáková Angelika személyében. Az ifjú hölgy már fiatal korától a fiús sportokért rajongott. Magas
színvonalon focizott, kerékpározott, de valami mégis hiányzott az életéből...
A „botos” játékok közül először a floorballal (palánkhoki)
ismerkedett meg, majd jött a
ballhockey (lábhoki) és végül
egy kemény, férfias sport, a
jégkorong lett a kedvenc sportága. Jó időben, jó helyen lenni
egyrészt a szerencse műve, viszont tehetség is szükségeltetik
ahhoz, hogy valakire felfigyeljenek. Angelika rövid időn
belül a 2015-ös ballhockey világbajnokságon találta magát,
ahol a torna legjobb játékosának választották. Valójában ez

alapozta meg nemzetközi elismertségét.
Ez csupán az út kezdete volt,
hiszen hamarosan megkezdte
a jégkorongedzéseket. Igaz,
először csupán amatőr szinten,
de az elmúlt hetekben a székesfehérvári Vadmacskák csapatának tagjává vált. Itt heti egyszer
profi szinten edz, amit – mint
oly sok komáromi sportoló –,
saját erejéből finanszíroz. Saját
autóval közlekedik, és munka mellett sikerült elérnie azt,
hogy profi csapatba kerülhes-

sen. Az elmúlt időszakban Dunaújvárosban, az Angels NJSE
csapatával is edz. Ez a csapat
október végén egy jégkorongtornát is lebonyolított, ahol An-

gelika sikeresen helytállt, és
motivációt szerzett a jövőbeli
karrierje felé.
Angelikát a hamarosan komáromban folytatódó AMHL
hokiligában is láthatjuk – mégpedig a férfiak közt – küzdeni,
ahol minden bizonnyal szintén
helytáll majd.
-csernava-
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