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A közelgő önkormányzati választások a jelenlegi
polgármester, illetve a testület munkáját is értékelik

Eltékozolt négy esztendő…

Újabb baby-bumm a szülészeten
Az biztos, hogy idén több kisgyermek látta meg a napvilágot 
a komáromi kórház szülészetén, mint a múlt évben. Az elmúlt 
kilenc hónapban 651 gyermek született, harminccal több, 
mint a múlt év hasonló időszakában.
Az orvosok idén szeptember 
végéig 335 fiút és 316 lányt se-
gítettek a világra. A kórházban 
született gyermekek 75%-át 

szoptatja az anyjuk. Elvíra Ba-
ková, az újszülött osztály fő-
nővére a TASR tudósítójának 
elmondta, hogy a kismamákat 
a szülés után igyekeznek meg-
tanítani a szoptatással kap-
csolatos tudnivalókra. Az első 
gyermeküket váró anyukáknak 
nincs tapasztalatuk, az elméle-
ti dolgokat pedig legtöbbször 
az internetről olvassák, amely 
információknak nagy része té-
ves. A kismamák még kényel-
mesebben érezhetik magukat a 
nemrég felújított szülész-nő-
gyógyászati részlegen.
Csaknem 110 000 embernek 
nyújtanak egészségügyi és 
preventív ellátást a komáromi 
járásban: 11 ápolási osztály-
lyal, 3 intenzív osztállyal, 23 
rendelővel és 10 közös gyó-
gyító és vizsgáló egységgel 
rendelkezik. Mint a régió leg-
jobban érintett egészségügyi 
létesítménye, hamarosan a leg-
modernebb onkológiai vizs-
gálóberendezéssel kibővített 
részlegével rendelkezik.

A komáromiak
is emlékeztek

Az október 6-án meg-
tartott komáromi meg-
emlékezés pillanatait 
örökítette meg Jakab 
István. 
(Fent) Dráfi Mátyás sza-
valás és Katona István a 
megemlékezés közben a 
Klapka-szobornál, (kö-
zépen) a Klapka-téren 
résztvevők, (lent) az ara-
di vértanúk emlékoszlo-
pánál rendezett koszorú-
zás pillanatai láthatók.

Október 12-én kezdődik a nagymegyeri VMK-ban a 8. önkormányzati szabadegyetem, amelyre el-
sősorban a magyarlakta területek polgármestereit várják. A Pro Civis Polgári Társulás elnöke, Őry 
Péter, az MKP OT elnöke nyitja meg a kétnapos tanácskozást.
Először Szilágyi Péter, a ma-
gyar kormány nemzetpolitikáért 
felelős miniszteri biztosa tart 
tájékoztatást Nemzetpolitika 
2018-2020 címmel a határokon 
túlnyúló támogatások kiszélesí-
téséről. Ezt követően Menyhárt 
József, az MKP elnöke elemző 
felszólalása következik Önkor-
mányzati választások előtt: mi 
a tét? címmel. Grezsa István, 
kormánybiztos előadásában 
az Óvodafejlesztési program: 
megvalósulás és folytatás címet 
viseli és minden bizonnyal a si-
keres program további lépései-
ről is szó esik. Itt sor kerül a Pro 

Civis kutatása alapján összeállí-
tott szlovákiai és magyarországi 
források összehasonlítására is.
Erdélyi Rudolf Zalán, vezér-
igazgató a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. külhoni támogatási 
rendszerének hatékonyságáról 
és lehetőségeiről szól, majd a 
vita következik.
A délutáni első előadást Beré-
nyi József, Nagyszombat Me-
gye alelnöke tartja és tanácsot 
ad ahhoz, hogy miképp legye-
nek sikeresek a kispályázatok-
ba jelentkezők, ehhez kötődik 
Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág 
Európai Területi Társulás igaz-

gatója előadása a Határmenti 
HU-SK pályázatokról.
Kovács László, történész az 
első Csehszlovák Köztársaság 
kikiáltása óta, vagyis 100 éve 
számbeli kisebbségben élő fel-
vidéki történelmet elemzi. Ezt 
követően Öllős László, egyete-
mi oktató mutatja be a Pro Me-
dia Alapítvány tevékenységét.
Szombaton a gyakorlati tanács-
adásra is sor kerül. Kampány 
a gyakorlatban, avagy mit ne 
rontsak el… címmel Oroján Sán-
dor – kampánytanácsadó, illetve 
Kobza Miklós kommunikációs 
szakértő ad hasznos tanácsokat.

Pénteken nyílik a 8. önkormányzati  
szabadegyetem

Objektív
szemmel

Október elsején dr. Farkas 
Veronika művészettörténész 
nyitotta meg a Limes Galé-
ria Dúdor István termében a 
hetényi fotósok és képzőmű-
vészekből álló alkotókör ki-
állítását. Az érdeklődők Gál 
Gábor, Berényi Patrik és Ta-
kács Tímea felvételeit, Takács 
Kamilla rajzait és festménye-
it, Takács Mihály fotóit és 
festményeit tekinthetik meg.

Furcsa összefüggések, még furcsább tétlenségek

Az i l letékesek hal lgatnak. . .
Egyre kevesebbet hallani a Kuciak–Kušnírová gyilkosság új fejleményeiről. Úgy tűnik, a nyo-
mozók is megdöbbentek, hogy a „megrendelők” sokkal bűnösebbek, mint maguk a végrehaj-
tók. Ami pedig igazán megdöbbentő, hogy az ügy hátterében valóban nem holmi olasz maffia 
(bár ezek sokmindent tanulhatnának a szlovákiai „bosszoktól”) áll, hanem egyesek gazdasági 
helyzetük megoldását remélték a gyilkosságtól.

Négy évvel ezelőtt, amikor Stubendek László megnyerte a polgármester-választást, 
azok, akik rá szavaztak, joggal bíztak abban, hogy beváltja választási ígéreteit, ren-
det csinál a városban és a városi cégek gazdálkodásában. Ehelyett azt tapasztalhatták, 
hogy az új polgármester elégedetten hátradőlt a székében és a helyettesére bízta a város 
irányítását. 

Minden polgár, aki figyelem-
mel kíséri a város életét, el-
döntheti, hogy Komárom az 
elmúlt négy évben valóban 
olyan mértékben fejlődött, 
mint azt az említettek ígérték 
és ahogy most értékelik saját 
maguk munkásságát. Akik 
kételkedtek ebben, azok a 
Komáromi Lapokból megtud-
hatták, hogy „Komáromban 
beindult egy pozitív fejlődés”, 
valamint azt is, hogy négy éve 
feketelistáról indult a ciklus: 
csőd szélén álló városi cégek-
kel és elhanyagolt létesítmé-
nyekkel. 
Feketelista nincs, a többi vi-
szont maradt… A városi cé-
gekben nem történt jelentős 
változás, a létesítmények álla-
potáról meg inkább ne is be-
széljünk. A vízmű gazdasági 
állapota továbbra is ingatag 

és a jövőben is forrásokat fog 
elvonni a várostól, ahogy azt a 
gazdasági átvilágításról szóló 
jelentésben olvasható. A Co-
morra Servis az utolsó négy 
évben képtelen volt megoldani 
a termálvízből kinyert gáz fel-
használását, nem is beszélve a 
mai napig nem tisztázott parko-
lóórákra kiírt közbeszerzésről. 
A pár hete tartott sajtókonfe-
rencián kérdésünkre Stubendek 
László azt válaszolta, hogy a 
gáztalanító berendezés bizonyos 
szempontból működik, de a mai 
napig még csak üzembe sem 
helyezték. Talán ez az egyik 
legjellemzőbb az utóbbi négy 
év történéseire: semmitmondó 
frázisokat puffogtatni és a való-
ságot csúsztatásokkal szépíteni, 
bízva abban, hogy az idő majd 
mindent megold. Ez a megalku-
vó, kényelmes magatartás jelle-
mezte Stubendek László elmúlt 
négy évét. Ha valaki figyelem-
mel kíséri a testületi üléseket, 
láthatja hogy a polgármester 
nem vezeti az ülést, csak leve-

zeti, majd utat enged a parttalan 
vitáknak, melyek miatt egy ülés 
három napig is tart.
Végezetül idéznénk Stubendek 
László néhány választási ígé-
retét:
* Új befektetők idevonzásához 
belépünk a német és osztrák ipa-
ri és kereskedelmi kamarákba
* Bevezetjük a komáromi ter-
mékvédjegyet és pénzt (komá-
romi korona)...
* Egy órára ingyenessé tesszük 
a parkolást mindenki számára.
*...létrehozzuk a Várcentru-
mot... fejlesztjük az elhanyagolt 
városi fürdőt ... az Öreg és Újvár 
mellett is kikötőt hozunk létre...
Döntse el az olvasó, hogy ezek-
ből mi valósult meg... Stuben-
dek László sikeresnek értékeli 
az elmúlt négy évet és folytat-
ni akarja az eddigi munkáját a 
Keszegh Béla köré csoportosult 
függetlenek csoportjában, ezzel 
is bizonyítva, hogy az elmúlt 
négy év kettejük közös négy 
éve volt.
Elpazarolt négy év...

Időközben kiderült, Alena 
Zsuzsová és Andruskó Zol-
tán is jelentős mértékben 
eladósodott, vállalkozásaik 
becsődöltek. Andruskó a ma-
gánszemélyek adóslistáján a 
második helyen állt, miköz-
ben zavartalanul vállalkozott 
tovább. A kereskedelmi nyil-
vántartásban ma is 19 cégben, 

kft-ben érdekelt személy, vi-
szont a betegbiztosítójának 
több, mint 1300 euróval tar-
tozik. 
Jelentős változást hozhat 
az ügy további menetében 
az esetleges összefüggés az 
előzetesben bírósági döntés-
re váró gyanúsítottak és az 
ugyancsak bérgyilkos által 

kivégzett gútai vállalkozó, 
Molnár Péter esete között. 
Időközben találtak egy adós-
ságlistát, amelyen többek kö-
zött ott szerepelt Andruskó 
Zoltán és Szabó Tamás neve 
is. Szabó rendkívül jó kap-
csolatot tartott fent Molnár 
Péterrel, aki időnként szerző-
déses sofőrként is alkalmazta. 

Az aradi vértanúkra és a komáromi vár hőseire emlékeztek a 
komáromiak október 6-án, a nemzeti gyásznapon. A megemlé-
kezés hagyományosan Klapka György honvédtábornok szobrá-
nál kezdődött, ahol Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas színművész 
mondott el egy részletet Petőfi Sándor Apostol című költemé-
nyéből, majd Katona István koreográfus-dramaturg ünnepi 
beszédében egyebek mellett arról szólt, hogy Magyarországon 
több mint 300 évig csak nemes emberek foghattak fegyvert. Ha 
ezt mások is megtették, őket szigorúan megbüntették. Az 1848-
as magyar szabadságharc során több mint 160 ezer magyar és 
más nemzetiségű, köztük nagyon sok nemességgel nem rendel-
kező ember ontotta vérét a hazájáért. 
A Klapka-szobor megkoszorúzása és a Himnusz eléneklése után 
a jelenlevők átvonultak a vértanúk emlékoszlopához, ahol a Jó-
kai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöksége nevében 
Keszegh Margit elnök üdvözölte a komáromiakat és a környe-
ző falvakból érkezetteket. Beszédében rámutatot arra, hogy a 
hősök mártíromsága újra és újra, máig megismétlődik e térség 
zaklatott történelmében. Feltette a kérdést: a magyar közösség-
ben élők ma gondolnak-e arra is, hogy jó példát mutassanak a 
fiataloknak összetartásból, elkötelezettségből. 
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Kirándulás a Partiumban
Az idei tanév őszén először volt lehetőségünk részt venni a Rákóczi Szövetség szervezésében meg-

rendezésre kerülő „Partiumi Kirándulás” elnevezésű programon, melyre iskolánként 6 fő (5 diák 
és 1 tanár) jelentkezhetett. A program célja a partiumi városok, várak magyar vonatkozású kultu-

rális és történelmi emlékhelyeinek felkeresése és megismerése. A Rákóczi Szövetségnél fontosnak 
tartják mindemellett, hogy a Kárpát-medencei ifjúsági szervezeteinek diákjai megismerjék egy-

mást és egy jó hangulatú hétvégét töltsenek el közösen. Az utazás során Nagyváradot és környékét, 
Bánffyhunyadot, Kalotaszeget, Sztánát kerestük fel.
A kiránduláson térítésmentesen 
vehetnek részt a kirándulók. Az 
utazás, szállás, ellátás, belépők 
költségét a Rákóczi Szövetség 
magára vállalja. Egyedül az indu-
lás helyszínére való eljutást és a 
hazautat kell a résztvevőknek fi-
zetni, valamint az utasbiztosítást.
Felvidéki séták alkalmával már 
többször volt szerencsénk ha-
sonló kiránduláson részt venni a 
tanulókkal és ezek a kirándulá-
sok mindig nagyon tartalmasak 
voltak tele érdekes előadásokkal, 
helyi művészekkel, vendégszere-
tő helyi emberekkel.

Felvidéket a mostani kirándulá-
son csak a Selye János Gimnázi-
um képviselte. 
Utunk Budapesten és Debrece-
nen át, Nagyváradra vezetett, 
ahol a majd 100 résztvevő végre 
köszönthette egymást. Az első 
programunk egy nagyváradi 
városnézés volt, még a szállás 
elfoglalása előtt. Megtekintet-
tük a székesegyházat, Lorántffy 
Zsuzsanna református egyházi 
központ múzeumtermét, Mülle-
rájt, ahol egy csodálatos Ady ki-
állítást láthattunk. Beülhettünk 
egy Ortodox zsinagógába, ahol 

épp egy nagy ünnepre készülőd-
tek, megnéztük a Sas Palotát és 
a Szent László teret (amit csak 
mi magyarok nevezünk így), lát-
hattuk a Holnap szobrot is, mely 
Ady Endre, Juhász Gyula, Dut-
ka Ákos, és Emőd Tamás négye-
sét ábrázolja egy négyszögletes 
asztal mellett.
Az esti órákban a vacsora után 
elfoglaltuk a szállásunkat a 
Partiumi Keresztény Egyetem 
kollégiumában. Az este további 
részében még az aktív diákok 
társaságában kilátogattunk újra 
a főtérre, hogy megnézhessük a 

nagyváradi fényeket.
Másnap újra korán volt 
az ébresztő, hiszen már 
helyi idő szerint fél 
hétkor (magyar idő sze-
rint fél hatkor) keltünk 
és reggeliztünk. Majd 
utunk Bánffyhunyad-
ra, Kalotaszentkirályra, 
a körösfői református 
templomhoz és a sztánai 
Varjúvárhoz vezetett. 
A sok gyaloglás mellett 
nagyon sok szép em-
lékkel gazdagodtak a 
diákok és tanáraik egya-
ránt. Olyan vidéken jár-
tunk és olyan eldugott 
kincseket mutattak be 
a számunkra, melyért 
mindenképpen megérte 
annyit utazni, sétálni.
Este visszaérve Nagy-
váradra a vacsora után 
egy meglepetés tánc-
házzal készültek a szer-
vezők. Különféle kör-
nyékbeli néptáncokat és 
a hozzá illő népviseletet 
mutatták be az ottani 
fiatal „Pacsirták” névre 

hallgató tánccsoport tagjai. Ezt 
követően pedig minket is táncra 
invitáltak és egy közös néptánc-
cal zártuk a napot.
Késő este azért még mindig ma-
radt energiánk és újra elindul-
tunk egy városnéző esti útra az 
újonnan megismert barátainkkal. 
Az utolsó délelőtt Nagyváradon 
épp olyan színes és program dús 
volt, mint az ezt megelőzőek. 
Reggelről megnéztük a nagyvá-
radi várat, majd részt vettünk egy 
istentiszteleten. Végül egy neves 
színművész és egy Európa szerte 
ismeret zongoraművész előadása 
zárta a programcsokrot.
Ezt követően ebéd után már 
csak a búcsúzás Nagyváradtól 
és a többi iskolától marad hátra, 
majd a két autóbusznyi magyar 
elindult hazafelé. Ki Délvidékre, 
ki Erdélybe, ki Kárpátaljára, ki 
Magyarországra és természete-
sen mi Felvidékre.
Összességében egy újabb na-

gyon jól felépített és megszer-
vezett Rákóczi Szövetséges ki-
ránduláson vehettünk részt, ahol 
nagyon szép helyeket ismerhet-
tünk meg, tartalmas programok 
keretein belül. És reményeink 
szerint hosszantartó, akár életre 
szóló barátságok is szövődtek a 
részt vevő tanulók közt. Ezekkel 
a kirándulásokkal talán minden-
nél jobban erősödik a Kárpát-
medencei magyarság összetarto-
zás-tudata. A résztvevő diákok, 
főleg a határon túli magyar 
tanulók egymást megismerve, 
egymással elbeszélgetve láthat-
ják, hogy nincsenek egyedül. A 
Szövetség céljai között kiemelt 
helyen szerepel a magyar-ma-
gyar kapcsolatok építése, anya-
nyelvünk és a Fejedelem szelle-
mi örökségének ápolása. Éppen 
ezért programjaik számos téma-
körben szólítanak meg minden 
korosztályt.

Nagy András, tanár

2018-ban a magyar kormány 
1,5 millió forintos támogatásá-
nak köszönhetően került sor a 
felújításra, az első világháború 
befejezésének 100. évfordulója 
alkalmából. Időközben Kurucz 
András mérnök felkutatott még 
egy mártírt, akinek a nevét Csü-
törtöky András szobrászművész 
véste fel az emlékműre.
Domin István polgármester ün-
nepi beszédében a következőket 
mondta: – Megszokhattuk már, 
hogy lombhulláskor vesztes 
csatáinkra, eltiport forradalma-
inkra egymagunk emlékezünk. 
Diadal és megkönnyebbülés 
helyett mindig nehéz és szo-
morú szívvel hajtunk fejet. 
Kiváltképp így van ez akkor, 
amikor nem névtelen hősökre, 
ismeretlen áldozatokra, hanem 

az emlékműre név szerint 
felvésett hősökre, vagy a 
13 aradi vértanúra, s arra a 
több mint 15 millió mártírra 
emlékezünk, akik életüket, 
jövőjüket adták a szabad-
ságért, hazájukért. Az előt-
tünk járók példája tanulság 
számunkra az idei őszre 
gondolva is, hogy ne bízzuk 
hiteltelen emberek bizony-
talan ígéreteire a jövőnket.”
Izsán az október negyedikén 
tartott megemlékezés a ró-
mai katolikus templomban 
ünnepi szentmisével vette 
kezdetét. Az első világháborús 
emlékművet Szabó Miklós plé-
bános szentelte újra. 
Az izsaiak természetesen meg-
emlékeztek az aradi vértanúkról 
is az 1848/49-es szabadságharc 

emlékére állított emlékoszlop-
nál, ahol az izsai I. Felvidéki 
Huszárbandérium állt díszőrsé-
get, közreműködtek helyi fiata-
lok és az izsai Búzavirág hagyo-
mányőrző népdalkör is.

 Az OTP READY Alapítvány Szlovákiában egye-
dülállónak számító know-how-t alkalmaz, a diákok 
interaktív pénzügyi képzését. Kurzusaik jól kidol-
gozott tematikus tananyagra és a legmodernebb 
technikai felszerelésre támaszkodnak. Ezt a közel 
négy órás képzést iskolánk 3. évfolyama abszol-
válja. Szeptember 27-én és 28-án két osztály, ok-
tóber 17-én és 19-én három osztály 140 diákja fog-
lalkozik szervezéssel, tervezéssel, Magyarország 
társadalmi és gazdasági helyzetével. Téma lesz a 
családi költségvetés készítése, pénzügyi tervezés, 
gazdasági és munkaerő-piaci alapismeretek. Be-
mutatják a banki és pénzügyi termékeket, hogyan 
kell egy vállalkozást felépíteni és nem utolsósorban 
üzemeltetni.
 A modul a vágyak és célok közti gyakran fenn-
álló diszharmónia megbeszélésével és az ebből 
eredő negatív hatások kivédésének megtanításával 
indul. Ezt követően a diákokat megismertetik az 
úgynevezett céltérkép alkalmazásával, ahol a vá-
gyak létrejöttétől azok megvalósításáig nyújtanak 
elméleti segítséget. A céltérképpel párhuzamban 
megjelennek a hazai demográfiai és nyugdíjhelyzet 
egyre súlyosbodó problémái, és ehhez kapcsolódó-
an a pénzügyi tervezés fontossága, mely átvezeti a 
csoportot a konkrét pénzügyi termékek gyakorlati 

alkalmazásához. Egy képzeletbeli utazás során a 
diákoknak meg kell határozniuk költségtípuso-
kat és ezekhez kell rendelniük a megfelelő banki 
termékeket. Bemutatják a makrogazdaság főbb 
piacait, ezt követően pedig munkaerőpiaci ismere-
tek kerülnek terítékre. A képzés további részében 
a diákok önmaguk tervezhetik meg egy négytagú 
család havi költségvetését, a tréning zárásaként pe-
dig lehetőségük nyílik kiscsoportos munkában egy 
virtuális vállalkozás megalapítására, stratégiai ter-
vezésre, valamint egy fiktív termék gyártására ver-
senypiaci keretek közt. A kurzus vezetői – Pénzová 
Zsuzsanna mérnök és Trévaiová Kamila magiszter 
– tapasztalt lektorok, akik speciális képzést kaptak 
a diákokkal való foglalkozás területén. 
Diákjaink egy része már elvégezte a képzést. Meg-
kérdeztem őket, hogy tetszett-e nekik. Válaszuk 
egyöntetűen nagyon pozitív volt, a lektorok köny-
nyen magukra irányították a diákok figyelmét, új 
ismeretekkel gazdagodtak a pénzügy területeiről. S 
ami talán a legfontosabb, játékos, egyszerű, inte-
raktív formában hozták közelebb a diákok számára 
a pénz világát és próbálták megtanítani őket haté-
konyan gazdálkodni.

PaedDr. Králik Zsuzsanna,
a Selye János Gimnázium tanára

Zuhanó repülésben Fico és Bugár népszerűsége
A Focus közvéleménykutató intézet szeptember 18. és 25. között végezte a felmérést személyes le-

kérdezés formájában, amelynek során 1015 személy véleményét kérték ki. Azokra a legmagasabb 
közjogi méltóságok neveire, valamint azoknak a pártoknak az elnökeire kérdezett rá, amelyek nép-

szerűsége tartósan meghaladja a parlamentbe való bejutási küszöböt.
A politikusok, akikben a leg-
nagyobb mértékben bíznak a 
polgárok: Andrej Kiska 43,3 %, 
Peter Pellegrini 39,7 %, And-
rej Danko 29,3 %, Bugár Béla 
27,7 %, Richard Sulik 26,7 %, 
Boris Kollár 26,1 %, Robert 
Fico 25,4 %, Igor Matovič 
23,6 %, Alojz Hlina 15,5  %, Ma-
rian Kotleba 13,9 %.
A politikusok, akikben a leg-

kisebb mértékben bízik a la-
kosság: Marian Kotleba 83 %, 
Alojz Hlina 74,3 %, Igor Mato-
vič 72,9 %, Robert Fico 71,6 %, 
Boris Kollár 70,3 %, Richard 
Sulik 69,8 %, Bugár Béla 
68,5 %, Andrej Danko 67,8 %, 
Peter Pellegrini 56,3 %, Andrej 
Kiska 55,3 %.
Robert Fico exkormányfőben 
csak az emberek negyede bízik. 

A legújabb közvélemény ku-
tatás szerint, az övénél kisebb 
„bizalmi index-szel” csak Igor 
Matovič, Alojz Hlina és Marian 
Kotleba rendelkezik.

A világörökség
része lehet
Kelemantia

A Műemlékek és Helyszínek 
Nemzetközi Bizottsága (ICO-

MOS) október elején elláto-

gatott az izsai Kelemantia 
területén található római kori 
katonai táborba azért, hogy 
megtekintse a kulturális em-

léket.
A Kelemantia felvételéről az 
UNESCO listájára a Világ-

örökség Bizottság jövőre dönt 
Azerbajdzsán fővárosában, 
Bakuban. A tábor jelölése a 
világörökségi címre, illetve 
az ezzel kapcsolatos előké-

születek már 2010 és 2011 
között megkezdődtek, amikor 
megszületett a döntés, hogy 
a Limes Romanus nagy-bri-
tanniai és németországi része 
mellett más térségek is felke-

rülhetnek a világörökségi lis-

tára.
Kelemantia az Izsán található 
római kori tábor és az orosz-

vári Gerulata a Limes Roma-

nus, azaz a Római Birodalom 
határát jelző vonal része volt. 
Mindkét tábor jelölését elfo-

gadták, így hamarosan meg-

születik a döntés a listára való 
felvételükről. 

Az elmúlt években a szakem-

berek nagyon sokat dolgoztak 
azért, hogy a tábor felkerül-
hessen a listára. A Nyitrai 
kerület, amely a kulturális 
emlék tulajdonosa, valamint 
a komáromi Duna Menti 
Múzeum felel a hely karban-

tartásáért, a fűnyírásért és az 
egész tábor védelméért. Már 
folyamatban van a műemlék 
alatti földterület tulajdon-

jogi kérdéseinek megoldása, 
valamint a római tábor meg-

maradt architektonikai része-

inek felújítása, megőrzése és 
az ehhez szükséges pénzügyi 
háttér biztosítása.

Komáromban hat jelölt indul
a polgármesteri posztért

Négy évvel ezelőtt is hat polgármesterjelölt volt 
Komáromban, közülük ezúttal senki nem indul 
a posztért. A hat jelöltből hárman indulnak párt-
színekben, hárman függetlenként. Benyó Zoltán, 
Feszty Zsolt és Keszegh Béla független jelölt, az 
MKP Knirs Imrét, a Híd-MKDSZ koalíció Hé-
der Ágnest indítja, Bósza János, aki függetlenként 
gyűjtötte az aláírásokat, végül a Nemzeti Koalíció 

(Národná koalícia) színeiben indul. A hat jelölt kö-
zül négy jelenleg is tagja a képviselő-testületnek. 
A lakosok három körzetben 25 képviselőt válasz-
tanak. Külön választókörzetet alkot Örsújfalu, itt 
csak két jelölt van. A további két körzetből 12-12 
jelölt kerül be a testületbe, a 2. körzetben 31, a 3. 
körzetben 37 jelölt van. Lapunk jövő heti számá-
ban közöljük a járás három városának jelöltjeit.

Méltó emlékezés a hősökre
Nem véletlenül került sor október 4-én az első világhábo-

rú hősei emlékművének újraavatására, hanem azért, mert 
1925-ben is ezen a napon avatták. Az idő vasfoga már meg-

marta a süttői márványból készített emlékművet, így szük-

ség lett egy szakmai restaurálásra.

„A pénz nem boldogít, csak az, amire költöd.”

Pénzügyi készségek fejlesztése
a Selye János Gimnáziumban

Iskolánk, a Selye János Gimnázium évek óta foglalkozik a pénzügyi készségek fejlesztésével, kü-

lönféle előadásokat szervezünk. Tavaly kapcsolódtunk be először az OTP READY Alapítvány pro-

jektjébe, amely az OTP Banka Slovensko, a.s. által 2015. áprilisában létrehozott alapítvány. Célja 
pénzügyileg képzett és felelős fiatal generáció felnevelése, gazdasági tudatosságának fejlesztése. 
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Tény a bérgyilkosság!
kérdés:

Ki áll a megrendelő mögött?
Hasznos a tapasztalat, de sokszor előny, ha egy politikus 
újoncként lép a porondra. Amíg mások reggeliztek, üzletel-
tek vagy a Maldív-szigeteken beszélgettek Marián Kočner-
rel, én nyugodtan kijelenthetem, 
hogy sosem találkoztam, beszél-
tem vagy üzleteltem a nevezett 
bűnözővel. Ezt manapság kevés 
közéleti szereplő mondhatja el 
magáról.
Amikor felmerült, hogy Ján Ku-
ciakot és menyasszonyát olasz 
maffiózók gyilkoltatták meg, 
sokkolva voltunk, de sokan 
lélekben talán kicsit megnyu-
godtak. „Nem mi, ezek holmi 
messzi, talján szokások alapján 
gyilkoltatnak, mi nem vagyunk 
ilyenek!” 
A gyilkosság aktuális nyomozása alapján úgy tűnik, mégis a 
hazai nyom lehet a valódi. Ilyenek is vannak köztünk, akik 
70 ezerért kioltják egy ember életét. Egy másikat pedig já-
rulékos veszteségként.
Gusztustalan volt, ahogy a bukott miniszterelnök Kuciakék 
sírján táncolt: Robert Fico az olasz szál kizárásával saját 
magát próbálta mentegetni. Ha a Smer-es miniszterekkel 
üzletelő Kočner volt a megrendelő, az mennyiben menti 
fel őt? Emiatt nézzük el, hogy az olasz maffia embereivel 
„rakta tele” a kormányhivatalt, akik megfelelő biztonsági 
átvilágítás nélkül jártak-keltek az irodájában?
Kočner ennek a politikai generációnak a terméke, kegyelt-
je, partnere... Mély és őszinte változás kell, nélküle szétro-
had az ország.

Menyhárt József,
az MKP elnöke

Visszatekintés a nyárra
Az idén is tartalmas nyarat zárt a Bellő Néptáncegyüttes. Több jól sikerült környékbeli fesztiválon 
való részvétel után meghívást kapott a csoport Montenegróba, Sutomore városába, ahol évről évre 
egy színes multikulturális több héten át tartó nemzetközi néptáncfesztivál kápráztatja a tengerpar-
ton nyaraló közönséget. Idén a Bellő is szereplője lehetett ennek a gyönyörű fesztiválnak Szlováki-
át, városunkat és végül, de nem utolsósorban a Feszty Alapiskolát képviselve.
Egy magyarországi csoporttal, 
a móri Forgatós Tánccsoport-
tal együtt vágtunk bele a hosz-
szú, eléggé veszélyes, de annál 
csodálatosabb utazásba. A hét 
nap alatt többször is elkápráz-
tattuk a közönséget, annál is in-
kább, mert élőzenére csak a mi 
csoportjaink táncoltak a Bellő 
Népzenekar jóvoltából. A siker 
hatalmas volt. A szállodában ép-
pen akkor elszállásolt illetve a 
helyi közönségnek minden este 
táncházat tartottunk, bemutatva 
kicsiny hazánk népi kultúráját. A 
szerb, fehérorosz, horvát, román 
táncosok előszeretettel csatla-
koztak táncolni a magyar muzsi-
ka hallatára. Maradandó élmé-

nyekkel, feltöltődve értünk haza.
Augusztusban tánccsoportunk 
részt vett a bécsi Szent István 
napi ünnepségen, ahová a Kár-
pát-medence magyarlakta terü-
leteiről érkeztek hagyomány-
őrző csoportok, hogy együtt 
ünnepeljék államalapítónk ünne-
pét. Szívet melengető érzés volt 
találkozni, felvonulni, együtt 
imádkozni, énekelni és táncolni 
a bécsi, az anyaországi, erdélyi, 
felvidéki és kárpátaljai magyar 
népművészeti csoportokkal. 
A Bellő Konkoly-Thege Polgári 
Társulás augusztus hónap folya-
mán tartotta hagyományos, egy 
hetes táborát, melynek fő célja 
az idei új koreográfiák anyagai-

nak tanulása volt. A jó hangulatú 
tábori élet kemény munkát takar, 
a cél az új műsor mihamarabbi 
elkészítése volt. Hamarosan je-
lentős mérföldkőhöz érkezik a 
csoport. Idén ünnepli megalaku-
lásának 20. évfordulóját. 
Itt szeretném kihasználni az al-
kalmat, hogy felhívjam a kedves 
olvasók figyelmét jubileumi mű-
sorunkra. Minden kedves érdek-
lődőt nagy szeretettel várunk a 
november 17-én 17 órakor kez-
dődő gálaműsorunkra és az azt 
követő vigadalomra, mely tartal-
mas szórakozást ígér mindenki 
számára(bővebb információk a 
hamarosan megjelenő plakáto-
kon és a médiákban).

A montenegrói Sutomore vá-
rosában nagy sikert arattak 
a népviseletbe öltözött együt-
tes tagjai, akiket úton-útfé-
len fényképezgettek (fent). 
Bécsben a hideg, esős idő el-
lenére folytatódott a sikerso-
rozat, amit az is igazolt, hogy 
a járókelők is inkább viselték 
az időjárás viszontagságait, 
mintsem lemaradtak volna 
az ógyallai Bellő együttes 
lélekmelegítő előadásról...
(balra) 

Molnár Gábor és  
Baka Kornélia felvételei

Csicsón is fejet hajtottak a hősök emléke előtt

Gútán a magyar Golgota mártírjaira emlékeztek

Ógyalla
is emlékezett

Szombaton az ógyallai 
emlékoszlopnál Kovács 
Csomor Endre tanár visz-
szaemlékezése után – aki 
az aradi hősök tántorítha-
tatlanságát emelte ki –, a 
résztvevők meggyújtották 
az emlékezés lángjait. 

Felvételeinken Madarász Ró-
bert ünnepi megemlékezése 
közben, Hajkó Hajnalka Ady 
Endre versének szavalata 
közben láthatók. A Szent Ro-
zália-emlékparkban tartott 
megemlékezés résztvevői a 
kápolna falán lévő emléktáb-
lánál helyezték el az emléke-
zés mécseseit.

A szombati megemlékezésen is sötét volt, mint 1849. október 
hatodikának hajnalán, Aradon, ahol még az eső is esett. Az 
elítéltek arcáról peregtek le a vízcseppek, de egyikük sem sírt, 
pedig tudták, hogy percekkel később már az égi ítélőszék elé 
kell állniuk, amely nem büntet, nem születik ítélet, hanem 
megnyitja előttük az égi kaput...
Az öreg temetőben megrende-
zett megemlékezést megelő-
zően került sor a városi mű-
velődési otthonban a galántai 
Kodály Zoltán Daloskör jó-
tékonysági hangversenyére. 
A kárpátaljai, nagydobronyi 
Irgalmas Samaritánus Refor-
mátus Gyermekotthon javára 
több, mint 3 500 eurót gyűj-
töttek össze a gútaiak.
A Szent Rozália-emlékpark-
ban az MKP városi szerve-
zetének nevében Madarász 
Róbert városi képviselő em-
lékezett vissza a magyarság 
egyik legdrámaibb napjára, 

amikor a magyar szabadság-
harc vezéregyéniségeit Hay-
nau parancsára Aradon kivé-
gezték. Mint arra a szónok 
rámutatott, a monarchia vér-
szomjas urai nem számoltak 
azzal, hogy a Batthány mi-
niszterelnök és a tábornokok 
kivégzése nem töri meg a ma-
gyarok szabadságszeretetét. A 
hősök neve örökre bevésődött 
a későbbi generációk emlé-
kezetébe is, és helytállásuk, 
bátorságuk, töretlen jellemük 
még sokáig példaképül szol-
gál az elkövetkező generáci-
ók számára is.

Hagyomány, hogy az aradi hősökre a község a Magyarnak ma-
radni Emlékparkban és az iskolások által összeállított műsorral a 
kultúrházban is megemlékeznek. Az emlékparkban Földes Csaba 
mérnök, a község polgármestere mondott megemlékező beszédet, 
kiemelve azt, hogy a község lakosai számára példakép marad 
Lukács József, aki a szabadságharc idején Csicsó szülöttjeként 
harcolt, mint azok a hősök, akik árulás helyett a kötélhalált vá-
lasztották.
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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

Túlterhelt bíróság

humor-csokor

Növényvédelem
Ősz a kertekben

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek.

Tel.: 0907 789 807

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A szellemi kikapcsolódás 
rendkívül fontos önnek, így a jóga szelíd, lazító gyakorlatai vagy 
az úszás megnyugtató monotóniája tökéletesen alkalmas arra, 
hogy elméje megnyugodjon, levezesse a felhalmozódó feszült-
séget és frissnek érezze magát. Érdemes lenne párjával megnézni 
egy romantikus filmet!
HALAK (február 21. – március 20.) Az elkövetkező napokban 
sok minden megváltozik ön körül és olyan gyorsan történnek az 
események, hogy csak kapkodja a fejét. A kezdeti félelmek után 
rájön, hogy a legszerencsésebbek közé tartozik, mert a régi, a 
megszokott helyett új lehetőségek nyílnak meg ön előtt.
KOS (március 21. – április 20.) Joggal érezheti ezen a héten, 
hogy a sors a tenyerén hordozza, hiszen életének több területén 
is pozitív élmények érik. Erősen foglalkoztatják most a spiritu-
ális dolgok. Olyan személyekkel kerül kapcsolatba, akik ebben 
a témában sokkal többet tudnak és akiktől rengeteget tanulhat.
BIKA (április 21. – május 20.) Változékony a hangulata, aminek 
az az oka, hogy hol jobban, pontosabban, gyorsabban mennek 
a dolgok, amelyeket már régebben eltervezett, hol pedig rosz-
szabbul. Koncentráljon arra az időpontra, amikor már minden 
rendben lesz és legyen tudatában, hogy oda mindenképpen el fog 
jutni.

IKREK (május 21. – június 21.) Rendkívül vállalkozó szellemű, 
most is nekilát elképzelései megvalósításának. Ha megteszi az 
első lépést, izgalmas eseménysort indíthat el. Sokat jelent önnek, 
hogy szerettei mindenben ön mellett állnak, most véleményüket 
is kérje ki. Meglátja, sokféleképpen a segítségére lesznek és se-
gítenek megoldani problémáját.
RÁK (június 22. – július 22.) Túl sok energiája van, próbálja 
meg levezetni valamilyen sporttal. Mozogjon minél többet, jár-
jon valamiféle edzésre, például ússzon vagy menjen el táncolni. 
A lényeg, hogy tegyen valamit azért, hogy formás és feszes ma-
radjon a teste. A szép külsőt könnyebb megtartani, mint küzdeni 
a már formáját vesztettel.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Az a képessége, hogy 
összeszedetten fejtse ki véleményét, fontos eleme személyisé-
gének. Ne higgye el, ha mások ezt konzervatív vagy nehézkes 
gondolkodásnak mondják. Legyen tisztában saját értékeivel és 
legyen büszke rájuk. Kedvese megerősítheti ebben, hiszen ez az 
egyik dolog, amit nagyra értékel önben.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Talán csak futólag gon-
dol egy esetleges új szerelemre, de ez a gondolat most nagyon 
könnyen valóra válhat. Hirtelen jött intuitív megérzései most is 
vezetni fogják és segítenek elmélyíteni a kapcsolatot, vagy ha 
úgy tartja helyesnek, megmutatják, hogyan térhet ki előle.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Személyes kapcso-
latai most fokozott óvatosságot igényelnek. Ha már csírájában 
kiküszöböli és tisztázza az apróbb kellemetlenségeket, nem fog-
nak gondot okozni. Ha nem veszi ezeket komolyan, fennáll a 
veszélye, hogy kínos helyzetek alakulhatnak ki, amelyeket csak 
hosszú idő elteltével tud majd tisztázni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Munkahelyén nagy 
változások zajlanak, amelyek érzékenyen érintik az ön zsebét és 
ez persze idegessé teszi. Az átmeneti pénzügyi gondok ellenére 
is élvezi azonban a szerelmet, ugyanis olyasvalakivel találkoz-
hat, akivel talán még össze is kötheti az életét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha eddig még nem 
tanulta meg, hogyan alkalmazkodjon másokhoz – akár a felette-
séhez, akár a rangban ön alatt állókhoz –, akkor a sors ezt most 
megtanítja önnek. Nagyon jó tanulónak bizonyul, mert gyorsan 
elsajátítja mindazt, ami miatt az emberek között kedvelt, nép-
szerű lesz.
BAK (december 22. – január 20.) A munkájában most elhagy 
régi dolgokat, korábbi berögzültségeket és észre veszi, hogy las-
san maga körül forog a világ. Egyre több új partner, új ember 
jelenik meg, akik szépen lassan, szinte észrevétlenül egészen át-
alakítják munkakörülményeit és a munkához, feladatokhoz való 
hozzáállását is.

A feleség nagyon aggódik, mert az anyja súlyos betegen 
fekszik a kórházban. Amíg dolgozik, elküldi a férjét, hogy 
nézzen utána, mik a fejlemények. Egy óra múlva felhívja:
– Hogy van a mama?
– Anyádat bármelyik pillanatban hazaengedhetik.
– Micsoda? Már jobban van? És hazaengedik az inten-
zív osztályról? Ez meg hogy lehet?
– Nem tudom, még csak be sem engedtek hozzá, de a 
főorvos azt mondta, hogy készüljek fel a legrosszabbra.
– Doktor úr, ma nagyon sokat operált, kivett egy 
vakbelet, bőrátültetést végzett, sőt, még levágott 
egy lábat is.
– Nos, igen, kollegina…
– Csak egy apró dolgot felejtett el, váltani közben 
a betegeket.
A skót feleség mondja a férjének:
– Vennünk kellene egy függönyt az ablakra, mert a 
szomszéd mindig kukucskál, ha a lányunk vetkőzik.
– Tudod mit? Inkább te vetkőzzél az ablak előtt, és 
akkor majd ő vesz függönyt az ablakára!
– Mire vár a szőke nő a piramis lábánál?
– ???
– Hogy elinduljon a mozgólépcső!

A lombhullató növények ok-
tóberben már színes pompába 
öltöznek, hogy őszi díszüket 
megmutassák, még mielőtt 
lombjukat veszítik. A lomb szí-
neződése egyben azt is jelzi, 
hogy az eddig levelekben tárolt 
tápanyag ilyenkor a jövő év le-
vélkezdeményeibe vándorol, a 
rügyekbe, melyekből a követ-
kező tavasszal a lomb újra kifej-
lődik majd. A lombhullás folya-
mata egyrészt növényfajonként 
is változó, de időjárásfüggő is. 
Hosszú, enyhe ősz esetén a le-
velek fokozatosan hullnak csak 
le, aminek hátránya, hogy több 
menetben kell összegyűjtenünk 
azokat a fák és cserjék alól. A 
hirtelen beköszöntő egy-két fa-
gyosabb éjszaka azonban egy 
adagban is a földre parancsol-
hatja a leveleket, amit így egy-
szerre összegyűjthetünk.
A lomb összegyűjtése több 
szempontból is fontos. Ha a 
füvet napokig, vagy még to-
vább lombszőnyeg borítja, az 
alatt befülled, kipusztul a fű. A 
fűféléknek a telelés egyébként 
is problémás, a hónyomástól is 
fagykárok keletkezhetnek a pá-
zsiton, ezért a télre készülő fűfé-
lék kondícióját ne rontsuk azzal, 
hogy a lehulló lombot hagyjuk 
napokig rajta állni.
A lomb összegyűjtése, kom-
posztálása, vagy a területről 
lehordása növényvédelmi szem-
pontból is lényeges. Nyár végé-
re a kórokozók, kártevők felsza-
porodnak, és a lehulló levelek 
elhordásával ezek számát is 
megritkíthatjuk, ami a jövő évi 
növényvédelmi munkák csök-
kentésére ad némi lehetőséget. 

Persze csak akkor, ha a szom-
szédság is így tesz. Amennyiben 
elhanyagolt kertekkel van a por-
tánk körülvéve, akkor ezek az 
apró praktikák csak szélmalom-
harcnak bizonyulhatnak.
Az időjárástól függően az év 
utolsó fűvágását is októberben 
végezzük el. A helyes vágási 
magasság beállításától jelentő-
sen függ a gyep telelésének a 
sikere. Ha túl alacsonyra vág-
juk, akkor könnyebben szen-
vedhet fagykárt a gyep. Ha túl 
magasra hagyjuk, akkor a hóta-
karó fogja a földre fektetni, és 
az egymáson fekvő nedves fű-
szálak a tavaszi felmelegedés-
kor rothadásnak indulhatnak. 
A gyepünket alkotó fűféléktől 
függően az októberi utolsó 
nyíráskor úgy állítsuk be a gép 
vágási magasságát, hogy a cso-
mósodási pontok felett minél 
magasabbra vágjuk a szálakat, 
de ne annyira magasra, hogy a 
földhöz nyomva azok sok ré-
tegben feküdjenek egymásra. 
Általában az 5-6 centiméteres 
magasság az ideális.
Sok kedvelt díszcserje van ha-
zánkban, amelyek kiültetést 
követően egy-két évig fagy-
érzékenyek, később megerő-
södve már biztonsággal tűrik 
teleinket. Ilyen a selyemakác, a 
füge, a gránátalma és még so-
rolhatnánk. Ezek ágait célszerű 
összekötni, papírral betekerni, 
végül textillel, kenderzsákkal 
becsavarni. Fóliás borítást sem-
miképp ne használjunk, mert az 
nem szellőzik, és a bent lecsa-
pódó pára indította folyamatok, 
valamint a műanyag fólia alat-
ti nagy hőingadozás nagyobb 

kárt okozhat, mint hasznot. 
Egy-egy napsütéses téli napon 
fölszökhet a fólia alatt a hő-
mérséklet, és a növény tavaszt 
érezve megindítja nedvkerin-
gését, ami elfagyáshoz vezet, 
ha ismét mínuszok jönnek. Te-
hát a fóliát kerüljük.
A hónap végéig a téli tárolásra 
szánt késői zöldségeket is ér-
demes betakarítani, és tárolni. 
Ilyen a sárgarépa vagy a fejes 
káposzta, sütőtök. Tárolásra 
csak a teljesen ép, kártevő és 
kórokozómentes példányok 
alkalmasak. A sérülteken meg-
telepedő tárolási kórokozók na-
pok alatt teljesen tönkretehetik 
a teljes tárolt állományt.
Októberben még időszerű a 
védekezés a levéltetvek ellen 
a krizantémokon. Amikor a 
hajtásokon megjelennek a bim-
bók, elkezdődik a tetvek bete-
lepedése is. Ha tömegesen elle-
pik a növény szárát, megsínyli 
a virágok minősége, ilyenkor 
érdemes védekezni ellenük.
Sok kórokozó telel át a fák 
ágain és törzsén. A levelek le-
hullása után hasznos elvégezni 
egy alapos lemosó permetezést 
valamilyen réztartalmú vegy-
szerrel a baktériumos betegsé-
gek ellen, mint a tűzelhalás és 
pszeudomónasz, és sok gomba-
betegség spórája ellen. Ilyenek 
a levélfodrosodás, levéllyuka-
csosodás, lisztharmat, varaso-
dás és sok farontó gomba is. Az 
őszibarackfák levélfodrosodás 
elleni védelmének az alapja is 
ez az őszi lemosó permetezés.

–ezm–

– Gyerekek, ki tudna mondani nekem egy 
példát a harmonikus házaséletre? – kérdezi 
a tanárnő. Pistike azonnal jelentkezik:
– Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A 
nagypapa horkol, a nagymama pedig süket.

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Komárom
UHLIE – SZÉN

A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA – Többfajta SZÉN
Fabrikett

Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,

(Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe, 
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908 944 944

Eladó – 2019 szeptemberéig jótállásos –  
Kenwood KHH323 konyhai robotgép 150 euróért. 

Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

Minőségi festést
(KN és környéke)  

kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

 Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig. 

KN, NZ, DS járásokból 
rendszeres vonalellátásra. 

Tel.: 0905329 889.

Tökmag eladó
2,50 euró/liter.

Tel.:
0908135671.

A leggazdagabb 
tankönyv- és  
kottakínálatot 
nálunk 
találja!

Eladó 07-es kistraktor
felszereléssel együtt.

Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 432 065

* Tökmag eladó nagyobb mennyiség-
ben (2 euró/liter). Tel.: 0917 493 352.

* Eladó Gúta-Nagyszigeten ré-
gebbi családi ház. nagy kerttel. 
Tel.: 035/777 3084.

Pedikúra * Pedikűr
Tel.:
0908 761 373.

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570

Eladó fabrikett
(5,50 euró/40 kg). 
Tel.: 0907 769 780.
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MŰSORA JÁNLAT
október 13-tól  19-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 Éjsza-
kai program

TV2
7.30 Mesék ,  12 .40 Csa-
l ád i  t i t kok ,  13.45 Ébredő 
söté t ség (a mer.) ,  15.55 
Wal ke r,  a  t exasi  kopó 
(a mer.) ,  16.55 Heg y i 
dok tor  (német) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Mas te r 
Chef  Ju n ior,  21.15 Szel -
lem zsa r u k (a mer.) ,  23.25 
Mély ütés  (a mer.)

RTL Klub
7.20 Kölyökklub, 12.30 
Autogram, 13.30 Új csaj 
(amer.), 14.00 A simlis 
és a szende (amer.), 15.05 
Doktor Mur phy (amer.), 
16.05 A kis hableány 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
X-Faktor, 21.55 Ünnep-
rontók ünnepe (amer.), 
0.30 Fák jú , Tanár úr! (né-
met)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 13.00 
Rémbo fia (német-angol), 
15.00 CSI: Miami helyszí-
nelők (amer.), 16.00 A gya-
nú árnyékában, 21.00 Hol-
todiglan (amer.), 0.00 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr 
kalandjai, 13.15 Egy ko-
misz kölyök naplója, 14.10 
A kis sárkány kalandjai, 
16.40 Micimackó, 18.15 
Pingvinmentő őr járat , 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Jazz Akuszt ik, 0.55 De ki 
ölte meg újra Paméla Ro-
set? (f rancia)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l la -
tok?,  12 .45 Rex Rómába n 
(német) ,  13.40 A remény 
vág t ája  ( ka nad a i) ,  15.10 
A t i zedes meg a  többiek 
(mag ya r) ,  17.0 0 Gasz t-
roa ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 Behá lóz va (ma-
g ya r) ,  21.25 Ti tok zatos 
folyó (a mer.) ,  0.50 Ö nök 
ké r t ék

Duna World
11.25 Fügefalevél (ma-
gyar), 14.20 Család-ba-
rát , 16.30 Új idők új da-
lai , 17.55 Bor vacsora , 
18.50 Térkép, 19.25 Ízőr-
zők, 21.00 Híradók, 21.35 
Fábr y, 22.55 Tóth János 
(magyar), 23.55 Opera 
Café

Pozsony 1
12.25 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.00 Nemzetek Li-
gája, 17.55 Úttalan uta-
kon, 18.25 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.30 
Talkshow, 22.25 Salvador 
(angol-amer.), 0.20 Bűn-
tények évada (olasz)

Pozsony 2
13.30 Farmereknek, 14.00 
Vadászmagazin,  15.35 
Színházi közvetítés, 
17.35 A Csallóköz, 18.30 
Esti  mese,  19.50 Hírek, 
20.10 Őrangyalok, 20.35 
A hét hét napja (szlovák), 
22.00 Fesztiválpercek, 
22.10 A híd (svéd),  23.10 
Isten veletek,  elvtársak! 

Markíza tv 
9.20 Beethoven 4 (amer.), 
11.25 Rendőrakadémia 
4 (amer.), 13.15 Valahol 
már lát talak, 16.15 Anyád 
napja (amer.), 18.20 Mu-
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Féktelenül (amer.), 
22.35 Mission: Impossible 
4 (amer.), 1.25 Féktelenül 
(amer.)

JOJ TV
7.40 Segítség, felnőt tem! 
(amer.), 11.00 Evelin vilá-
ga, 11.30 Ik rek (szlovák), 
12.20 Csillag szület ik, 
14.00 A majmok bolygója 
(amer.), 16.30 Ant-Man 
(amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Spor t , 
20.35 Csillag szület ik, 
22.00 Áll az alku, 22.50 
Vérmesék (amer.), 1.20 Az 
esemény (amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 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
8.20 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.25 Több, mint 
testőr (amer.), 13.40 Ju-
manji (amer.), 15.55 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
16.55 Hegyi doktor (né-
met), 18.00 Tények, 18.55 
Sztárban sztár, 22.00 
Aranyélet (magyar), 23.25 
A fülke (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.25 Az év 
hotele, 11.55 Lila füge, 13.00 
Profi a konyhámban, 15.50 
Rendőrakadémia 5 (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Szenzá-
ciós négyes, 21.45 Nagyfater 
elszabadul (amer.), 1.40 Áru-
lás és megtorlás (amer.)

RTL II
11.00 Az ember, aki ismer-
te a végtelent (amer.), 13.10 
Segítség, bajban vagyok!, 
18.10 A cipőbűvölő (amer.), 
20.00 Dennis, a komisz 
(amer.), 22.00 Négy kará-
csony (amer.), 23.45 A ci-
pőbűvölő (amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr, 
13.25 Claude, 14.10 A k is 
sárkány kalandjai , 15.50 
Mickey és az autóver-
senyzők, 16.40 Dr. Plüssi , 
17.50 Vampir ina , 18.15 
Bel le és Sébast ien (f ran-
cia), 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Tankcsap-
da ünnepi koncer t , 22.45 
A küzdők (f rancia), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 14.35 Rex Rómában 
(német-olasz), 15.30 Ka-
rosszék (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Brown 
atya (angol), 19.30 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.00 Maigret és a halot t 
gyémántkereskedő (an-
gol), 22.40 Kétarcú január 
(amer.-angol)

Duna World
10.00 Szent té avatás Ró-
mában, 14.00 Dokumen-
tumf i lm, 15.00 Dar win 
nyomában, 16.55 Sava-
borsa , 17.55 Bor vacsora , 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 Az 
idők jelei , 22.40 Hogy 
volt?

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 A v i lágörök ség, 
14.05 Poi rot  (a ngol) , 
15.05 Nava rone ág y ú i 
(a mer.) ,  17.45 Menjü n k 
a  ke r tbe!,  19.0 0 Hí r a -
dó,  20.30 V I .  Pá l  pápa 
(ola sz),  23.50 Poi rot 
(a ngol) ,  0.40 Nava rone 
ág y ú i  (a mer.)

Pozsony 2
13.30 Or ientációk, 14.25 
Doktor (szlovák), 15.45 
Jégkorong, 18.40 Est i 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Self r idge ú r (angol), 
21.00 A népviselet nap-
ja , 22.10 Fesz t iválpercek, 
22.15 Menekülés a vadon-
ba (amer.).

Markíza tv
6.00 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 7.30 Scoo-
by-Doo (amer.), 10.50 
Anyád napja (amer.), 
13.35 Ňuchač (ukrán), 
14.45 A túszejtés (amer.), 
16.55 Felvég, alvég (szlo-
vák), 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Valahol már látta-
lak, 23.10 Anyád napja 
(amer.), 1.30 A túszejtés 
(amer.)

JOJ TV
10.30 Anya vagyok, 
11.30 Tucat jával olcsóbb 
2 (amer.), 13.35 Már me-
gint te!? (amer.), 15.45 Új 
ker tek, 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.25 Spor t , 20.35 A fő -
nöknő (amer.), 23.00 Elit 
kommandó (amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Ninja Warrior Hungary, 
22.25 Elrabolva I. (amer.-
francia), 23.30 Szellem-
zsaruk (amer.), 1.55 Pánik 
(magyar) 

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 Survivor, 16.20 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.00 Survivor, 20.20 
Barátok közt, 20.55 Éjjel-
nappal Budapest, 22.15 Dr. 
Csont (amer.), 0.25 Foglal-
kozásuk: amerikai (amer.)

RTL II
7.00 Madagaszkár pingvin-
jei (amer.), 12.50 Segítség, 
bajban vagyok!, 13.45 A 
gyanú árnyékában, 14.45 
Showder Klub, 16.20 Ol-
tári csajok (magyar), 17.20 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.20 Showder Klub, 23.00 
Madagaszkár pingvinjei 
(amer.)

M2
11.35 A kockásfülű nyúl, 
12.15 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai, 15.05 Sam-
my és barátai, 16.35 Bori, 
17.25 Mickey egér játszó-
tere, 19.00 Sammy és ba-
rátai, 20.15 Violet ta (ar-
gentin), 21.05 Baby Daddy 
(amer.), 22.40 Akusztik, 
0.45 Velvet Divatház (spa-
nyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.20 Hon-
foglaló, 14.10 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.10 
Alpesi őr járat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Kékfény, 
21.25 A legendák hiva-
tala (amer.), 22.25 NCIS 
(amer.), 23.15 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.15 A gyilkos a házban 
van (magyar), 13.00 Hír-
adó, 13.20 Roma magazin, 
14.25 Család-barát, 15.55 
Életkor, 16.55 Öt konti-
nens, 18.05 Gasztroangyal, 
19.05 Virágzó Magyaror-
szág, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.25 Kulturális 
híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A konyhám titka, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Candice Renoir, 17.45 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 A 
mi emberünk (angol-fran-
cia), 22.15 Riporterek, 22.50 
A különleges ügyosztály 
(szlovák)

Pozsony 2
13.00 Orientációk, 13.55 
Generációk, 14.30 Park, 
16.00 Mutasd meg, hol 
laksz!, 16.30 Autószalon, 
17.15 Szlovák falvak enci-
klopédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A diag-
nózis, 21.30 Építjük Szlo-
vákiát, 22.30 Szép falvak, 
szép hegyek ( jugoszláv) 

Markíza 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 16.00 Csa-
ládi történetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.20 A farm, 
22.25 Ňuchač (ukrán), 
23.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.50 Topsztár, 13.30 Csil-
lag születik, 15.00 Zoo 
(szlovák), 16.50 Főzd le 
anyámat!, 17.50 Tárgyaló-
terem, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
23.00 Heti hetes, 0.00 Min-
den, amit szeretek

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A legbátrabb páros, 22.00 
Bogaras szülők (magyar), 
22.35 A milliárdos körzet 
(amer.), 0.10 Lángoló Chica-
go (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
20.20 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.15 Házon kívül, 0.30 
Foglalkozásuk: amerikai 
(amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.20 Showder Klub, 
23.00 Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.50 Laura csillaga, 14.10 A 
bűvös körhinta, 15.05 Sam-
my és barátai, 16.50 Bori, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 19.00 Sammy és barátai, 
20.15 Violetta (argentin), 
21.05 Baby Daddy (amer.), 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.05 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 A 
szálloda (angol), 22.20 Rejté-
lyek asszonya (amer.), 23.50 
Egy negyvenes nő és a flört 
(amer.)

Duna World
11.20 A piac (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.25 Család-barát, 
16.20 Szerelmes földrajz, 
18.00 Gasztroangyal, 19.00 
Virágzó Magyarország, 
19.30 Hungarikumok, 20.00 
Beugró, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.30 A konyhám titka, 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.50 Candice Renoir 
(francia), 17.45 A párbaj, 
18.15 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.25 Svédor-
szág-Szlovákia labdarúgó 
mérkőzés, 23.00 Candice 
Renoir (francia), 23.55 A 
bűntény évada (amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő pano-
ráma, 13.55 Spektrum, 15.30 
Ruszin magazin, 17.45 Szia, 
Szlovákia!, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 21.00 Korai halál, 
22.25 Talk show, 23.35 Korai 
halál

Markíza tv
9.35 Apukák, 11.40 Cobra 
11 (német), 13.55 A farm, 
15.00 Rendőrségi esetek, 
16.00 Családi történetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák, 19.00 Híra-
dó, 20.30 Nővérkék, 21.40 
A farm, 22.40 Rendőrségi 
történetek, 23.40 Cobra 11 
(német), 1.55 A farm

JOJ TV
10.40 Inkognitó, 12.50 Top-
sztár, 13.30 Csillag születik, 
15.00 Zoo (szlovák), 16.50 
Főzd le anyámat!, 17.50 Tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Senki sem 
tökéletes, 22.00 Miniszterek 
(szlovák), 22.50 Maffia szto-
rik, 23.25 Evelin világa, 0.00 
Hírek

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Juli-
eta (mexikói), 15.45 Tit-
kok szállodádja (mexikói), 
16.50 Feriha (török), 18.00 
Tények, 19.00 Mit tenne a 
gyereked?, 20.40 Sztárok 
és párok, 22.20 Zoo – Állati 
ösztön (amer.), 23.50 Halál-
kanyar (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
20.20 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.15 Szulejmán (török), 
0.35 Foglalkozásuk: ameri-
kai (amer.)

 RTL II
11.50 Oltári csajok, 12.50 Se-
gítség, bajban vagyok!, 14.45 
Showder Klub, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 Mada-
gaszkár pingvinjei (amer.), 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

 M2
12.50 Laura csillaga, 14.10 
A bűvös körhinta, 14.45 Ka-
lózka és Kapitány kalandjai, 
15.05 Sammy és barátai, 16.00 
Gyerekversek, 17.25 Mickey 
egér játszótere, 18.40 Kalózka 
és Kapitány kalandjai, 19.30 
Maja, a méhecske, 20.15 Vio-
letta (argentin), 21.05 Papás-
babás (amer.), 21.25 Én vagyok 
itt, 22.40 Odaát (amer.), 23.30 
Az A38 Hajó színpadán:, 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 17.05 Ridikül, 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.35 Partitúra, 
21.35 A becsület ideje (len-
gyel), 22.25 On the spot, 
23.25 Kuckók (cseh)

Duna World
11.35 Állványokon (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 14.25 Család-
barát, 15.50 Magyar gaz-
da, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Vi-
rágzó Magyarország, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.00 Híradó, 21.35 Ri-
dikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.25 Kulturális híradó, 
23.55 Az én 56-om

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 14.25 
A konyhám titka, 16.50 Can-
dice Renoir (francia), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Célke-
resztben (amer.), 22.25 Ray 
Donovan (amer.), 0.20 Cél-
keresztben (amer.)

Pozsony 2
12.25 Kerékpározás, 14.30 
A diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.45 Szia, Szlo-
vákia!, 18.30 Esti mese, 
20.10 Dokumentumfilm, 
22.25 Mozi, 23.15 Szex és 
erotika (szlovák)

 Markíza tv
10.50 Családi tör ténetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 14.55 Rend-
őrségi tör ténetek, 15.55 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Char t 
Show, 22.35 A farm, 23.35 
Családi tör ténetek, 0.30 
Cobra 11 (német), 2.30 A 
farm

JOJ TV
8.25 Tárgyalóterem, 10.30 
senki sem tökéletes, 12.00 
Híradó, 12.30 Topsztár, 
13.30 Csillag születik, 15.00 
Zoo (szlovák), 16.50 Főzd 
le anyámat!, 17.50 Tárgya-
lóterem, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.25 Sport, 20.35 
Anya vagyok (szlovák), 
22.10 Inkognitó, 23.30 Sen-
ki sem tökéletes, 1.55 Csil-
lag születik

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.). 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Mit tenne a gyereked?, 
20.40 Sztárok és párok, 
22.20 NCIS (amer.), 0.50 
NCIS: Los Angeles (amer.), 
1.50 Gotham (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
20.20 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Doktor Murphy 
(amer.), 2.05 A te tested 
(amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
23.00 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.50 Laura csillaga, 13.55 
Bori, 15.05 Sammy és ba-
rátai, 16.00 Gyerekversek, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 19.00 Sammy és barátai, 
20.10 Violetta (argentin), 
21.05 KiberMa, 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Velvet Divat-
ház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.15 Honfoglaló, 14.00 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 14.50 Alpesi őrjárat 
(olasz), 15.55 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 A Bagi Nacsa Show, 
21.55 Derült égből apu 
(francia-angol), 23.55 Sze-
relmesf ilm (magyar)

Duna World
11.35 A tranzitutas (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 14.25 
Család-barát, 15.55 Kék 
bolygó, 16.20 Opera Café, 
17.25 Ízőrzők, 18.00 Gaszt-
roangyal, 19.00 Virágzó 
Magyarország, 19.30 Pan-
nónia 3 keréken, 20.00 
Szenes Iván ír ta Andreá-
val, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 0.00 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 A konyhám titka, 
16.25 A világ madár távlat-
ból, 16.50 Candice Renoir 
(f rancia), 17.45 Párbaj, 
18.15 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Viktória ki-
rálynő (angol), 22.05 Nincs 
vesztenivaló (német)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 13.50 Pavol 
Strauss, 14.30 Művészetek, 
15.30 Roma magazin, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 18.50 
Törpék, 22.25 Szlovákia 
tör ténete, 23.15 Rendőrség

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 13.50 
A farm, 14.55 Rendőrségi 
történetek, 16.00 Családi tör-
ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.40 Nővérkék (szlovák), 
23.50 Cobra 11 (német), 1.55 
A farm

JOJ TV
12.50 Topsztár,  13.30 
Csil lag születik,  15.00 
Zoo (szlovák),  16.50 Főzd 
le anyámat!,  19.00 K r imi , 
19.30 Hí radó, 20.35 In-
kog n itó,  21.45 Miniszte-
rek (szlovák),  22.30 Heti 
hetes,  23.30 Cserepek, 
0.05 Anya vagyok, 1.55 
Csil lag születik

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Csak show és más semmi!, 
22.00 Korhatáros szerelem 
(magyar), 23.10 Aranyélet 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 
15.45 Story extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00 
Survivor, 20.20 Barátok 
közt, 20.55 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 22.10 Showder Klub, 
0.30 Profi a konyhámban

 RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
18.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 23.00 
Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.50 Laura csillaga, 13.10 
Eperke legújabb kalandjai, 
14.10 Bűvös körhinta, 15.10 
Sammy és barátai, 16.00 
Gyerekversek, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 20.05 
Holnap tali (magyar), 21.05 
Papás-babás (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Velvet Divat-
ház (spanyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.20 Honfoglaló, 
14.10 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.05 Alpesi őr-
járat (olasz), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.35 Honfoglaló, 20.25 
Élet a birtokon (angol-
amer.), 22.11 Pitypangok 
(francia)

Duna World
11.20 Uborkafa (magyar), 
13.20 Öt kontinens, 14.25 
Család-barát, 17.30 Ízőr-
zők, 18.05 Gasztro angyal, 
19.05 Virágzó Magyaror-
szág, 19.30 Pannónia 3 ke-
réken, 20.00 Önök kérték, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 A 
konyhám titka, 16.25 A vi-
lág madártávlatból, 16.55 
Candice Renoir (francia), 
19.00 Híradó, 20.30 Szlo-
vákia, szeretlek!, 21.55 Út-
talan utakon, 22.30 Az elát-
kozott sziget (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.30 
Szemtől szemben, 17.15 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 17.45 Szia, Szlová-
kia!, 19.50 Híradó, 20.10 A 
család, 20.40 Erzsébet ud-
vara (szlovák), 22.00 Pokot 
(cseh-német)

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 
13.55 A farm, 15.00 Rend-
őrségi tör ténetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 A 
farm, 22.40 Élő célpont 
(amer.)

JOJ TV
10.50 Inkognitó, 12.40 
Topsztár, 13.00 Evelin vi-
lága, 15.00 Zoo (szlovák), 
16.00  Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek , 23.00 A vér vá-
laszol (amer.), 1.50 Gyil-
kos szerelem (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október 13-án Kálmán, Ede
október 14-én Helén
október 15-én Teréz
október 16-án Gál
október 17-én Hedvig
október  18-án Lukács
október  19-én  Nándor
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Lajcsi-szelet

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön 
vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
	mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc- és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 

MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon: 
035/ 7720 616 * 0907163 386. 

Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Komáromban született: a kőhídgyarmati Hiroš Sára, 
a nyitrai Gubricová Viktória, a marcelházai Csicsó 
Péter, a gútai Szabó Lucas, Lakatos Béla, Zsolnai Kristóf, 
Kucsora Karin és Židel Benett, az érsekújvári Rezníková 
Hana, a csallóközaranyosi Belovec Zsófia, az ógyallai Ilon 
Peter, az ekeli Háziová Lara Eugénia, a bakai Václavík Alex, 
a komáromi Koleno Roman, Tóth Oliver és Osváth Márton.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a ko-
máromi Csicsóová Alžbeta (74 éves), Koláriková Margita 
(87 éves) és Hengerics Imre (73 éves), az örsújfalusi Fe-
renczy Gyula (63 éves), a vágfüzesi Makoviczky János (66 
éves), a megyercsi Kemény Anton (92 éves), a csicsói Bog-
nár László (69 éves), a nemesócsai Bereczk Mária (83 éves), 
a bogyaréti Németh József (71 éves), valamint a marcelhá-
zai Czibor Eszter (97 éves).

Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
50 dkg liszt
5 dkg margarin
1 db tojás
10 dkg cukor
1 kávéskanál szódabikarbóna
4 evőkanál méz
4 evőkanál tej
Krém:
5 dl tej
10 dkg /5 evőkanál búzadara
5 evőkanál porcukor
1 csomag vaníliás cukor
25 dkg margarin
+ 20 dkg baracklekvár

Máz:
10 dkg tortabevonó
5 dkg vaj

Elkészítése:
A margarint a cukorral és a 
mézzel gőz fölött megolvaszt-
juk, hozzákeverjük a tojást, 
majd hozzáadjuk a szódabi-
karbónával elkevert liszt felét 
és a tejet. Ezután a maradék 
lisztet fokozatosan hozzáadva 
jól összegyúrjuk.
Négyfelé osztjuk, téglalap ala-
kúra kinyújtjuk (közel 22x30 
cm-es), majd előmelegített sü-
tőben megsütjük. A krémhez 

Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy erkélyes, 
első emeleti, felújítandó, csendes la-
kás a belváros szívében. A lakáshoz 
az épület alagsorában tartozik saját 
garázs és két nagyméretű kamra. 
Ára: 115 ezer euró. A hívásokat az 
esti órákban várjuk:

 003630 363 3119

Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 euró/kg

bontva + 2 euró/db
Telefon:

0905 270 597
0950 760 760

a búzadarát elkeverjük ke-
vés tejjel, majd fokozatosan 
hozzákeverjük a maradék te-
jet és sűrű tejbegrízt főzünk 
belőle.
A puha margarinhoz hoz-
záadjuk a porcukrot és a 
vaníliás cukrot, ezután jól 
összekeverjük a kihűlt tej-
begrízzel.
Az első lapra rákenjük a tej-
begrízes krém felét, rátesz-
szük a második lapot, meg-
kenjük lekvárral, rátesszük 
a harmadik lapot, rákenjük a 
maradék krémet, s erre jön a 
negyedik lap.
A mázhoz felolvasztjuk a 
csokit, belekeverjük a vajat 
és ráöntjük a sütire. Hűtőbe 
tesszük 2-3 órát (vagy egy 
éjszakát), amíg megpuhul-
nak a lapok. Forró vízbe 
mártott késsel felszeleteljük.

Eladó élő hal
ponty 3 euró/kg,

kárász 1,70 euró/kg
Komáromfüssön, a kavicsbá-
nya területén. Érdeklődni lehet 
az alábbi telefonszámokon: 
035/789 5080, 0907 722 625, 
0907 722 627, 0907 728 067.

Elkészítése:
A húst ízlés szerint kockázzuk fel. A vöröshagymát és a petrezse-
lyemzöldet vágjuk fel apróra. Egy edénybe hevítsük fel az olajat, 
majd adjuk hozzá a felkockázott húst, és néha megkeverve süssük 
fehéredésig.
Ezután adjuk hozzá az apróra vágott vöröshagymát, és pároljuk to-
vább pár percig, majd szórjuk meg az apróra vágott petrezselyem-
zölddel, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg a fűszerekkel, 
és keverjük alaposan össze.
Pár perc után szórjuk meg a pirospaprikával, keverjük össze, és 
öntsük fel annyi vízzel, hogy jól ellepje a húst, majd főzzük puhára. 
A tejfölt és a mustárt keverjük simára a liszttel, majd adjuk hozzá 
a puhára főtt húshoz, keverjük alaposan össze, forraljuk fel, majd 
vegyük kisebbre a lángot, és főzzük még pár percig, hogy a szaft 
kellően besűrűsödjön. Közben kóstoljuk meg, és ha szükséges íze-
sítsünk még utána. Ameddig a hús fő, készítsünk hozzá ízlés szerint 
köretet. Rizst, de jól illik hozzá például a nokedli vagy a tarhonya 
is. Tálaláskor először tegyük a köretet a tányérra, majd kanalazzuk 
rá a szaftos húst, és úgy kínáljuk.

Hozzávalók:
1 kg sertéscomb
1 db vöröshagyma
1 csokor petrezselyemzöld
2 ek mustár
2-3 dl tejföl
1 evőkanál liszt
só, őrölt bors
szerecsendió (el is hagyható)
majoranna
2 teáskanál ételízesítő

2 teáskanál pirospaprika
3-4 ek olaj (vagy zsír)
víz

Mustáros sertéscomb

SPORTHORGÁSZAT
1 2 0  ó r á s  h o r g á s z v e r s e n y
K o m á r o m  h o r g á s z t a v á n

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Apáli Carp Cup 
elnevezésű ponty és amúrfogó csapatverseny. Idén 19 két, illetve 
három tagú csapat nevezett, akik szeptember 23-án már kora reg-
gel megtöltötték a Holt-Vág partját a gyülekezési ponton.
Reggel kilenckor 
került sor az egyes 
szektorok, illetve 
a rajthelyek kisor-
solására. A szerve-
zők a verseny előtt 
kihelyeztek a tóba 
majdnem 1500 kg 
pontyot 3 kilótól 
egészen 9 kilóig. A 
csapatok ezek után 
elfoglalhatták az 
általuk kisorsolt horgászhelye-
ket, majd délben a főbíró jelére 
indulhatott a 120 órás megmé-
rettetés. A versenyzők mindig 
napra kész információkat kap-
tak az ellenfelek helyzetéről, 
fogásairól. A verseny ideje alatt 
kifogott és szákba terelt halak 
egytől egyig visszakapták sza-
badságukat. A 120 óra alatt ösz-
szesem 755 kg halat sikerült a 
versenybíróknak mérlegelniük. 
Ezek feldolgozása után szület-
tek meg a verseny díjazottjai. 
A díjazás összértéke több mint 
5 000 euro volt.

Végeredmény:
1. X CARP TEAM (Molnár 

Krisztián, Bertók Roland) 
134,57 p. * 2. BAITS TEAM 
(Bódis Dávid, Bódis Július, 
Sallai Péter) 132,07 p., * 3. 
SHUBUNKIN CT (Bagin 
Zsolt, Zakál Csaba, Csóka 
Gergő) 131,61 p. Az A szektor 
győztese a trencséni ALCAR-
PONE SK, (Seemann Martin, 
Ing,Seemann Peter – 67,06 p.), 
a B szektoré a KOMÁRNO CT 
(Toma Norbert, Trencsényi To-
máš, Toma Gejza) 56,86 p.
A verseny legnagyobb halával 
Lakatos Alexander (JOTO CT 
Amúr 11,10 kg) dicsekedhetett.

Kép és szöveg:
Fuisz Attila

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Nem akartuk elengedni két kezét,
csak figyeltük nyugodt, lassú lélegzését.
Tudtuk, hogy hamarosan átlépi a kaput, akkor jöttünk rá, 
hogy minden percet ajándékba kaptunk…

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezük október 14-én, 

drága halottunkra,
Németh Jolánra
Komáromban

halálának második évfordulóján.
Emlékét örökké őrző

szerető férje, lánya Kati és családja

Fájó szível mondunk köszönetet minden 
kedves rokonnak, ismerősnek és a falu 

lakosainak, akik október 4-én
elkísérték utolsó útjára
Németh Józsefet

(Bogyarét).
Köszönjük a sok szép virágot, koszorút

és a vigasztaló szavakat.
A gyászoló család

Komáromban: a kavai Madarász Attila és a vágfüzesi Šu-
dák Patrícia, a komáromi Both László és a prágai Drábková 
Lucie, a komáromi Szabó Richárd és Vechterová Rita, a ko-
máromi Szuri András és Vörös Renáta.
Gútán: a somorjai Hlubik Roland és a gútai Szépe Erika, a 
gútai Őszi Péter és a nagykanizsai (Magyarország) Németh 
Nóra.

* Eladó 2 db reka-
mié, 2 fotel, asztal, 
könyvszekrény. 
Telefonszám: 7782 
517.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Lakás, ház, berendezés biztosítása
a legjobb áron.

Tel.: 0905 928 195
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GYORSASÁGI  MOTORKERÉKPÁR

LABDARÚGÁS
II. liga * 12. forduló * Kikapott a KFC, Szakolca vezeti a bajnokságot

KFC Komárom – Fluminence Somorja 1:3 (:1) 

IV. liga * 10. forduló
Marcelháza – Nagytapol-
csány 5:1 (1:0) A harmadik 
percben Mukalenga kihasz-
nálta az ellenfél kapusának hi-
báját és megszerezte a hazaiak 
első gólját. A tapolcsányiak 
folyamatosan támadták a mar-
celházai kaput, de a védelmet 
nem tudták áttörni. A második 
játékrészt már a hazaiak ural-
ták, az 57. percben Horján, 

egy perccel később büntetőből 
Németh, a 67. percben Muka-
lenga, majd a 87. percben Vö-
rös talált a tapolcsányi hálóba. 
* Gúta – Alsószeli 3:0 (2:0) 
Húsz percen át egyenragú csa-
patnak látszott az ellenfél, de 
a 29. percben Keszeli gólja 
megváltoztatta a játék mene-
tét. A gútaiak támadássoroza-
ta a 43. percben Jakab révén 

góllal végződött, s a második 
félidő 14. percében Kókai 
fejessel növelte előnyüket. * 
Ímely – Szentpéter 5:3 (3:0) 
A 4. percben öngóllal, a 26. 
percben Bacigál, a 40. perc-
ben Simonics gólja igazolta, 
hogy jó formában van a hazai 
csapat. A találkozó 43. percé
ben Németh szépített, majd az 
54. percben előbb büntetőből, 

majd a 69. percben egyéni 
akcióból szerzett gólt a péte-
rieknek Lakatos. Ez azonban 
kevés volt, mert az 52 percben 
Varga, illetve a 77. percben 
Oršolík lövése biztosította az 
ímelyik győzelmét.* A baj-
noki táblázatban 2. Marcel-
háza (24 pont), 3. Gúta (21 
pont), 5. Ímely (19 pont), 14. 
Szentpéter (8 pont).

V. liga * 10. forduló
FK Actív Nagykeszi – Ekel 1:2 (0:0) A 
kiegyensúlyozott első félidő után az 53. 
percben Filko, a 63. percben Rigó gólja 
zavarta meg a hazaiak játékát. Becsület-
góljuk a 78. percben Nagy révén született. 
* Ógyalla – Léva 0:2 (0:1) Már az első 
félidőben érezni lehetett, hogy a vendégek 
irányítják a játékot. A 26. percben meg is 
szereztrék a vezetést. Ezt követően nagy 
hibát vétett a 69. percben az ógyallai csa-
pat, amikor nem értékesített egy bünte-

tőt, amellyel egyenlíthettek volna. A 76. 
percben újabb góljával megérdemelten 
győzött a vendégcsapat. * Perbete – Tar-
doskedd 2:0 (1:0) Nagyon szép játékkal, 
megérdemelten győzött a hazai csapat. A 
találákozó 25. percében Lacza szerzett 
örömöt a hazaiaknak, majd a 90. percben 
Füle talált a vendégek hálójába. * Zsit-
vabesenyő – Naszvad 2:2 (2:1) Az első 
játékrész 9. percében Kalmár gólja nagy 
meglepetést okozott a hazaiaknak, de azt 

ledolgozták és egy gólos előnyt is kihar-
coltak. A második játékrészben viszont a 
naszvadiak jeleskedtek és az 50. percben 
Molnár egyenlített. * Udvard – Hetény 
4:0 (3:0) Megérdemelt örömünnep volt az 
udvardi pályán, ahol csapatuk a hetényi-
eknek adott iskolázást a technikás játék-
ról. * A bajnoki táblázaton 3. Ekel (21 
pont), 5. Naszvad (16 pont), 8. Ógyalla 
(14 pont), 9. Hetény (14 pont), 13. Per-
bete (10 pont), 14. Nagykeszi (7 pont).

VI. liga * 10. forduló 

KOSÁRLABDA

WESTERNLOVAGLÁS

A Slávik – Popovič, Ondruš (Duda 49.), Antálek, Šurnovský – Domonkos, Zemko (Kiss T. 11.), Fronc (Kollár 49.) – Mé-
száros, Mikeš, Nurkovič összeállítású komáromi csapat ezúttal nem tudta kivédeni tapasztaltabb vendégeinek a taktiká-
ját. A Fluminence csapata értékes három pontot vitt el a komáromi pályáról...

Vlček Erik és Tarr György ünnepi kezdőrú-
gása után a mérkőzés kemény összecsapá-
sokkal kezdődött. Az első kényszerű cse-
rére már a 11. percben sor került. Zemko 
keze, kulcscsontja úgy tűnt súlyosan sérült. 
Furcsa volt a játékvezető hozzáállása, aki 
az első sárga lapot a 20. percben vette elő, 
viszont a vendégek csak a 41. percben kap-
ták az első figyelmeztetést, amivel a szép 
számú komáromi közönség jogosan nem 
volt megelégedve. Más miatt is bosszan-
kodhattak a hazai szurkolók, ugyanis a 21. 
percben Somorja megszerezte a vezetést. 

Sajnos a KFC több alkalommal is egyenlít-
hetett volna, de a csatárok nem voltak kel-
lő formában. A második játékrész percében 
gyorsan jött az újabb gól, a labda ezúttal 
is a komáromi kapuban kötött ki. Két cse-
re után megélénkült a komáromiak játéka 
és sorozatban jöttek a helyzetek is. Az 58. 
percben Nurković egy fejessel szépített. 
Bár a lilafehérek számára bőven adódott 
lehetőség, az egyenlítés nem jött össze. 
Ráadásul Čunta fejesét – az egyébként ki-
váló munkát végző – Slávik kapus a saját 
kapujába ütötte. Az utolsó percek már nem 

hoztak túl sok izgalmat, a vendégek kont-
rák után újabb gólt is lőhettek volna, míg 
a hazaiak teljesen elvesztették lelkesedé-
süket. A KFC a Kassa után így ismét egy, 
a mezőny hátsó részéhez tartozó csapattól 
szenvedett igencsak meglepő vereséget 
hazai pályán. A legrosszabb teljesítményt 
viszont a játékvezető nyújtotta a pályán, 
aki mindkét oldalon vétett hibákat, de több 
elmaradt szabadrúgást és sárga lapot, sőt 
egy tizenegyesgyanús helyzetet is a lilafe-
hérek kérhetnek számon rajta.

–TImi–

Szilos – Dunaradvány/Mar-
celháza B 2:0 (1:0) A hazaiak 
támadó játékkal fogadták ven-
dégeiket, de csak büntetőből ju-
tottak előnyhöz Cabada révén. 
Négy perccel a találkozó vége 
előtt Babiš növelte a szilosiak 
előnyét. * Újgyalla – Bátorkeszi 
1:2 (0:1) Annak ellenére, hogy 
a szilosiak szép játékot mutattak 
be, a bátorkeszi csatára, Gáspár 
a 30. percben vezetéshez juttat-
ta a vendégeket. A találkozó 51. 
percében Oláh növelte a ven-
dégek előnyét, amire csak a 85. 
percben tudott Németh érdem-
ben, góllal válaszolni* Nemesó-

csa – Vágfüzes/Kava 1:3 (0:1) 
Az első játékrészben már érezni 
lehetett, hogy a vegyescsapat 
hajszálnyival jobb a hazaiaknál, 
de a valóságban mindkét csapat 
eléggé gyatrán játszott. A 44. 
percben Boráros szerezte meg a 
vendégeknek a vezetést, amit az 
58. percben Szemenyei tovább 
növelt. A 74. percben Horváth 
góljának az ócsaiak örültek, de 
egyenlíteni nem tudtak, sőt a 
90. percben Szemenyei belőtte 
a kavaiak harmadik gólját is. * 
Keszegfalva – Ifjúságfalva 3:1 
(1:0) Egyre jobban megerősödik 
a keszegfalvai csapat. Ez volt lát-

B I R K Ó Z Á S

ható ezen a találkozón is, amikor 
a 4. percben Budai bomba gólt 
lőtt a vendégeknek. Ő nyitotta 
meg az 56. percben a második 
játéktrészt, majd Farkas két perc-
cel később újabb labdát küldött 
az ifjúságfalvaiak hálójába. Erre 
válasz a 77. percben Dobi révén 
érkezett. * Búcs – Örsújfalu 
2:0 (0:0) Az első félidő vontatott 
játéka után a találkozó 63. per
cében Csintalan hatalmas bravúrt 
hajtott végre, hiszen egy percen 
belül két gólt is lőtt a vendégek 
hálójába. * Bajcs – Csicsó 4:1 
(4:0) Az első játékrészben eldőlt, 
ki lesz a győztes. A 6. percben 
Zácsik, a 18. percben Tóth, majd 
a 36. és 39. percben Tapolcsányi 
nyitotta meg a hazaiak gólözönét. 
A vendégek részéről a szépítő gól 
a 63. percben Misák révén érke-
zett. Igaz, a mérkőzés 20. perce 
táján szerzett sérülése miatt Me
gály Dávid, a csicsóiak kapusa 
bokaszalagsérülést szenvedett, 
információink szerint hétfőn meg 
is műtötték. * Csallóközaranyos 
– Izsa 1:2 (0:1) A hazai csapat 
gyenge kezdését kihasználták a 
vendégek és a 20. percben Smol-
ka betalált a hálójukba. A máso-
dik játékrészben Lelkes ugyan 
kiegyenlített, viszont Jakab a gól-
jával végül az izsaiaknak szerzett 
három pontot. * Pat – Duna-

mocs 1:3 (0:2) A 27. percben 
Horák, majd a 34. percben Varró 
gólja lepte meg a patiakat. A 66. 
percben Molnár csökkentette a 
lemaradásukat, de a 90. percben 
Horák lövése ismét a vendégeket 
örvendeztette meg. * A bajnoki 
táblázatban 1. Szilos (24 pont), 
2. Csallóközaranyos (22 pont), 
3. Izsa (212 pont), 4. Dunarad-
vány (21 pont), 5. Újgyalla (19 
pont), 6. Búcs (18 pont), 7. Ne-
mesócsa (17 pont), 8. Bátorke-
szi (17 pont), 9. Keszegfalva (15 
pont), 10. Dunamocs (14 pont), 
11. Vágfüzes/Kava (13 pont), 
12. Ifjúságfalva (10 pont), 13. 
Bajcs (9 pont), 14. Pat (5 pont), 
15. Örsújfalu (2 pont), 16. Csi-
csó (2 pont).

Lapzárta után, kedden lép az őszi idényben első ízben pályá-
ra az extraliga nyitányaként a komáromi kosárlabdacsapat. 
A bajnokságból szinte az utolsó percben lépett ki két csapat, 
szegényes lesz a bajnoki sorozat. A komáromiak elsőként Lo-
soncon mutatkoznak be.

A sportév tavaszi kezdeténél még úgy tűnt, az idei verseny-
szezonban nem indul a komáromi Szabó István, vagyis Coco. 
Azután másképp döntött...

AT L É T I K A
Az idei tanév első sportsikerei a Selye János Gimnáziumban

Szeptember és október folyamán már megkezdődtek az idei tanév első sportversenyei, melyeken a 
komáromi Selye János Gimnázium tanulói is megmérettették magukat. Október 2-án szervezték a 
mezei futóverseny járási fordulóját, ahol iskolánk lányai, Klučka Vivien (IV. A), Finta Viktória (IV. 
A) és Puha Réka (I. B) csapatban a 2. helyet szerezték meg. Egyéniben Klučka Vivien a második, 
Puha Réka pedig a harmadik helyen ért célba. 

A fiúk versenyében isko-
lánk csapata szintén a 2. 
helyet szerezte meg, a csa-
patot Beke Zsolt (II. A), 
Lesko Levente (I. C) és 
Hallman Gergely (IV. A) 
alkották. Beke Zsolt egyé-
niben 2. helyezést ért el. 
Az idei tanévben az alap-
iskolás korosztály is részt 
vett a futóversenyen, ahol 
Szalay Balázs (III. N) egy 
hajszállal maradt le a do-
bogóról, így egy 4. helye-
zéssel a zsebében térhetett 
haza. 

Vajányi Orsolya,
a Selye János Gimnázium

tanára

Idén a hosszúvillás SUPER 
D1000es kategóriában kezdett 
harcolni a másodpercekkel. Fél-
időben viszont járművét vissza-
építette utcai verzióra. Elkép-
zelését erről a visszaépítésről 
igazolták eredményei 
is. A kiskunlacházai 
hat futamból öt alka-
lommal állt a startvo-
nalra és fantasztikus 
eredményeivel elérte, 
hogy az idényzáráskor 
az összetett verseny-
ben a dobogó legfel-
ső fokára állhasson. 
Mindehhez hozzájá-
rult az utolsó verseny-
nap is, Múlt hét végén 
szinte esélytelen volt a 
küzdelem a hosszított 
motorok ellen, amik-
kel az első 60 lábon 
(18 m) sokkal nagyobb 
fordulaton és gyorsabb 
kuplung-elengedéssel lehet el-
indulni. Ettől függetlenül Coco 
a rövid utcai motorjával, leen-
gedett első és hátsó rugózással 
9,38mpes időt ért el. A szom-
bat esti szélcsendes időben 
valószínűleg nagyon tetszett a 
friss, oxigéndús levegő a „mo-
cinak”. A versenyen kívüli elő-
futamokban, két alkalommal is 
9,33 mpes időt futott, bár az 
általa elképzelt és áhított 9,2es 
idő nem jött össze. A sebesség-
gel sem volt probléma, a 402 
mes táv végére 255,2 km/óra 
volt a sebessége.
Szabó Coco István azonban 
versenytársainak is okozott 
örömöt, hiszen bejelentette, 
hogy tíz éves folyamatos ver-
senyzés után felére csökkenti 

aktivitását. – Eddig ha esett, 
ha fújt, mindenáron rajthoz 
álltam. Nem vonulok visz-
sza véglegesen, csak szezo-
nálisan. Meglátjuk, mit hoz a 
jövő, de egyelőre elég volt ez 

a tízéves folyamatos, soroza-
tos versenyzés. Ezúton szeret-
ném megköszönni páromnak, 
Pivoda Katinak az állandó 
segítséget, bíztatást, rakodást, 
a korán kelést, az időjárás sze-
szélyeinek békés elviselését, s 
minden egyebet, amit rászánt 
az életéből, hogy ott tudjon ve-
lem lenni a versenyeken. Ter-
mészetesen szeretném megkö-
szönni barátaimnak is, akikkel 
együtt nyomtuk végig az év 
nagy részét. Mindig ott voltak, 
bátorítottak, s bátorítottuk, se-
gítettük egymást a versenyek 
folyamán. Ők Tóvári Patrik, 
Komlódi Gyula, Repelik Jó-
zsef, Baják Szabi, Pozivenec 
Stano és sokan mások voltak 
– mondta a versenyző.

Vasárnap, a 9. fordulóban lejátszott Izsa – Bajcs bajnoki labda-
rúgó mérkőzés előtt kisebb ünnepség keretén belül került sor a 
Szlovák Labdarúgó szövetség és a helyi önkormányzat által finan-
szírozott fedett lelátó átadására. A lelátó Izsa új büszkesége, amely 
egyben a község lakosainak sportszerete elismerését is jelenti.

Országos bajnokot avattak
Az MClub Briežky versenyzőinek hatalmas sikerét hozta a galántai 
országos westernlovaglóbajnokság. A Barel race (hordókerülés) ka-
tegóriában a komáromi Carla Scholtzova Kam smard Chik Ella nevű 
lovával az első helyet szerezte meg. Versenytársa, Zilizi Jázmin Sil-
ver nevű lovával a bajnokság 4. helyezettje lett. 

A komáromi Spartacus Privigyéről két bajnoki címet hozott
Október 6-án a Szlovák Birkózószövetség megbízásából rendezte meg a helyi Privigyei Bá-
nyász Birkózóklub a 2018-évi kötöttfogású serdülő egyéni országos bajnokságot, melyen 19 
klubot képviselve 78 birkózó lépett szőnyegre.
A Komáromi Spartacus Birkózó-
klub színeit ĎUMBIER Ármin 
– 44 kg, LAKATOS Imre – 48 
kg, VELSICZ Richárd – 52 kg és 
ONDRÓ Erik – 68 kgban képvi-

selték LAKATOS Attila edző ve-
zetésével.
Serdülő 2003-2005 korosztály:
– 44 kg ĎUMBIER Ármin ... 4. hely 
*– 48 kg LAKATOS Imre, 2018 évi 

serdülő országos bajnoki cím, kötött-
fogás 1. hely * – 52 kg VELSICZ 
Richárd, 2018 évi serdülő országos 
bajnoki cím, kötöttfogás 1. hely * – 
66 kg ONDRÓ Erik ... 6. hely. 


