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Dunaszerdahelyre megérkezett az első,
Kínából érkező közvetlen vasúti szerelvény

Nem Komárom lett a végcélja
a távol-keleti szállítmánynak
Komárom városvezetésének furcsa takarékossága
Reméljük, hogy nem válik valóra a hír, miszerint Komárom városának vezetősége arra hivatkozva, hogy a korábbi képviselőtestület olyan költségvetést hagyott jóvá, amely kisebb
béralappal számol, mint arra szükség lett volna, jelentős pénzelvonást vezet be az alkalmazotti státusznál. Eltörli a személyi pluszjövedelmeket, aminek következtében 100-200 euróval kevesebbet vihetnek majd haza az alkalmazottak. Ez az intézkedés többnyire a 600-700
eurós fizetéssel rendelkezőket érinti, ami a több számára komoly érvágást jelent.
Egyelőre viszont nem kaptunk hírt arról, hogy a polgármester, valamint helyettesei, illetve
a jelenlegi városvezetés holdudvarának kegyeltjeinek keresetét érinti-e ez a furcsa takarékosság, vagy érvényessé válik, hogy azt a lovat kell ütni, amely húz...
Az ügyre még visszatérünk.

A dunaszerdahelyi Metrans vállalat termináljába múlt héten csütörtökön befutott az
első, Hszian városából érkező tehervonat. A 44 konténert szállító szerelvény két héttel
ezelőtt indult el Kínából. Ha a vonat üzemeltetése beválik, hetente indulhat Kínából
Szlovákiába egy-egy újabb szerelvény. Nagy előnyt jelent, hogy egy ilyen vonat egyidejűleg a régió több országát is képes kiszolgálni, ugyanakkor pedig megszabadítja az
utakat a nagy kapacitású teherautók okozta terheléstől.
A teljes vonatrakomány Kazahsztánon, lentősebb pontja. A szlovák vasúti teherfuOroszországon és Ukrajnán keresztül jutott varozó céghez (ZSSK CARGO) tartozó, két
el Szlovákiába. A célállomás elérése előtt át portáldaruval felszerelt terminál átrakodási
kellett pakolni a konténereket a széles nyom- kapacitása évi 200 ezer konténer. Az árukat
távú vasútról a standard európai nyomtávú cseh, magyar, osztrák és szlovákiai ügyfelek
vasútra. Az átrakodásra a kisdobrai (Dobrá) címére szállítják. Korábban a terminál Kokombinált szállítási terminálon került sor, máromban épült volna meg, de a Híd-párt
amely az egész tranzitútvonal egyik legje- minisztériumában máshogy döntöttek...

Beiktatták a polgármestert és az új képviselőket

Nemesócsán elkezdődhet az érdemi munka

Kevesen emlékeznek arra az időre, amikor a központosított községek sorában szerepelt Nemesócsa. Valójában napjainkban
is az maradt, hiszen a Komárom-Pozsonyi út mellett fekszik és saját vasútállomása is van. A rendszerváltást követően elmondható, hogy azóta is folyamatosan fejlődik, minden eddigi polgármester tett valamit az ócsaiakért, a község szépüléséért.
Csakhogy a polgármesterek szinte folyamatosan változtak, hosszútávú munkára, tervezésre nem is volt lehetőségük. Mint arról
már korábban tájékoztattuk olvasóinkat, szeptember 21-én előrehozott választásokat tartottak, mert a korábbi polgármester
betegségére hivatkozva lemondott. Az ócsaiak Válek Ivánt választották polgármesterré, s remélik, hogy az idei bizalom több
választási időszakban is végigkíséri.
Múlt héten csütörtökön az eddi- lettek. A héttagú képviselőtestü- mondottak helyére pedig Szalai Válek Iván polgármester, Sigi alpolgármester, aki Magya- letből a polgármesteri funkció- Tibor és Bukovič Péter került. mon Károly, Szalai Tibor és
rics Dezső addigi polgármester ba lépéssel távozott Válek Iván, Felvételünkön (balról-jobbra) Bukovič Peter látható.
lemondása után megbízatás két eddigi képviselő – Polgár
alapján ügyelt a község dolgai- Zsolt és Komjáti Zsuzsanna –
ra, lettette esküjét, mint polgár- lemondtak
képviselőtestületi
mester.
funkciójukról, ők nem kívánták
Az ünnepi eskütétellel egyidő- tovább folytatni megbízatásuben letette az a három képviselő kat. Válek képviselői helyét
is, akik a községi testület tagjai Simon Károly vette át, a le-

A HÍD újabb alapítótagját veszítette el
Annak ellenére, hogy Bugár Béla, a Most-Híd elnöke még
mindig bizakodóan beszél ma parlamenti választások eredményességéről, a helytelen és időszerűtlen politikai döntések és az
együttműködés elutasítása miatt több hidas politikus úgy véli,
a Most-Híd nem tud megfelelni eredeti értékeinek. Az elmúlt
napokban Banai Tóth Pál jelentette be a pártból való távozását. Ő egyike volt annak a hetven embernek, akik a Most-Híd
párt alapításánál jelen voltak.
– Az elmúlt időszak rossz po- megtörténjen. A képzett, közlitikai döntései viszont nem életi szerepet vállalni kész fiahagytak kétséget számára afe- talok teret kell kapjanak a jövő
lől, nem jó irányba tart a magyar alakításában. Hatékony önkorérdekképviselet – nyilatkozta mányzati, régiófejlesztési és
kilépésével kapcsolatosan. Ba- gazdaságpolitikával közössénai úgy véli, ahhoz, hogy a ma- günket nem csak megtartani,
gyarságot érintő problémákat de fejleszteni, gyarapítani tudhatékonyan orvosoljuk, elhiva- juk, és megfelelő megoldásotott és felkészült magyar képvi- kat találhatunk a XXI. század
seletre van szükség.
kihívásaira” – mondta. Ennek
– A rendszerváltás óta a szlo- megvalósulását Banai Pál szevák politikai közegben már rint az Összefogás mozgalom
végbement a generációváltás, szellemisége tudja garantálépp itt az ideje, hogy ez a felvi- ni, mely vérfrissítést hozhat a
déki magyar politikusok közt is szlovákiai magyar közéletbe.
Múlt héten pénteken találkozott a Híd és az Összefogás
küldöttsége. Mindkét fél elismerte, hogy a magyar választók összefogást és közös listát
akarnak, ez az egyedüli út a
magyar parlamenti érdekképviselet megteremtéséhez.
Állításuk szerint az Összefogás mozgalom azért jött létre,

hogy segítsen elérni ezt a célt.
A mozgalom a Híddal folytatott tárgyalásán ismertette
ajánlatát, amit a többi magyar pártnak is megtett: a Híd
képviselőjelöltjei indulhatnak
az Összefogás választási listáján, együtt a többi párt jelöltjeivel, valamint a közéleti szereplők fiatal generációjával.
Így egyik pártnak sem kell
egy másik párt listáján szerepet vállalnia. Az Összefogás
képviselői azt is elárulták,
hogy nem minden Híd-as tagot várnának soraik közé...

Komáromi kommandós áll az EU, Svájc,
Norvégia és Izland terrorelhárítóinak élén

Az ATLAS parancsnoka
Hamran István lett

Az ATLAS nevet viselő nemzetközi speciális terroristaelhárító
szövetség 38 állam kiemelkedő tevékenységet folytató rendőri
egységének parancsnokává választották a Helsinkiben megtartott kongresszusán a szlovák Lynx Commando parancsnokát, Hamran Istvánt. A döntés indoklásában a javaslatot
készítők kiemelték, hogy a szlovák egység kiemelkedő eredményeket ért el hazai és nemzetközi szinten is.
A terror-elhárítási nemzetközi bűncselekmények tetteseinek
szövetség parancsnokát öt évre elfogása földön, vízben levegőválasztják. Korábban ezt a tiszt- ben.
séget belga, holland, német és A Lynx Commadó jelenlegi
osztrák, a speciális egységek parancsnoka mindvégig komáparancsnokai töltötték be. A rominak vallja magát és a város
szlovákiai egység a rendszer- hírnevét nemzetközi bevetési
bemutatókkal gazdagítváltást követően alakult
meg, mint gyorsbevetésű
ja. Neki köszönhetően
egység, amelynek bevenemzetközi túszmentési
akciót rendeztek a gútai
tési területe Szlovákia
Schola Privata Szakegészére terjedt ki. Fela
data lényegében ugyanaz
középiskolában, illetve
volt, mint a Lynx Comaz állami vezetők részmandóé, vagyis a legvételével
megtartott,
ugyancsak nemzetközi
veszélyesebb és legös�szetettebb biztonsági helyzet bevetési bemutató a komáromi
megoldása. Ilyennek voltak az várban. Hamran István kineveemberrablások, szervezett gép- zése egyben a szlovák commanjárműlopások, a szervezett bű- dó munkájának, eredményeinek
nözői csoportok és szándékos az elismerését is jelenti.

Megválasztották a Komáromi járás MKP-s parlamenti képviselőjelöltjeit

Egyedül, de nyitott kapukkal

Szeptember 30-án, a keszegfalvai kultúrház dísztermében tartotta meg jelöltállító járási konferenciáját a Magyar Közösség
Pártja. A meghívott 111 küldöttből 94 jelent meg a gyűlésen,
ami kimagaslóan magas arány, tekintettel arra, hogy ez esetben nem a hétvégi pihenőnapokon, hanem hétközben üléseztek a küldöttek.
Mint ismeretes, az MKP ezút- hibákból okulva a párt – amely
tal nyitott a tömegszervezetek, nem adja fel elveit – önállóan
polgári társulások előtt, s ezért indul a választásokon. A para rá eső 150 képviselőjelölti lamenti képviselőjelöltek: Dohely felére adhattak javaslatot min István, Viola Miklós, Hora járások. Ez a Komáromi já- váth Árpád, Gyarmati Tihamér,
rásra vetítve 11 jelöltet jelent.
Varga Péter, Bukovszky János,
A konferencián Becse Norbert, Szalay Rozália, Basternák Ilaz MKLP járási elnöke tartott dikó, Vörös Szabolcs, Dolník
értékelő beszámolót, amelyben Tibor és Králik Róbert.
rámutatott arra, hogy a korábbi
Foto: Zink Vass Nóra

2

A gútaiak is emlékeztek

Ismét nyitva van az
„aranykapu”,
csak bújjatok rajta

Kedves jövőbeni kórustagunk, ha gyermekként tudtál és
szerettél énekelni, és felnőttként is szeretnél, ne tétovázz,
gyere közénk: a GAUDIUM csapata mindenkit szeretettel vár soraiba. Próbalehetőség kedden és csütörtökön
– azon a napon, amikor jönni tudsz – 17.30-tól 19.30-ig a
Jókai Mór Alapiskola épületében a Béke utcán.
A GAUDIUM a Komáromi szetjárásra, a természet csodáiVárosi Művelődési Központ, nak: a martonházi Aragonit és
és az idén 65 éves II. lakótelepi a gombaszögi cseppkőbarlang
Béke Utcai Jókai Mór Alapis- megtekintésére; de az estéli
kola vegyes kara és hangszeres nótázásokra is. A gömörhorkai
Kövirózsa
panzió
minden
egyes
„Másképp énekel a felnőtt is,
dolgozóját
csak
ha magával hozza a gyermekkori dicsérni
lehet:
ének rajongó lelkesedésének em- mindent megtettek, hogy a „venlékét.”
(Kodály Zoltán) dég” jól érezze
magát. Köszönet
kamaraegyüttese, amelyet 18 illeti a gömörhorkai reformáévvel ezelőtt a nevezett iskola tus egyházközösséget is, hogy
gyermekkórusának azon egy- a GAUDIUM arra is lehetősékori lelkes tagjai alapítottak, get kapott, hogy Székelyföld és
akik mindmáig gaudiummal, Mátyusföld – Deákiban megazaz örömmel énekelnek, mu- rendezett II. Országos Szent
zsikálnak; innen az együttes István Napi Ünnepség – után
neve is: GAUDIUM.
Gömörországban, a gömörA csapat gazdag (2018/2019- horkai református templomban
es) évadot tudhat maga mögött, is bemutathassa Szállj dalom,
számos hazai és külföldi fellépéseken,
bemutatókon
vett
részt a kórus. A GAUDIUM csapatára az
új, 2019/20-as évadban is kemény munka vár: felkészülés a
helyi és vendégszereplésre. Így a csapat
úgy határozott, hogy
az idei tevékenységét „erőgyűjtéssel”
kezdi. Élményekkel
teli „összetartáson” vett részt szép magyar ének c. műsorös�Gömörországban. Az úton szeállítását. Nagy örömünkre
odafelé megtekintette Fülek a kedves gömörhorkaiak szép
várát, majd a természeti szép- számmal voltak kíváncsiak
ségekben bővelkedő, kedves ránk; az ottani szokást (műsor
emberek által lakott Gömör- közben nincs taps) betartották,
horkán töltött három szép na- de a műsor befejezése után állpot. Repertoárja bővítése – új va tapsolták meg szereplésünművek betanulása mellett, az ket.
együttesnek jutott ideje terméStirber Lajos

Különvonattal Békéscsabáról

Szombaton mintegy nyolcszáz
békéscsabai turista kereste fel
a komáromi várat, akik a MÁV
különvonatával jöttek felkeresni azt a régiót, ahonnan szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat
telepítették át a viharsarokba.
Sokan megdöbbentek az erődrendszer és a vár méreteitől és
elismerésüket fejezték ki a felújítások terén elért sikerekért
az alkalmi kalauz szerepét vállaló, Gráfel Lajos mérnöknek.

Körforgalom kellene a balesetvesztélyes kereszteződésbe

Továbbra is Komárom legbalesetveszélyesebb útkereszteződése a kórház előtti, a Petőfi és a Megyercsi utcáknál van. Múlt héten
szombaton két személyautó ütközött össze a

kereszteződésében. Az ütközést követően az
egyik autó felhajtott a padkára, a másik az
út közepén állt meg. Személyi sérülés nem
történt.

II. Őrtényi Sárkányeregető

A tavalyi sikeren felbuzdulva, október 12-én
(rossz idő esetén 19-én) a Gúta melletti
Őrtényben rendezik meg a sárkányeregető fesztivált, amely lényegében egyfajta búcsú is a népnyelven vénasszonyok nyarának. A rendezők alaposan
felkészültek az eseményre, hiszen lesz

DSD diplomaosztó az Selye gimiben

Szeptember 26-án kézbesítette a német nagykövetség a komáromi Selye János Gimnázium
számára a DSD I nyelvvizsa-bizonyítványokat. A huszonkét B1-szintű diploma ünnepélyes átadóján részt vett a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre, a csoportokat vizsgára
felkészítő Fekete Judit és Fekete Annamária
tanárnők, valamint a vizsgabizottság elnöke,
Szénássy Edit némettanár. Az igazgató úr rövid beszédében hangsúlyozta a német nyelv
fontosságát Európában, és azt, hogy az iskolánk ingyenes lehetőséget biztosít a B1 szintű
nyelvdiploma megszerzéséhez. A három németszakos is intézett néhány szót diákjaihoz:
biztatták őket a további nyelvtanulásra, a német nyelv adta lehetőségek kihasználására, va-

Október 5-én került megrendezésre Csicsón az 1849 október
6-án kivégzett aradi vértanúk
emlékünnepsége. A kedvezőtlen időjárás miatt a megemlékezés és a koszorúzás is a
kultúrházban volt megtartva. A
megemlékezést a Gyöngykoszorú Népdalkör nyitotta meg,
majd verset szavalt Nagy Zoltán csicsói versmondó. Ünnepi
beszédet tartott Földes Csaba
mérnök, Csicsó polgármestere. A koszorúzást követően,
a Nofene! színjátszó csoport
„A Duna Gibraltárjának védője, Klapka György” című
előadását tekinthették meg a
jelenlévők. A megemlékezést
követően az Önkormányzat
egy kellemes hangulatban telt
vacsorával vendégelte meg a
fellépőket és a meghívott vendégeket.

Vasárnap, a kora esti órákban a kedvezőtlen időjárás
ellenére is sor került az 1849es szabadságharc aradi mártírjainak és Batthyányi Lajos
miniszter kivégzésének felidézésére a gútai Szent Rozália
emlékparkban. A megnyitó
és Hajkó Hajnalka szavalata
után Koczkás Beáta mérnök,
az MKP városi szervezetének
alelnöke, a város alpolgármestere mondta el emlékeztető beszédét. Hangsúlyozta,
hogy ismerjük az Aradon
kivégzett tizenhármak és a
többiek nevét, de soha nem
elég ismételni azt és persze
emlékezni rájuk. Az utókornak nem szabad megfeledkeznie róluk, hiszen eszméket
alkottak és értékeket hagytak
ránk. a haladás felett győzött
az elnyomás, a jogos harc
nem volt és soha nem hiábavaló, hanem példamutató.
A megemlékezés után került
sor az emléktábla megkoszorúzására és a mécsesgyújtásra.
Mgr. Morovič Orsolya

lamint dicséretben részesítették őket szorgalmukért és kitartásukért. A nyelvvizsgáért nem
csak egyetemi pluszpontok járnak, hanem az
életrajz fontos része is.
Ezzel az eseménnyel méltón megünnepeltük
az európai nyelvek napját, amely felhívja a figyelmet a nyelvtudás, a többnyelvűség , ill. az
élethosszig tartó tanulás fontosságára.
A húszéves DSD-programnak köszönhetően
számos ösztöndíjat kapott és kap az iskola:
csak az elmúlt nyáron öten részesültek egy- és
kéthetes, ill. egyhónapos németországi ösztöndíjban. A DSD-oktatás délutáni kör formájában történik, ahol a tanárok felkészítik az
érdeklődőket az írásbeli és a szóbeli vizsgára.
Szénássy Edit

gulyás, zsíroskenyér, pogácsa, a fázósabbaknak
tea, illetve 52o-os célzóvíz a férfiak
számára. A gyermekek számára lesz
talicskatoló és zsákbanfutási verseny
is. A résztvevők becsületkasszába tett
pénzbeli adományokkal alapozhatják
meg a jövő évi rendezvényt!

A Tiszti pavilon a komáromiaké!

A Városi Művelődési Központ új igazgatója, Lakatos Róbert kezdeményezésére impozánsabb
belsőt kapott a Tiszti Pavilon épületében található egyik terem, amely sok művészeti, kulturális
és közéleti eseménynek adhat helyet. Új külsővel alakult át a hosszú ideje kihasználatlan Vállalkozók klubja, amelynek befogadóképessége 30-40 fő, így konferenciák, céges rendezvények,
különböző tréningek és iskolázások tartására is tökéletesen megfelel.
A szeptember végéig zajló bel- megálmodott vízióját alkotta úgynevezett „catering” szolgálső és külső felújítások a VMK meg.
tatást is tudjunk nyújtani vendésaját költségvetéséből zajlot- – Egy rendkívül elavult, kor- geinknek – hangsúlyozta Lakatak. Családi rendezvények, szerűtlen helyiséget sikerült tos Róbert.
ünnepi ebédek és vacsorák, felújítanunk. Széles körben A szerviz tartalmazza majd a
valamint kisebb létszámú lako- szeretnénk kihasználhatóvá ten- megrendelt ételeken és italokon
dalom helyszíneként is kellően ni, ezért a hozzá tartozó kony- kívül a helyiség igény szerinti
elegáns választás lehet a város hát is megújítjuk, hogy igény díszítését.
-paregyik patinás épületében elhe- és szükség szerint teljes körű,
lyezkedő, egész évben széles saját működtetésű étkeztetési,
körben igénybe vehető terem.
A Tiszti pavilon nagytermébe
pedig szeretnék visszahozni
a város rangosabb báljait és
esküvőket is, hogy ezzel is a
komáromiakat szolgálja a történelmi épület. A teremben
elhelyeztek egy projektort is
vetítővászonnal, amelyet megfelelő hangtechnika egészít ki.
A megújuló bárpult a történelmi időket idézi, a falra egy eredeti Makovecz Imre rajz került,
amelyen a komáromi erődről
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Mintaképeink kötelességtudatból és hősiességből
Elődeink hősiességéből példát kell meríteni – lényegében ez volt a komáromi megemlékezések rezüméje. A várvédő Klapka
György tábornok szobránál a 170 éve kivégzett aradi vértanúk és a szabadságharc
leverése után történteket dr. Szarka László
foglalta össze, a Concordia Vegyes Kar fellépése után következett a koszorúzás, majd
a vértanúk emlékoszlopánál dr. Farkas
Adrianna köszöntője után a gimnazisták
fellépése következett. A koszorúzást követően mécseseket gyújtottak a résztvevők. A
református templomban a Gaudium énekesei és zenekara adott hangversenyt.
Pint Tibor mérnök felvételei

Sorozatban nyeri a díjakat a PÁSZTOR

Ausztriában is a legjobb
független film lett

lllés László független filmes rendező egy második világháborús drámát készített „A pásztor” címmel a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészeivel, Jordán Tamással,
Horváth Ákossal, Endrődy Krisztiánnal, Jókai Ágival. Az
alkotás már eddig is több díjat nyert, ezek között volt a Los
Angeles Film Awards (LAFA) elismerése is.
A díjkiosztón ugyanis „A díjkiosztó ünnepségére és a
pásztor” a legjobb független díjnyertes filmek vetítésére. A
film díját kapta meg, a rendező Pásztor alkotói a legjobb nem(Illés László) és a film zenéje zetközi nagyjátékfilmnek járó
pedig a zsűri különdíját nyerte
el. Csupán azt
nem lehet tudni még mindig,
hogy a hazai
közönség mikor
láthatja a – most
már – sikerfilmet. A forgatáskor tavaszi díszbemutatóról volt
szó, viszont még
mindig nincs meg a magyar- díjat vehették át. Komárom
országi vetítés időpontja. Ok- büszke lehet arra, hogy újabb
tóber 5-én került sor Bécsben szülöttje, Jókai Ági is nemzetaz Ausztriai Filmfesztivál közi elismeréshez járult hozzá.

A tizennegyedik
aradi vértanú

Az idén 80 éves Beke Sándort köszönti a Komáromi Jókai
Színház Fekete Sándor: Lenkey tábornok című történelmi
drámája egri előadásának vendégül látásával, amelyet a
neves színházcsináló rendezett. Lenkey N. János honvédtábornok, a tizennegyedik aradi vértanú 1849-ben komáromi
várparancsnok is volt.
A világosi fegyverletétel után cári, majd osztrák fogságba
került. Az aradi vértanúk perének egyik vádlottja volt. Aradi
kihallgatásán a vérbíró
közölte vele, hogy bárki
kaphat kegyelmet, de az
ő bitófáját már készíti az
ács. Pszichés betegsége
egyre inkább elhatalmasodott rajta ezért az eljárást
megszüntették ellene.
Elborult elmével az aradi
vár börtönében halt meg.
Sírja ma szülővárosában,
Egerben van. Aradi sírfelirata a következő volt:
„Lenkey N. János honvédtábornok született 1807.
szept. 7-én Egerben. Meghalt az aradi vár börtöné
ben 1850. febr. 7. Béke hamvaira!”
A Lenkey tábornok című történelmi dráma előadása október
28-án 19 mórakor kezdődik a Komáromi Jókai Színházban.
Az egri vándorelőadásban Várhelyi Dénes lesz Lenkey János
honvédtábornok. A
további szerepekben Nagy Lóránt,
Kardos Kristóf, Fehér István, Réti Árpád, Nagy Adrienn,
Kascsák Dóra, Pilisy Attila és Kovács
Attila állnak majd
a komáromi közönség elé. Nagysándor
József tábornok hangját Beke Sándor adta.
(jsz)
Fotó: Gál Gábor

Nemzetközi partnertalálkozón
a Selye János Gimnázium küldöttsége

Iskolánk még 2018 szeptemberében kapcsoló, két éven át megvalósuló zóját az a nemzetközi konzorcium,
az előző évek hagyományait követve projekt lebonyolításába. Marosvá- amely Erasmus+ forrásból fejleszt
az Erasmus+ pályázati lehetőség ke- sárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti innovatív, gyakorlati szemléletű
retében bekapcsolódott egy három Líceumban tartotta szeptember 26- elektronikai tananyagot a közneveországon átívelő, több iskolát össze- tól 28-ig harmadik projekttalálko- lés számára.
Október végén két érdekes előadásra invitálja a dél-komáromi Klapka György Múzeum mindazokat, akiket érdekelnek A projektet az Európai Bizott- sában, hiszen diákjaink Szabó A projekt tevékenységeinek programja, a magyar nemzeti
a római kor legnagyobb természeti katasztrófái. Ezek közül ság támogatta. A konzorcium Endre és Hevesi Anikó tanárok valamint a fizikai eszközök- iroda, a Tempus Közalapíta legnagyobb a Vezúv kitörése volt. Az előadások aktualitását tagjai: a marosvásárhelyi Bo- munkájának eredményeként az nek összértéke iskolánk vonat- vány.
az adja, hogy a legutóbbi kutatások alapján a római időszá- lyai Farkas Elméleti Líceum, a utóbbi években szinte az ös�- kozásában 17 284 euró lesz, A partnertalálkozón a Selye
mítás augusztus 24-re datált katasztrófa, az új időszámítás szombathelyi ELTE Bolyai Já- szes kategória 1. díját elhozzák amit a két év alatt célirányosan János Gimnáziumot Andruskó
szerint október 24-re esett.
nos Gyakorló Általános Iskola a kerületi tanulmányi olimpiá- használhatunk fel a vállalt fel- Imre és Fonód Tibor képviselOktóber 22-én (kedden) 17 avagy amit a Vezúv elpusztí- és Gimnázium, a somorjai Pro ról, és rendszeres résztvevői az adatok anyagi feltéteórakor az Arany János utca tott címmel, Burai László És Ratio Alapítvánnyal karöltve országos döntőnek is. Az idei leinek biztosítására.
21 szám alatti rendezvény- amit a Vezúv még elpusztított, működő Madách Imre Gimná- országos döntőben (április 12- Bízunk benne, három
központban Egy Isten árnyé- Pokornyi Gábor Plinius fel- zium, a Selye János Gimnázi- 14.) Hevesi Anikó diákjai közül ország négy iskolája
munkájának
kában címmel Cseri Zoltán jegyzései, Ölveczky Balázs A um és a projektvezető Xtalin egy tanulónk a verseny győz- közös
geográfus, az ELTE TTK Ter- Pompeiben folyó kutatások Mérnöki Tervező Kft. Az idei tesei közé került, további kettő eredményeként nemmészetföldrajzi Tanszékének hatása a tudomány fejlődésé- tanévben a diákok szakkörökön pedig eredményes megoldóként zetközileg jól haszPhD. hallgatója a Vezúv kitö- re címmel tart eladást. Az elő- tesztelik a már elkészült tan- zárt. Az elektronikai tanagyagok nálható elektronikus
adások alatt foglalkozást tart anyagrészeket angol és magyar teszteléséhez mindkét kolléga tananyag válhat eurórésének körülményeit elemzi.
Október 24-én, a Klapka Mú- Horváth Krisztina Margit nyelven, melyek végső verziói bevonta az érdeklődő tanulókat pai közkinccsé – Kriszeum főépületében Pompei Gipszemberek – avagy amit a az interneten lesznek elérhetők a tevékenységekbe, és már több tálytiszta elektronika
címmel kerül sor 16.30-tól, Vezúv meghagyott cím alatt.
hónapja együttműködnek a pro- címen. A kristálytiszta
mindenki számára.
amelyen
villámelőadásokat Az előadásokra a 003634/344 A Selye János Gimnázium or- jektgazdával. Az idei tanévben elektronika a középistartanak. Számadó Emese, a 697 telefonszámon lehet re- szágos szinten is a legjobbak Szabó Endre tanár urat Kustyán kolásoknak írt elektronikai is- ték, akik köszönik Mátéfi Istmereteket tartalmazó oktatási vánnak, a marosvásárhelyi Boközé tartozik a fizika oktatá- Marianna váltja a projektben.
múzeum igazgatója Pompei – gisztrálni.
anyag, melynek fejlesztése az lyai Farkas Elméleti Líceum
Erasmus+ programban valósul igazgatójának a szervezést, a
meg. A Erasmus + az Európai kellemes és tartalmas napokat.
Fonód Tibor
Unió oktatást, képzést, ifjúSok rejtély takarja a Martos melletti Abahegynek nevezett
projektmenedzser
ságügyet és sportot támogató
szőlődombot. Ősember nyomára is bukkantak, de állt ott kolostor is, ám a török időkben kipusztult a falu. A dombon pár
száz éve – ameddig az községi tulajdonban volt – szőlészet
virágzott rajta, a szüret után azonban vadász területté vált,
amelyet az ógyallai község évente bérbe adott.
Évek hosszú során Konkoly- ra, egyes stációknál megállva
Thege Miklós bérelte, később megvendégelés mellett mustJankovich Aladártól Hirch rálják a borokat – itt ott pálinka
báróig sok nemes vadászott is jut az asztalra – , és énekelve
a területen. Magántulajdonba tovább haladnak.
kerülve a szőlődombot kisterHrala Gyula
melők ma is szőlőskerteknek
használják főleg Ógyalláról,
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke
Martosról és Ímelyről.
kezdeményezésére szeptember 26-án együttműködési szándéknyiRégi hagyományá vált, hogy
latkozatot írt alá az egyesült államokbeli Marymount Egyetem és
évente szüret előtt a települéhárom külhoni magyar felsőoktatási intézmény vezetője. Intézményünket Juhász György rektor képviselte. A nyilatkozat további
sek váltakozva megrendezik
aláírói Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyea szüreti ünnepséget, hogy
tem rektora, Fodor Gyula, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kára dombnak megköszönjék a
pátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, valamint Irma Becerra,
termést. Hagyománynak mega Marymount Egyetem elnöke voltak. A jövőbeni együttműködés
felelően a hegybíró elmonda Kárpát-medence kultúrájának és történelmének megismerésén
ja az intelmeit és értékeli a
túl a modern tudományok területén való együttműködést, valamint
szőlészek munkáját, ismerteti
kutatási ösztöndíj elnyerésének lehetőségét is érinti. Az Országház
milyen jó hatással van a bor
épületében létrejött találkozó Fedor István, a Washingtoni Magyar
az egészségre. Ezután elindul
Ház elnökének közreműködésével valósult meg.
a menet a pincelátogatások-

Illik ismerni a történelmet

Szüreti vigadalom Abán
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MŰSORAJÁNLAT
Október 12-től 18-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.0 5
T V-2
a n i m á c ió,
12 .0 5 Pog g y á s z , 14.10
My G i r l (a m e r.), 16 . 2 0
C ol u m b o: Holt t á r g y a k
(a m e r.), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55 C s a k s e m m i p á n i k (m a g y a r), 21.0 0 Po f á z u n k é s vé g ü n k M i a m i b a n (a m e r.), 2 3. 2 0 A
c s o n t e m b e r (a m e r.), 1. 50
B r i l i á n s el m é k (a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.05 A
hobbit (a mer.), 15.10 Házasod na a ga zd a , 16.40
Jóf iú k (mag ya r), 18.0 0
Hí radó,
19.0 0
Fók usz
plusz , 20.0 0 X-Fa k tor,
22.10 Találd meg a sze rel med , 23.35 Holtod igla n
(a mer.)

RTL II

11.0 0 H a z u g c s ajok t á rs a s á g a (a me r.), 12 .0 0
Hog ya n í r ju n k sz e r el me t
(a me r.), 14. 20 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 20 Ta lá ld
meg a sz e r el me d , 18.4 0
Éj jel- n a p p a l
Bu d a p e s t ,
21.0 0 Showd e r K lu b Be mut at ja , 23.0 0 Neje m ,
nőm , c s ajom (m a g ya r)

M2

12.55 Kemy, a felfedező,
14.10 Póló, 16.40 Lilo és
Stitch, 18.15 Brek i, a békak i rályf i, 20.15 Violet t a
(argentin), 21.05 Én vag yok it t, 22.45 A vörös
ajtó (olasz), 23.50 A kvár iu m St age Pass, 0.50
K incsvadászok (amer.)

Duna tv

10. 25 Cs a lá d - b a r át , 12 . 55
Jó eb é d he z sz ól a nót a ,
13. 30 Pa r t it ú r a , 14. 30
D o c M a r t i n (a ngol), 15. 20
Fu s s , hog y ut olé r je ne k!
(m a g ya r), 17.0 0 G a sz t
r oa ng ya l , 18.0 0 H í r a d ó,
18.35 Sz e r e nc s e sz ombat ,
19.4 0 Sü lt z öld p a r a d ic s om (a me r.), 22 .0 0 Kolja
(c s eh - sz lová k)

Duna World

11.25 Maga lesz a fé r jem
(mag ya r), 13.0 0 H í r a dó,
14.10 Csalá d-ba r át , 15.45
Hag yaték , 16.20 Sz í ne -java , 17.20 Most a Bud ay!,
17.50 Csalá d i kör, 18.50
Té rké p, 19.20 Í zőr zők ,
20.0 0 Dok u zóna , 21.35
Bag i-Na csa
O r feu ma ,
22.35 L egend a válogat á s,
23.50 O pe r a Café

Pozsony 1

11.55 A tes t titkai ,
13.00 Szlovákia, s zeret l ek!, 14.30 Grand hote l
(spa nyol), 15.55 P oir o t
(angol), 16.50 A s z o cia liz mus bájai, 17.50
Útta la n utakon, 18.25
É pí t s házat, ültes s fát ! ,
1 9. 0 0 H í r a d ó, 2 0.30 A
t est titkai, 22.20 Zené s
m űsor, 0.30 Grand hote l
(spa nyol)

Pozsony 2

11.30
A
diagnózi s ,
12.25 P aralimpiai m a gaz in, 13.35 F armere k nek, 14.00 Vadás zoknak ,
14.30
Tes ztmagazin ,
14.40 Dokumentumfilm,
17.00 Az ajtó mögö t t ,
18.30 Es ti mes e, 19.5 0
Híre k, 20.40 F es ztivál perc e k, 22.15 Viharban
(dán)

Markíza tv

7.35 Tom és Jer r y (amer.),
10.50 A lázadó (amer.),
13.20 Sztárban sztár, 16.15
Hogyan lopjuk el a menyasszony t (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 A leszámolás
(amer.), 22.40 Élő célpont
2. (amer.), 0.55 A leszámolás (amer.)

JOJ TV

8.00 Sz ü nidő (szlovák),
12.30
Csillag
sz ületi k, 14.15 Ju rassic Park
(amer.), 16.55 G r u 2.
(amer.),
19.00
K r imi,
19.30 Hí radó, 20.35 Csillag sz ületi k, 22.00 Sí rásók (szlovák), 22.40 Ismerkedési show-műsor

M1

VASÁRNAP

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjszakai program

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

7.05 T V2-animáció, 10.15
Több, mint testőr, 11.55
Építkezők, 13.00 Lovagregény (amer.), 15.55 Mindent bele, f iú k! (olasz),
18.00 Tények, 18.55 Sztárban sztár leszek!, 22.20
Magyarország
választ,
0.00 Eg yenesen át (amer.)

6.15 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.55 Kalandozó, 15.00 Házon kívül, 15.35 A titánok harca
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Házasodna a gazda, 20.10
Jófiúk (magyar), 21.20 Találd meg a szerelmed, 22.55
Önkormányzati választások

RTL II

8.25 Modern Hamupipőke (amer.), 10.20 Segítség,
bajban vagyok!, 15.20 Nejem, nőm, csajom (magyar), 17.20 Találd meg a
szerelmed, 18.35 A Showder Klub bemutatja, 20.40
Házasodna a gazda, 22.00
A Showder Klub, 23.00
Rossz kisfiú (amer.)

M2

12.55 Kemy, a felfedező,
13.35 Nálatok la k na k állatok?, 14.10 Póló, 15.50
Gold ie és Ma ckó, 16.40
Lilo és St it ch , 17.50 K acsa mesék , 18.15 Eba dt a
delf i n (a me r.), 20.15 Violet t a (a rgent i n), 21.10
A má sod i k a nya ( br a z il),
23.30 Lilly csod álatos
v ilága , 23.45 Eu rope i n
Conce r t

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 A kék bolygó,
14.55 A z új rokon (mag ya r), 16.30 Hog y volt?,
17.25 Borbás Ma rcsi szakácsköny ve, 18.45 Család i kör, 19.45 Mag ya rország, szeretlek!, 21.20 Én
és a mostohá m (f ra ncia),
23.25 3 szív (f ra ncia-né met), 1.15 Új idők , új d alai

Duna World

8.15 Ö nök ké r ték , 10.50
Gye r tek el a név napomr a (mag ya r), 13.20 A
létezés sza k mába n dolgozom , 15.50 Hag yaték ,
17.45 É des a nya nyelv ü n k ,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.0 0
Ha zajá ró, 21.35 L efeg yve r zet t el len séges e rők ,
22.55 Hog y volt?

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13. 35
Poi r o t
(a n g ol),
15.15 Jó t á r s a s á g b a n ,
15. 50 A s i v a t a g fe h é r
n a p ja
(o r o s z),
17.45
Me nj ü n k a ke r t b e!, 18 .15
A ko n y h á m t i t k a , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 2 5 L a b d a r ú g á s , 2 3. 2 0 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

9.45 Va d á szok na k , 11.50
K á r pát aljai tör t énet ek ,
13.30 O r ient á ciók , 15.45
Jég korong, 18.45 Est i
mese, 19.50 H í rek , 20.10
Hábor ú és béke (orosz),
22.40
Éjfél i
cowboy
(a me r.)

Markíza tv

9.55 Transformers (amer.),
13.00 Testreszabott kérdések, 13.30 A golyóálló
szerzetes (amer.), 15.55
Felvég,
alvég,
17.10
Szomszédok, 19.00 Hí radó, 20.30 Sztárban sztár,
23.10 Hogyan lopjuk el
a menyasszonyt (amer.),
1.25 A lázadó (amer.)
,

JOJ TV

10.05
K n ig ht
R ider
(a mer.), 11.0 0 Mielőt t
megismer telek
(a mer.),
13.35 Fut á r 3. (a mer.),
15.50 Új ker tek , 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 Fa kjú , t a ná r ú r
3. (a mer.), 23.20 Véres ü zlet kötés (a mer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz,
13.40 Drága örökösök (magyar), 14.50 Privát kopók
(amer.), 16.00 Elif (török),
17.10 Barátok közt, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.50 Drága örökösök,
21.05 Nyerő páros, 22.35
Barátok közt

RTL II

12.00 Hagyjál főzni!, 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
13.55 A gyanú árnyékában,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal
Budapest,
17.20 Találd meg a szerelmed, 19.00 Éjjel-nappal
Budapest, 20.15 Showder
Klub,
23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja, fia
unokája (amer.), 13.10 Drága
örökösök, 14.20 Nyerő páros, 16.00 Elif (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.50 Drága örökösök, 21.05 Nyerő
páros, 22.35 Barátok közt,
23.20 Házon kívül

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal Budapest, 18.00
A gyanú árnyékában, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Br ümmögők, 14.00 Unizoomi csapat, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10
Cili seriff és a vadny ugat, 20.15 Dokik (amer.),
21.05 Én vagyok itt, 22.15
Akusztik, 23.20 Az A38
Hajó színpada, 0.20 Violetta (argentin)

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők, 14.00
Unizoomi csapat, 14.35 Sam,
a tűzoltó, 17.00 Szófia hercegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 19.15
Maja, a méhecske, 20.15 Dokik (angol), 21.05 Én vagyok
itt, 22.30 Szellemekkel suttogó (amer.), 23.20 Kulis�szák mögött, 0.20 Violetta
(argentin)

12.55 Jó ebéd hez szól
a nót a, 13.30 Michaela,
14.00 Mag yarország f inom, 14.20 A heg yi doktor (német), 15.15 Vég telen szerelem (török), 16.10
Rex Rómában (olasz),
18.00 Hí radó, 18.45 Sorsok út vesz tője (török),
19.35 A heg yi dok tor
(német), 20.30 Kék fény,
21.30 Elveszet tek (angol),
22.35 NCIS (amer.)

12.55 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.25 Michaela, 14.25
A hegyi doktor (német),
15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.10 Rex Rómában
(olasz), 18.00 Híradó, 18.45
Sorsok útvesztője (török),
19.35 A hegyi doktor (német), 20.30 Önök kérték,
21.30 Vidám vidék (angol),
22.30 Velvet Divatház (spanyol), 23.25 Magyarország,
szeretlek!

Duna tv

Duna World

11.10 Felmegyek a miniszterhez (magyar), 14.20 Család-barát, 15.50 Életkor,
16.50 Öt kontines 17.20
Ízőrzők, 17.55 Ízőrzők,
18.30 Itthon vagy!, 19.00
Virtuózok sikerei, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Tóth
János (magyar), 22.35 Ridikül, 0.00 Rejtélyes XX.
század

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Második lehetőség (lengyel), 16.25
Búvárkodásra
alkalmas
helyek, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Voltál
már a holdon? (olasz), 22.10
Riporterek, 22.55 Rapl,
23.55 Selfridge úr (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.55
Orientációk, 13.45 Generációk, 15.25 Nemzetiségi
magazin, 15.50 A méhek,
16.20 Regina, 17.25 A rendelő, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.35 Dokumentumfilm, 22.25 Fesztiválpercek, 22.35 Fiatalság (kopr.)

Markíza tv

9.35 Apukák, 10.35 Családi történetek, 11.30 Cobra
11 (német), 13.30 A farm,
16.00 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzvadászat, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.25 A farm,
22.40 Családi történetek,
0.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.35 Különleges esetek,
12.45 9-1 (amer.), 14.45 Tárgyalóterem, 15.50 Életmentők, 16.50 Nálunk, otthon,
17.30 Hírek, 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.10
Gyilkos gondolatok (amer.)

Duna tv

Duna World

11.15 A waterlooi csata (magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Családbarát, 16.15 Szerelmes földrajz, 16.45 Térkép, 17.25
Ízőrzők, 18.35 Itthon vagy!,
19.00 Virtuózok sikerei,
20.00 Üdítő, 21.00 Híradó,
21.35 Tóth János (magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második
lehetőség (lengyel), 16.25
Búvárkodásra
alkalmas
helyek, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Utazási show, 21.20 Régi iskola
(szlovák), 22.20 A tengeralattjáró (német), 23.20 Ray
Donovan (amer.)

Pozsony 2

11.40 Törpék, 12.10 Kerékpártúrák, 14.30 Tudományos magazin, 15.25 Ukrán
magazin, 16.20 Regina,
17.50 Szlovákiai borutak,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.50 Labdarúgás,
22.45 Pozsony

Markíza tv

11.30 Cobra 11 (német),
13.40 A farm, 14.55 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Nővérkék (szlovák),
21.40 A farm, 22.55 Felvég,
alvég (szlovák)

JOJ TV

10.35 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.45 Tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök akcióban, 18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Az üveg mögött (szlovák), 21.45 Miniszterek (szlovák), 22.35 Sóherek, 23.00
Gyilkos gondolatok (amer.)

M1

SZERDA

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók, 1.20 Walker, a texasi
kopó (amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20 Nyerő páros, 16.00 Elif (török),
17.10 Barátok közt, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.50 Drága örökösök,
21.05 Nyerő páros, 22.35
Barátok közt, 23.50 Rejtjelek (amer.), 2.35 CSI: New
York-i helyszínelők (amer.)

RTL II

CSÜTÖRTÖK
M1

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói) (amer.),
13.30 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Victoria (mexikói), 16.45
Anya (török), 18.00 Tények,
19.20 Fuss, család, fuss!,
21.05 Séfek séfe, 23.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.50
Drága örökösök (magyar),
21.05 Nyerő páros, 22.35
Barátok közt, 1,25 A zöld
íjász (amer.)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 15.50 Éjjelnappal Budapest, 17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal Budapest, 17.00
Segítség, bajban vagyok!,
19.00 Éjjel-nappal Budapest,
20.15 Showder Klub, 23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45
Anyák gyöngye (amer.)

12.00 Mézga család kalandjai,
12.55 Brümmögők, 15.25 Moncsicsik, 15.45 Samy és barátai,
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadnyugat, 18.50 44
csacska macska, 19.15 Maja, a
méhecske, 20.15 Dokik (amer.),
20.35 Dokik (amer.), 21.05 Én
vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.20 Az A38
Hajó színpada, 0.15 Violetta
(argentin)

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők,
14.00 Unizoomi csapat,
14.35 Sam, a tűzoltó, 17.25
Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadnyugat, 19.50
A szárnyalók, 20.15 Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok itt,
22.30 Szellemekkel suttogó (angol), 23.20 Kulisszák
mögött, 0.20 Violetta (argentin)

M2

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 Michaela, 14.25
A hegyi doktor (német),
15.20 Végtelen szerelem
(török), 16.10 Rex Rómában (olasz), 18.00 Híradó,
18.45 Sorsok útvesztője
(török), 19.35 A hegyi doktor (német), 20.40 Csendes
Don (orosz), 21.35 Piknik
a függősziklánál (ausztrál),
23.15 Világok között (német), 1.50 Rúzs és selyem

Duna World

11.40 A labda – Karinthy
Ferenc műveiből (magyar),
13.00 Híradó, 13.20 Horvát
krónika, 13.50 Román krónika, 14.20 Család-barát,
16.05 Magyar gazda, 16.30
Noé barátai, 17.45 Ízőrzők,
19.00 Itthon vagy, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Tóth János (magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második lehetőség (lengyel), 16.25 Búvárkodásra alkalmas helyek,
16.55 Kleist doktor családja
(német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Zsaru vagy
csirkefogó (francia), 22.15
Bankrablás (német)

Pozsony 2

11.40 Törpék, 12.10 Kerékpártúrák, 14.25 A diagnózis, 15.25 Magyar magazin,
15.50 A méhekről, 17.25 A
rendelő, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.50 Művészetek

Markíza tv

11.40 Cobra 11 (német),
13.40 A far m, 14.55 Rendőrségi esetek, 15.55 Családi titkok, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Extrém átváltozások, 22.20 A far m, 23.20
Szomszédok (szlovák)

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 14.50 A tárgyalóterem, 15.50 Életmentők,
17.30 Híradó, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Delukse (szlovák), 21.35 Szia,
Lujza!, 22.35 Sóherek,
23.20 Gyilkos gondolatok
(amer.)

M2

M1

PÉNTEK

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.50 Drága örökösök, 21.05 Nyerő
pjáros, 22.35 Barátok közt,
0.05 Jófiúk (amer.)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 15.50 Éjjel-nappal Budapest, 17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

Duna tv

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők, 15.25
Moncsicsik, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadnyugat, 20.15 Dokik (amer.),
21.05 Én vagyok itt, 22.30
Szellemekkel suttogó (angol),
23.20 Akvárium, 0.20 Violetta (argentin)

Duna World

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.20 Ízőrzők, 13.55 Róma
magyar emlékei, 14.25 A hegyi
doktor (német), 15.10 Végtelen
szerelem (török), 16.05 Rex
Rómában (olasz), 17.05 Ridikül, 18.45 Sorsok útvesztője
(török), 19.35 A hegyi doktor
(német), 20.30 Fanny (francia),
22.15 Nyugattól keletre avagy
a média diszkrét bája (magyar)

12.55 Jó ebédhez szól
a nóta, 13.25 Michaela,
14.25 A hegyi doktor (német), 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10 Rex
Rómában (olasz), 18.00
Híradó, 18.45 Sorsok útvesztője (török), 19.35
A hegyi doktor (német),
20.30 Fábr y, 21.50 Apám,
a hős (francia), 23.25 Utószezon (magyar)
11.10 Az ördög cimborája
(magyar), 13.20 Nemzetiségi magazin, 14.20 Család-barát, 15.50 Kék bolygó, 17.20 Ízőrzők, 17.30
Itthon vagy!, 19.00 Virtuózok sikerei, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.35 Tóth János
(magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A má sod i k
lehet őség (leng yel), 16.25
Búvá rkod á sr a
al k alma s helyek , 16.55 K leist
dok tor csalá dja (német),
17.50 Pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 A bá r sonyos for r ad alom , 22.0 0 A me r i k ai
szé pség (a me r.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 15.25 Roma
magazin,
17.00
Hírek,
17.25 A rendelő, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A
kísérlet, 20.40 Dokumentumfilm, 23.15 Rendőrség,
23.30 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.40 A
farm, 22.55 Nővérkék (szlovák), 0.05 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.55 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.50
Tárgyalóterem,
15.50
Rendőrök akcióban, 16.50
Nálunk, otthon, 17.30
Híradó, 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 K r i m i,
19.30 H í r a dó, 20.35 Inkognitó, 22.20 Heti hetes,
23.20 Gyilkos gondolatok
(amer.)

Duna tv

Duna World

11.25 A piac (magyar),
13.45 Öt kontinens, 14.15
Család-barát, 15.50 Kár pát
expressz, 17.20 Ízőrzők,
18.30 Itthon vagy!, 19.00
Virtuózok sikerei, 20.00
Önök kérték, 21.35 Tóth
János (magyar), 22.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A má so d i k lehet őség, 16.25 Búvá rkod á sr a al k al ma s he lyek , 16.55 K leist dok tor
csalá dja (német), 19.0 0
H í r a dó, 20.30 Szlová k ia ,
sze retlek!, 21.55 Jó t á r saság, 23.0 0 A nag y kék ség
(a me r.)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 14.35
Mozi, 15.45 Nemzetiségi magazin, 16.20 Regina, 17.25 A
rendelő, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.35 A család, 21.40
Életünk legszebb évei (amer.)

Markíza tv

11.45 Cobra 11 (német), 13.45
A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.50 Pénzvadászat, 17.55 Apukák 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.45
Sasszem (amer.), 1.05 Cobra
11 (német)

JOJ TV

10.40 Különleges esetek, 12.30
Topsztár, 14.50 Tárgyalóterem, 15.55 Életmentők, 18.00
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Bébi
úr (amer.), 22.50 Mindig kész
(amer.)

5

Növényvédelem

Generációs különbség

Ismét támadnak a poloskák!

Ahogy megérkezett az ősz,
azonnal megjelentek kevésbé
kedvelt rovarok is, amelyek
többségét kártevőként kezeli az ember, még akkor is, ha
nem azok, csupán azért, mert
csúnyák, esetleg csípnek vagy
szúrnak, netán büdösek. A poloskák ezek közül valamennyi
rossz tulajdonsággal rendelkeznek, és egyre több van belőlük.
A félfedelesszárnyúak rendjébe, a poloskák alrendjébe tartozó rovarok egyik családját
a vérszívó poloskák alkotják,
közülük az ágyi poloska a legismertebb, amely vérszívó és
csípése igen kellemetlen tüneteket okoz. A mostanában tömegesen
megjelenő másik poloskacsaládba tartozó rovarok, a címerespoloska-alkatúak
növényi nedvekkel
táplálkoznak, vagyis az emberre nem
veszélyesek, viszont
jó néhány fajuk igen büdös és
egyre nagyobb számban vannak jelet hazánkban is.
A poloskák túlszaporodásának
több oka is van. Ennek az alapvetően mediterrán rovarnak
egyre több faja jelenik meg
környékünkön és Európa északi területein, főként az import
zöldség- és gyümölcsszállítmányokkal, és a melegedő éghajlat miatt nem pusztulnak el,
hanem szaporodni kezdenek.
Sőt, az itt őshonos fajokkal –
például a bencepoloskával –
való találkozáskor létrejöhet
génkicserélődés, ami még ellenállóbbá teszi őket.
Így került Közép-Európába a
2000-es években a zöld színű
afrikai vándorpoloska, majd
tíz évre rá az Ázsiából beván-

dorolt valamivel kisebb és
karcsúbb barnás-szürkés ázsiai márványpoloska, amelyek
valósággal ostrom alá vettek
bennünket. Kártételük ugyan
még nem számít jelentősnek,
elterjedésük és inváziójuk nagyon kellemetlen.
Életciklusukat a térségben jellemző klíma, de akár az adott
évben uralkodó időjárási viszonyok is jelentősen befolyásolják. Olaszországban egy
évben két nemzedékük is kialakulhat, míg Svájcban csak egy.
Elképzelhető, hogy járásunkban is két nemzedékkel kell
majd számolni, mert eltűnni
már biztosan nem fognak. Ha a
környezeti feltételek
megfelelőek, akkor e
szapora állatok gyorsan tömegessé válnak, különösen, hogy
nincs
természetes
ellenségük, s a büdös
és mérgező váladékok miatt a madarak
számára sem jelentenek megfelelő táplálékot.
A külföldi tapasztalatok szerint
csak a széles hatásspektrumú
rovarölő szerek hatásosak a
megállításukra, amelyek más
károkat is okoznak. Az is kiderült már, hogy a biológiai védekezés is nehéz ellenük, mivel
azok a madarak, amelyek megeszik ezeket, más rovarokat
is elpusztítanak. Amerikában
egy darázsfajjal kísérleteznek,
amely Ázsiában a márványospoloska tojásaival táplálkozik,
de azt még vizsgálják, hogy az
őshonos poloskafajokat meg
lehet-e védeni tőle.
Hogy mit tehetünk, ha a lakásban észrevesszük a poloskainváziót? Nem sokat, de a
legjobb, ha – gumikesztyűben
– összegyűjtjük őket, és – mi-

vel terjedésüket minden eszközzel meg kell akadályozni,
elpusztításuk után a szemétbe
dobjuk. Persze ilyet egy természettudós sosem mondana,
de a szakértők szerint a vándorpoloskát, vagy az ázsiai
márványospoloskát
begyűjteni, majd kidobni az ablakon
olyan, mintha valaki patkányt
fogna otthon, és élve átdobná a
szomszédba…
Ezeknek a rovaroknak nincs
nálunk természetes ellensége
és a klímához is gyorsan alkalmazkodtak, ezért terjednek
ennyire.
Egy a német kutatóintézeteket
tömörítő társaság néhány éve
arra az eredményre jutott, hogy
minden évben átlagosan hat
új idegen fajjal gyarapodik az
európai élővilág. A jövevény
fajok háromnegyed része véletlenül került Európába és az
idegen növényfajok száma, 25
év alatt megháromszorozódott.
A betolakodók a környezeti adottságok megváltozásán
túl, legtöbbször további változásokat is előidéznek – amit
sokan a klímaváltozáshoz
hasonlítanak. A jelentős gazdasági károkon kívül, genetikai szennyezést okoznak és a
vegyszerhasználatot is növelik.
Különösen fontos ezt újragon-

dolni a mostani változékony
időjárás tükrében. Az elhúzódó
őszi időjárás, valamint az enyhe téli időszak ugyanis kedvez
a kórokozók és kártevők áttelelésének.
–za–

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. * 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

Szeptemberi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk októberi, utolsó számában közöljük!

humor-csokor
Szia, egy új és jobb hitelt
ajánlunk mindenkinek.

– Móricka, te nem tanultad meg a múltkor
feladott imát! Igaz?
– I…i…igaz, plébános bácsi, de honnan
tetszik tudni?
– Látom a szemedről! Nos, mit fogsz délután csinálni?
– Elmegyek a szemészetre.
Az uszoda úszómestere odaszól egy pasasnak:
– Elnézést uram, legyen szíves, ne pisiljen a vízbe!
– Ugyan, mások is belepisilnek!
– Igen, de nem a rajtkőről!
– Ügyvéd úr, szeretnék végrendeletet írni,
de sajnos nem tudom, hogyan kell. Segítene megírni?
– Persze, hagyja csak rám az egészet!
– Nos, gondoltam, hogy Ön szeretné a
legnagyobb részt, de én azért szeretném,
ha a gyerekeim is kapnának egy részt az
örökségből...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne feledkezzen meg
egészségéről! Ha nem mozog eleget, igyekezzen többet sétálni,
úszni vagy más sportot űzni. Ha étkezési szokásait nem találja
megfelelőnek, térjen át kiegyensúlyozottabb étrendre, amely érdekes változatosságot is jelenthet.
HALAK (február 21. – március 20.) Személyes kapcsolatai
most fokozott óvatosságot igényelnek. Ha már csírájában kiküszöböli és tisztázza az apróbb kellemetlenségeket, nem fognak
gondot okozni. Ha nem veszi ezeket komolyan, fennáll a veszélye, hogy kínos helyzetek alakulhatnak ki, amelyeket hosszú idő
alatt tud majd tisztázni.
KOS (március 21. – április 20.) Rendkívül vállalkozó szellemű,
most is nekilát elképzelései megvalósításának. Ha megteszi az
első lépést, izgalmas eseménysort indíthat el. Sokat jelent önnek,
hogy szerettei mindenben mellette állnak, most véleményüket is
kérje ki, meglátja, sokféleképpen segítségére lesznek.
BIKA (április 21. – május 20.) Valami fontos dolog lezárul
ebben az időszakban. Végre érezheti, hogy mindaz a rengeteg
idő és energia, amit belefektetett tervébe, meghozza gyümölcsét.
Most még érdemes az utómunkálatokra is odafigyelnie, és akkor
minden bizonnyal tökéletesen elégedett lesz az eredménnyel.

– Miért olyan sápadt az arca Jean?
– Egész úton a menetiránynak háttal
kellett utaznom.
– Miért nem kérte meg a szemben ülőt,
hogy cseréljen helyet önnel?
– Én akartam, de nem ült ott senki.
A tanár magyaráz: – Az araboktól vannak a
számaink, a kínaiaktól a porcelán, a naptár
a rómaiaktól. Valaki tud még ilyen példát
mondani?
Pistike jelentkezik. – Tanár úr, nekünk a
poharak a sarki kocsmából, a tányérok az
étteremből, ahol a mama dolgozik, a bor a
szomszéd pincéjéből, paprika a hátsó szomszéd kertjéből, a kisöcsém pedig a postástól.
A szőke nő mondja a barátjának:
– Nagyon kíváncsi vagyok a jövőmre. Szeretnék elmenni egy jósnőhöz, csak nem tudom,
hogy tenyérjós, vagy gondolatolvasó legyen-e.
– Szerintem tenyérjós, mert tenyered, az
van...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Izgalmas utazási lehetőséget vagy találkozást hoz a hét. A környezetváltozás vagy az
új nézőpontok nagyszerű élményt jelentenek. A felbukkanó
érdekes lehetőségek jól illenek kalandvágyó természetéhez.
Ragadjon meg minden lehetőséget, hogy kipróbálhassa az újdonságokat.
RÁK (június 22. – július 22.) A harmonikus családi élet időt és
energiát igényel, így a számtalan meghívás és elfoglaltság közepette nem szabad megfeledkeznie arról, hogy ideje egy részét
megőrizze azok számára, akik igazán fontosak önnek és akiket
talán elhanyagolt egy kicsit ezen a héten.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Családi élete nagyszerűen alakul, bár szívesen venne egy kicsivel több függetlenséget. Ha nyugtalanítja valami, legyen őszinte szeretteivel, és
bátran kérjen tanácsot, mert megértők lesznek önnel, és sokat
segíthetnek. Később hálás lesz támogatásukért és szeretetükért.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Ha beleveti magát egy
izgalmas feladat megoldásába vagy egy érdekes téma elsajátításába, az egyszerre élvezetes és hasznos, és személyisége is fejlődik általa. Szerettei talán nem csatlakoznak önhöz, de mindenképpen szeretnék figyelemmel kísérni, hogy mivel foglalkozik.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Jó hasznát veszi
most higgadtságának és megfontoltságának. Előfordulhat ugyanis, hogy környezete nem osztja a lelkesedését ötletei és tervei
iránt. Csak úgy kerülheti el a problémákat, ha nem feledkezik
meg az ő nézőpontjukról sem és hajlandó némi rugalmasságra.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A hét kedvező a személyiség fejlesztése szempontjából, ezért hasznára válik, ha bővíti ismereteit, esetleg úgy, hogy új kihívások elé állítja magát, új
érdeklődési területek felé fordul a figyelme. Érdeklődési körének
szélesítésében most igazán örömét leli majd.
NYILAS (november 23. – december 22.) Mozgalmas hétnek
néz elébe, egymást érik a baráti találkozók, családi összejövetelek, különböző elfoglaltságok. Nagyra értékeli családtagjai
támogatását és segítségére lehet, ha megvitatja velük elképzeléseit, terveit és aggodalmait. Mindenképpen szakítson időt egy
kis testmozgásra is!
BAK (december 23. – január 20.) Személyes kapcsolataira
igen pozitív erők hatnak. Bármilyen szórakozás, amihez ki kell
mozdulnia otthonról, nagyszerű lehetőséget teremt, hogy új ismerősökre tegyen szert. Ezért még ha szívesen töltené is egyedül
szabadidejét, vegyen erőt magán és küzdje le tartózkodását!
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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.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás
* Te l . : 0 9 4 8 6 2 2 0 5 1 *

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!

Tel.: 0905 928 195

Tel.: 0905 515 443

S
Z
U
D
O
K
U

Lapostetők szigetelését vállalom

Tel.: 0918 780 688.

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen
od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása
50.- eurótól,
betűaranyozás:
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273
BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

Bontás * falazás * festés * mázolás *
villanyszerelés* víz- és gázszerelés *

Tel.: 0905 450 570

* Eladó nagyobb
mennyiségben búza,
ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 720
348.

Zongorahangolás + szervíz
(mechanika-ellenőrzés, porszívózás)

0905 694 933

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815

email: pvendegh@gmail. com
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KOSÁRLABDA

BKM Losonc – MBK Rieker COM-therm Komárom
83:75 (41:33 * 19:18, 22:15, 24:23, 18:19)

Mindig komoly ellenfél volt a losonci gárda, főképp akkor,
amikor hazai pályán szerepeltek. A bajnokság első találkozóján újra megismétlődött a forgatókönyv, viszont a komáromi
sportcsarnokban mindig a Duna-parti legénység győzött.
A találkozó folyamán lényegében a losonciak után kullogtak a komáromiak, sok esetben csak 2 pont hiányzott,
hogy ők hagyják el győztesként a pályát. Ezen a
találkozón csak az utolsó
negyedben sikerült ezt elérni a vendégeknek. Komárom
pontszerzői: Miloševič 21, Sta-

menkovič 14, Hayes 9, Ray 5,
Bolek 3, (Bowman 18, Stojanov 5, Halmeš és Pipéška 0).
Lapzárta után, szerdán fogadták Komáromban az
iglói csapatot, majd november 12-én Privigyére kell a komáromiaknak
utazniuk a következő összecsapásokra.

BIRKÓZÁS

Szeptember 27-én és 28-án rendezte meg a nyitrai birkózóklub a 2019-évi XXXVIII. Svitač Jozef szabadfogású ifjúsági
nemzetközi birkózóversenyt, melyen részt vettek a komáromi
Spartacus birkózóklub versenyzői is.
Az egyéni eredmények:
Gyerek korosztály 2008-2009-2010: 40 kg ...4. hely – LAKATOS
Kevin * 52 kg: ... 4. hely – ŠIFFEL Noel
Kadét korosztály 2002-2003-2004: 55 kg – 1. hely – LAKATOS
Imre * 55 kg ...2. hely – VELSICZ Richárd
Dr. Kúr Károly – klubelnök
Október 5-én, Privigyén rendezték meg az idősebb diákok kötöttfogású országos bajnokságát, amelyen – hagyományosan
– a délszlovákiai versenyzök domináltak. Járásunk 6 birkózóklubjából a gútaiak voltak a legeredményesebbek.
Sajnos a vállsérülést szen- köszönhetően egy érmet és 10
vedett négyszeres országos pontot így is szereztek:
bajnokunk, Dinkó Branislav, Lakatos Patrik 42 kg-ban 2. hevalamint a hátfájdalmakkal lyezett, Ďuráč Dávid 62 kg-ban
küszkdő, többszörös OB ér- 4. helyezett, Verner Roman 62
mes öccse, Nikolas nélkül kg-ban 8. lett, Stojka Tibor 75
kellett a gútaiaknak szőnyegre kg -ban pedig 5. helyen végzett.
–gmisi–
lépni. Négy versenyzőjüknek (14 versenyzőből)

GÚTAI SPORTNAP

Szeptember 30-án került sor a gútai sportnapra, amelyet
Horváth Árpád polgármester nyitott meg. A város valamennyi alapiskolája, vagyis a Korvin Mátyás AI, a II. Rákóczi Ferenc AI, a Nagyboldogasszony Egyházi AI, a J. A.
Komenský AI és a Speciális AI tanulói küzdöttek a különféle
sportágakban, amelyekben volt atlétika, gránátdobás, földharc, sportlövészet, kerékpározás és
evezés is. Az alábbiakban
a sportnapon készített
felvételekkel elevenítjük
fel az eseményeket.
Mgr. Morovič Orsolya

LABDARÚGÁS
II. liga * 12. forduló: Komáromi KFC – Pozsonyligetfalu 0:0

Ezúttal a Leckéši, Ujlaky, Pagáč, Varjas, Pittner, Šimko, Domonkos, Begáň,
Rigo, Pokaidis, Pinte, illetve Lengyel, Krela, Sandal, Szalai, Kollár, Daniel
és Kneževič összeállítású komáromi csapat hazai pályán fogadta ellenfelét.
A ligetfalusiak, mint ellenfelek, egész sor kellemetlen meglepetést tudnak okozni, de a
komáromi csapat bizakodó volt.
Egyértelműen le kell szögez- alkalommal is bemutatta a há- nem sikerült úgy összerázódni, hogy kétszer 45 percig je- lóőrök magasiskoláját, mikor niuk, hogy ellenfeleik számára
lentős mértékű pályafölénnyel a ligetfalusiak életveszélyesen nehézségeket okozzanak. Az
játszott a komáromi csapat, fenyegették a komáromiak ka- őszi, eddig lejátszott 12 mérőviszont egyetlen gól sem szü- puját. Nyugodt lelkiismerettel zésük alatt csupán 13 pontot
letett a találkozón. A komáro- lehet állítani, hogy ezen a ta- szereztek. Sajnos egyre inkább
mi csatárok csak nagy ritkán lálkozón ő volt a hazai csapat megközelítették a kiesőzónát,
kerültek a tizenhatos közelébe. legjobbja.
jelenleg a 12. helyen állnak.
Ezzel szemben Leckéši két Sajnos, a komáromiaknak még
-koanIII. liga * 10. forduló:
Marcelháza – Garamkálna 3:0 (0:0) A találkozó első
percétől pályafölénnyel játszottak a marcelháziak, de az
első negyvenöt percben nem
sikerült gólt rúgniuk. Igaz, a
vendégek folyamatosan a saját
térfelükre szorultak és rendkívüli módon védekeztek. Úgy
látszik, a másik játékrészre kimerültek, mert a találkozó 46.
percében Kneževič bomba góĺt
lőtt, majd öt perccel később
duplázni tudott. A vendégek
vérszemet kaptak, sorozatban
indították támadásaikat, de
eredménytelenül. Ráadásul a
89. percben Bottyán gólja igazolta a hazai csapat fölényét.
Marcelháza a bajnoki táblázat élvonalába került, a 4.
helyen áll 19 ponttal.
IV. liga * 10. forduló
Gúta – Léva 2:0 (1:0) Szinte
megtáltosodtak a hazaiak és az
első negyedórában már négy
gólhelyzetet is kidolgotak. Miután a 26. percben Zvoncsár
ellen szabálytalanságot követtek el a lévaiak, a büntetőnél
Kókai védhetetlenül lőtte be a
hazaiak első gólját. A második
játékrészben erősítettek a vendégek a védelmükön, viszont a
73. percben Záborský igazolta
a hazaiak fölényét * Naszvad
– Nagysurány 0:3 (0:0) Az
első félidőben még egyenrangú ellenfélként játszottak a
csapatok, viszont itt-ott érezni
lehetett, hogy a surányiak támadásai veszélyesebbek voltak. Sajnos, a második félidőben mindez bebizonyosodott
* Ímely – Ógyalla 1:0 (1:0)
A járási derbin a hazai csapat
sokkal
kezdeményezőbben
játszott, viszont az ógyallaiak
a Simonics (17. p) gólja után
elsősorban a védekezésre össz
pontosítottak * A bajnoki táblázatban 1. Ímely (24 p), 8.
Ógyalla (15 p), 12. Gúta (12
p), 15. Naszvad (7 p).

V. liga * 10. forduló
Nagykeszi – Ekel 0:4 (0:1)
Egyértelműen taktikailag is fölényesebb volt a vendégcsapat,
bár az első félidő folyamán ez
nem nagyon érződött. A találkozó 4. percében Simon lőtt szemfüles gólt, a maradék negyven
percben viszont a hazaiak elsősorban védekeztek. A második
játékrészben a találkozó 47. és
68. percében Mészáros Mihály
igazolta a vendégek fölényét,
majd a 74. percben Szilágyi
adta meg a keszieknek a kegyelemdöfést * Perbete – Gyarak
1:1 (0:1) Kellemetlen meglepetésként érte a hazai csapatot,
hogy a 36. percben a vendégek
szerezték meg a vezetést. A
perbeteiek a második játékrészben folyamatos pályafölényt
alakítottak ki, viszont csak a
90. percben sikerült Širokov
révén egyenlíteniük * Újgyalla
– Ipolyság 1:2 (0:1) Jó taktikával kezdték a hazaiak a játékot,
enyhe pályafölényt alakítottak ki, viszont a 27. percben a
vendégek egy szemfüles góllal
átvették a vezetést. A találkozó
64. percében ismét az ipolyságiak voltak eredményesebbek, ám
négy perccel később Rigó javított a helyezeten, sajnos egyenlítésre már nem volt az újgyallaiaknak lehetőségük * A bajnoki
táblázatban 6. Ekel (17 p), 9.
Nagykeszi (14 p), 10. Perbete
(11 p), 11. Újgyalla (11 p).
VI. liga – 10. forduló
Izsa – Bátorkeszi 4:2 (0:1) Kellemetlen meglepetésként érte az
izsai szurkolókat, hogy a találkozó 9. percében Sziget lőtte az
első gól, vagyis a vendégek. Az
első félidő végéig a bátorkesziek
megtartották a vezetést, viszont
a második játékrészben parádéztak a hazaiak, sorozatban
gyártva a gólokat. Tárnok az 54.
percben, Kling az 56.-ban, Pásztor a 65. és 75. percben talált a
vendégek hálójába, akik közül
Izsó a 88. percben még szépíteni

AT L É T I K A

Kele Géza egyre közelebb kerül a bűvös 200. maratonjához. A
múlt hét végén a kellemetlen időjárás ellenére a Kassai Béke
Maratonon a 189. maratoni távját futotta le, 5:58-as idővel.

S E I S H I N K A R AT E

Szeptember utolsó hétvégéjén a Seishin karate Klub „különítménye” Magyarországra utazott a VII. Rakurai kupa nevű versenyere. Ezen több mint 200 induló lépett tatamira. Két edző Hupian Kristína, és
Cserepes Zoltán, illetve két bíró, Markovics János és Trencik Nikolas kíséretében a keszegfalvai klubot 7,
a Satori karate klubbot pedig 2 versenyző képviselte.
A küzdelemeket Menző Márk (Satori karate klub) kezdte. Első ös�- Menző Rebeka (Satori karate klub) első küzdelmét elveszítette, de a
szecsapást simán nyerte wazarival majd a második bunyóban hos�- másodikban egy jóval nehezebb és erősebb lányt vert meg, akit kétszabbításban kapott ki. Kiss Ádám (Keszegfalva) szépen betartotta szer is leütött gyomorra. Oláh Lilla (Ekecs) első küzdelmében egy
az edzői utasításokat, sajnos mindkét küzdelmében erősebb és ru- kék öves lányt vert meg 5 pontos különbséggel, a második bunyóban
tinosabb volt az ellenfél, így nem sikerült győznie de szépen helyt pedig egy olyan lányt aki 5 évet Kick-boxolt 6:0-ra legyőzött.
állt. Molnár Dominik (Keszegfalva) első küzdelmét ipponnal nyerte, A verseny nagyon jól sikerült mindenki kihozta magából a maximásodik küzdelmében egy hajszállal kapott ki, mivel a csoportjá- mumot és szépen helyt álltak. Jó lehetőség volt ez a gyakorlásra
ban közbeverés volt, így több ponttal tudott felállni a dobogó felső hiszen október 12-én már a következő megmérettetés vár a Seishin
fokára. Sárai Csongor (Keszegfalva) és Rakus Ján (Keszegfalva) karate klub növendékeire a Kovács Kata Zsófia emlékversenyen
egy csoportba kerültek. Mindketten első bunyójukat wazarival il- Dunaszerdahelyen.
letve Csongor ipponnal, tehát két pontal nyerte meg. Második küz- Eredmények:
delmüket egymás ellen vívták, ahol Csongor hosszabbításban fej- 1. helyezettek: Sárai Csongor, Molnár Dominik (Keszegfalva) és
rúgással tudott győzni. Oláh Ákos (Ekecs) első küzdelmét nagyon Oláh Lilla (Ekecs).
szépen nyerte meg, második küzdelemében egy ponttal maradt csak 2. helyezettek: Rakus Ján (Keszegfalva), Menző Márk (Satori K.K
alul, így a dobogó második fokára állhatott. Zezula Filip (Ekecs) Vásárút), Oláh Ákos (Ekecs).
első küzdelmében egy erősebb ellenféltől kapott ki. A második küz- 3. helyezettek: Kiss Ádám (Keszegfalva), Menző Rebeka (Satori
delemben viszont annál szebben tudott győzni 6:1-re. A lányoknál K.K Vásárút), Zezula Filip (Ekecs).
–maj–

tudott * Madar – Ifjúságfalva
5:2 (2:2) Egy lényegében kiegyensúlyozott első félidő alatt
a 4. percben egy öngól, majd
Papp révén a 6. percben egyenlítő gól, a 31. percben Bitter révén újabb ifjúságfalvai találat,
majd a 15. percben madari gól
született (Gáspár révén). Ennek
köszönhetően nem unatkoztak a
madari szurkolók, akik a második játékrészben megnyugtatónak találták Barta (53. p), Varga
(87. p) és Gáspár (89. p) lövéseit, amelyek az ifjúságfalvai
kapuban kötöttek ki* Szentpéter – Bajcs 6:5 (3:2) Gólparádé
volt a javából, hiszen mindkét
fél sikeresnek volt mondható,
bár a vendégek egy hajszálnyival gyengébbnek bizonyultak.
Góllövők: Pšenák (9. perc), Urbánek (11. p), Jóba (39. p), Vida
(54. és 80. perc), Szakál (81. p),
illetve 5. és 50. percben Nagy,
29. és 65. percben Kolompár,
67. percben Bagin * Hetény –
Dunaradvány/Marcelháza B
2:1 (0:1) A hetényi védők pillanatnyi megingását kihasználva
az első félidő vége előtt három
perccel Szemenyei szerezte
meg a vendégek vezetését. A
második félidőben felélénkültek a hazaiak és az 55. percben
Csintalan egyenlített, majd a 83.
percben Marikovec büntetőt értékesített* Bogya/Gellér – Dunamocs 1:5 (1:1) Az első játékrészben kiegyensúlyozott játék
folyt a pályán, a 29. percben
a bogyaiak első gólját Inczédi
lőtte a hálóba, amelyre csak a
42. percben érkezett válasz Sotkovskytól. A második játékrészben a mocsiak szólózásba és
gólzáporba kezdtek. Paluska a
64., Tóth a 75., Kovács a 85. és
Nagy a 90. percben talált a hazaiak kapujába * Nemesócsa –
Örsújfalu 2:2 (1:1) Rendkívül
kiegyensúlyozott mérkőzésre
került sor az ócsai pályán, ahol
a 35. percben Sándor megszerezte a hazai csapat első gólját.
Négy perccel később viszont az
kapujukba talált Horváth. So-

Karol Scholtz felvétele

kaknak úgy tűnt, hogy ez a két
játékos szólózik a pályán, mert
a találkozó 59. percében ismét
Sándor volt a szerencsésebb,
viszont a 89. percben Horvát
egyenlíteni tudott * Csallóközaranyos – Lakszakállas 3:0
(1:0) Az aranyosiak felkészültek a találkozóra, olyan védelmet biztosítottak kapujuknak,
hogy a tizenhatosukat megközelíteni sem lehetett. Lelkes a
42. percben lőtt gólja viszont
jelezte, hogy otthon akarják tartani a pontokat. Ez igazolódott
is, mert a találkozó 52. percében
Lelkes duplázott, majd a találkozó zárásaként, a 90. percben
Susik talált a lakszakállasi hálóba * Búcs – Szilos 1:2 (0:1)
Már az első játékrészben érezni
lehetett, hogy a vendégcsapat
fiatalosabb lendülettel lépett
pályára. Ezt Sykora gólja is
igazolta. A második félidőben
is a szilosiak voltak kezdeményezőbbek, Kosztolányi is szép
gólt lőtt, míg a hazaiak részéről
Bódis volt eredményes * Keszegfalva – Csicsó 3:2 (0:2)
Szinte a halálból hozták vissza
mérkőzésüket a keszegfalvaiak,
akik a hazai pálya ellenére az
első játékrészben. A vendégek
azonnal intenzív játékba fogtak,
a 4. percben és a 13. percben Gál
talált a házigazdák kapujába A
második játékrészben megerősítették a védelmet, miközben a
csatársor is támadásba lendült.
A 65. percben Budai, majd a
64. percben Rigó góljával kiegyenlítettek, majd Budai a 74.
percben is remekelt *A bajnoki
táblázatban 1. Csallóközaranyos (24 p), 2. Szilos (24 p),
3. Lakszakállas (24 p), 4. Izsa
(22 p), 5. Dunaradvány/Marcelháza B (21 p), 6. Szentpéter (21 p), 7. Hetény (21 p), 8.
Búcs (16 p), 9. Keszegfalva (13
p), 10. Dunamocs (12), 11. Bátorkeszi (11 p), 12. Nemesócsa
(11 p), 12. Bajcs (9), 14. Örsújfalu (8), 15. Ifjúságfalva (7),
16. Madar (7 p), 17. Csicsó (6
p), 18. Bogya/Gellér (4).

CSELGÁNCS

A múlt hét végén az Oroszlányi
Judo Club-nak köszönhetően az
olaszországi, több mint 12 ezer
lakosú kisvárosban, Spilimbergóban megrendezett nemzetközi
tornán vehettek részt a gútai cselgáncs-reménységek. Az erős mezőnyben a két cselgáncsozó, Szabó Margaréta és Tánczos Márton
kiválóan helytállt és végül a duó
két éremmel gazdagította a gútai
klub eddigi eredményeit. Margaréta valamennyi küzdelméből
győztesen került ki, és kategóriájában aranyérmes lett. Márton
három meccset nyert, egyet a későbbi győztessel elveszített, viszont így is bronzéremmel hagyhatta el a szőnyeget.

Október 12-én kerül sor

A Gútai Nemzetközi Diák-Nagydíj

elnevezésű cselgáncsversenyre, amelyen fiú és leány
kategóriákban, korcsoportokra osztva három tatamin folyik
majd a küzdelem a városi sportcsarnokban.

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

október 12-én
Rezső
október 13-án
Kálmán, Ede
október 14-én
Heléna
október 15-én
Teréz
október 16-án
Gál
október 17-én
Hedvig
október 18-án
Lukács
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a keszegfalvai
Nagy Tibor, kisújfalui Mátyás Jakab András, a zöldállási Varga Richard, a bényi
Katóová Letícia, a bátorkeszi Persei Oliver, a nyárasdi Koleszár Zsóka, a csornoki
Mészáros Filip, a megyercsi Gőgh Vivien, a komáromi Greisinger Filip és Zauška Benjamín, a dunaradványi Ďuríčeková Emília, a nemesócsai Tamásy
Levente.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Kuczman Zsuzsanna (57 éves), Geletová Viera (68 éves), Šemnická Edita (74 éves) és
Huršanová Magdaléna (64 éves), a gútai Fekete Imre
(76 éves), a martosi Gyűrősiová Eva (62 éves), a csicsói Mező Ilona (83 éves).
Emléküket megőrizzük!

GYÁSZJELENTÉS
Szívünkben mély fájdalommal
értesítjük a rokonokat, ismerősöket,
szomszédokat, a volt munkatársakat,
hogy életének 69. évében örökere távozott közülünk a szeretett feleség, édesanya és nagymama,

Geleta Viera
(született Kúr)
Komáromban.

Búcsúztatása október 11-én (12.30-kor) lesz a komáromi
katolikus temetőben.
A gyászoló család

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S

Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak, a jó barátoknak, a
szomszédoknak, a volt munkatársaknak és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára,
a komáromi temetőbe a szeretett férjet,
édesapát, apóst,
nagyapát és dédnagyapát

Forró Bélát,

aki életének 78. évében, hosszú, türelemmel viselt betegségben
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a
részvét őszinte szavait, melyekkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Őt soha nem felejtő, gyászoló családja

MEGEMLÉKEZÉSEK
A jók úgy mennek el,
hogy mindig velünk maradnak...
Három évvel ezelőtt, október 14-én távozott szerettei köréből a drága feleség,
nagymama és dédmama,

Németh Jolán
Komáromban,

Emlékét őrző szerető férje,
lánya Mónika és Katika
családjukkal

Csendben állunk, emlékezünk.
Nem halt Ő meg, még mindig él bennünk...
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk

Molnár Cecíliára,
(Martos)

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

FEHÉRBOROSBALZSAMOSHAGYMÁS CSIRKE

Hozzávalók:
50 dkg csirkemellfilé
4-5 fej lilahagyma
5-6 gerezd fokhagyma
2 dl fehérbor
só, bors, olaj
2-3 evőkanál balzsamecet
vagy balzsamecetkrém

Elkészítése:
A megmosott húst kockákra vágjuk.
A megtisztított hagymát négybe vágjuk, majd vékonyan felszeleteljük. A fokhagymagerezdeket is megpucoljuk.
Egy nagy serpenyőben kevés olajat hevítünk, erre dobjuk a hagymát. Rápréseljük a fokhagymát is, végül jöhet a hús, a só és a bors.
Gyakran kevergetve, nagy lángon pirítjuk. Amikor már kezd leragadni, felöntjük kevés fehérborral, közepes lángon pároljuk, a
bort szükség szerint pótolva.
Amikor már megpuhult a hús, és elpárolgott alóla a bor, meglocsoljuk a balzsamecettel. Ennek az erős gőze hamar elpárolog, és
csak egy finom karamellizlált réteg marad a húson.
Nagyvirágú
krizantém
eladó Cserháton.
Tel.: 0902 302 742
0914 224 677

Eladó Keszegfalván

(1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervében is szereplő telek.

Tel.: 0907 789 807

A leggazdagabb
könyv- és kottakínálatot nálunk
találja!

Horizont-szelet

Hozzávalók:
A barna lapokhoz:
20 dkg liszt
5 dkg vaj vagy zsír
2 dkg kakaópor
1 csomag sütőpor
1 db egész tojás
10 dkg cukor
csipet só
kevés tej vagy tejföl (csak
annyi kell, hogy összeálljon)
1 csomag vaníliás cukor
A piskótához:
20 dkg porcukor
6 db egész tojás
25 dkg vaj
6 ek cukor
őrölt narancshéj (elhagyható)
6 ek rétesliszt
A csokimázhoz:
1 késhegynyi szódabikarbóna 3 ek kakaópor
A krémhez:
3 ek cukor
6 dl tej
kevés víz
4 ek liszt
3 dkg vaj
Elkészítése:
A barna lap hozzávalóit összedolgozzuk, majd egy gázsütő méretű tepsi hátoldalán 2 lapba kinyújtva megsütjük. Ha megsültek, félretesszük.
Ezután elkészítjük a piskótát. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjékből habot verünk, hozzáadjuk a cukrot, keményre verjük, majd
a tojások sárgáját egyenként hozzáadva verjük tovább.
Végül a szódabikarbónával elkevert lisztet több részletben, óvatosan a tojásos habba forgatjuk. Egy nagy méretű (pl. gázsütő) tepsit kibélelünk sütőpapírral, és 190-200 fokos sütőben kb. 30 perc
alatt megsütjük. Amíg sül, elkészítjük a krémet. A tejből és a lisztből sűrű habarást készítünk (elkeverjük a tejben a lisztet és sűrűre
főzzük). Kihűtjük. A vajat és a cukrokat habosra keverjük, majd a
kihűlt habaráshoz keverjük. Ízesítjük az őrölt narancshéjjal.
Az egyik barna lapot egy tálcára fektetjük (meglocsolhatjuk
rummal vagy likőrrel), rákenjük a krém felét, majd erre fektetjük a kisült, kihűlt piskótalapot, és rákenjük a krém másik felét,
végül betakarjuk a 2. barna lappal.
Elkészítjük a csokimázat: a kakaót és a cukrot elkeverjük annyi
vízzel, hogy melegítés közben folyékony legyen. Sűrűre főzzük,
majd a tűzről levéve hozzáadjuk a vajat, simára keverjük, forrón
a süti tetejére öntjük, és egyenletesen eloszlatjuk rajta. Tálalásig
hűvös helyre tesszük.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:
• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0905 928 195

Tel.: 0915 958 386

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