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Elfogadták az R7 déli gyorsforgalmi út útvonalát!

Új híd is épül a Kis-Dunán és így
Pozsony közelebb kerül a kisvároshoz
Szlatki Czanik Aranka

Megérte együttműködni a nyomozókkal?

Andruskó Zoltán
büntetését csökkenthetik

Minden bizonnyal enyhébb büntetésre számíthat Andruskó
Zoltán a Ján Kuciak oknyomozó riporter és menyasszonya,
Martina Kušnírová meggyilkolásának előkészítésébén való
részvétele miatt. Letartóztatása óta együttműködik a nyomozókkal. A vádirat ismertetése után Andruskó egyezséget szeretne kötni az ügyészséggel.
Andruskó jogi képviselője a függesztheti az ellene folyó
JOJ TV-nek elmondta, ügyfele büntetőeljárást, vagy akár vádönszántából tett feltáró vallo- alkuval is lezárhatja az ügyet.
mást és ezért Andruskó Zoltánt Andruskó Zoltánt legkevesebb
külön eljárásban hallgatják ki. 25 év, vagy akár életfogytig
Az ügyész feltételesen fel- tartó börtönbüntetés fenyegeti.

Környezetvédelmi kitüntetés
Komáromnak

Komárom város bekapcsolódott a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Környezetvédelmi
Ügynökség által meghirdetett „EnviroMesto 2019” elnevezésű, a környezetbarát szemléletmódot népszerűsítő versenybe.
A verseny keretén belül a helyi Az ünnepélyes eredményhirdeönkormányzatok számára ez tésre és a díjak átadására októegy jó lehetőség volt nyilváno- ber 1-jén került sor a Szlovákisan bemutatni a környezetbarát ai Városok Környezetvédelmi
városi élet és annak fenntart- és Enviromentális Regionaliható fejlődése érdekében tett zációja elnevezésű konferencia
lépéseket. A projekt elsődle- keretén belül Zsolnán. A díjat
ges célja az önkormányzatok Varga Tamás, Komárom város
ebben való támogatása és a alpolgármestere vette át Boris
nyilvánosság széles körű tájé- Suskotól, a környezetvédelmi
koztatása volt.
minisztérium államtitkárától.

Molnár Attila fölényes győzelme
A múlt hét vasárnapján a magyarországi önkormányzati választásokon Dél-Komáromban elsöprő győzelmet aratott dr.
Molnár Attila (FIDESZ-KDNP jelölt), aki 5 223 szavazatot kapott, míg kihívója, az ellenzéki csoportot képviselő Nemes Andrea 2 246-ot, a harmadik jelölt, Halász Károly (FCKEGYESÜLET) 365-öt. Dr. Molnár Attila irányítása alatt Dél-Komárom
hatalmas fejlődésen ment át, ipari parkjában modern üzemek
sora biztosítja, hogy minimális legyen a munkanélküliség, a város pedig folyamatosan szépül és fejlődik. 2018-ban munkája
elismeréseként az Év polgármestere kitüntetést vehette át.

Az érintett felek október 7-én véglegesen elfogadták a közeljövőben R7 (déli gyorsforgalmi út) megnevezéssel
megvalósuló gyorsforgalmi út vonalát. A múlt héten a Dunaszerdahely–Érsekújvár közötti útszakasz pontosításával minden akadály elhárult és elkezdődhet az építkezés. Részletesen, szakaszosan vették át az Albár–Szímő
közötti útszakaszt. Nagyszombat megyéből Ekecs és Gúta határán lép majd be a Komáromi régióba, ahol a
Kis-Duna fölött épül meg egy érdekes megoldású, úgynevezett hármas híd. A tárgyaláson Horváth Árpád, Gúta
polgármestere a többi érintett polgármesterrel a tervezők jelenlétében fejtették ki véleményüket és meglátásukat a tervezett úttal kapcsolatban.

Ami közvetlenül a Komáromi
járást érinti, a gyorsforgalmi
út Nagysziget határában, az
úgynevezett Csóványos felé
vezető utat fogja keresztezni.
Az út Negyed felé folytatódik,
Kissziget és Negyed között
lesz a fel- és lejáró. Itt épül
meg a Vágon átívelő további híd, amely északról érinti
majd Szímő községét. Maga
a híd hármas tagoltságú, azaz
három boltívből áll majd ös�sze. Erre azért volt szükség,
hogy a területen található,
sokrétű állat- és növényvilág
ne károsodjon. Hasonló elvek
miatt a Kis-Duna Feketevízövezete is érintetlen marad,
ugyanis itt, a két mellékággal együtt a dunai vizi világ
sokrétűségére kell figyelni.
(Egyébként ennek az övezetnek Jacques Yves Cousteau

kapitány, a közismert francia
tengerkutató, felfedező, természettudós és filmkészítő a
Dunáról forgatott filmjében
külön fejezetet szentelt.)
– Sajnos nem sikerült elérnünk azt az érintetteknél,
hogy az út délről kerülje meg
Érsekújvárt – árulta el Horváth Árpád, Gúta polgármestere. – Viszont az, hogy Gúta
közelében vezessen az az út,
amely meggyorsítja a régió
közlekedését, mindenképpen
sikernek számít – tette hozzá.
Ez az út négysávos lesz, közepén elválasztó sávval. A tervezők nem csak a környezetvédelemre figyeltek, hanem a
hangszennyezésre is. Azokon
az útszakaszokon, ahol közelben lakott települések, házak
vannak, hangszigetelő falakat
állítanak fel.

– A gyorsforgalmi utaknál a
gépjárművek sebessége elérheti a 110 km/órát, ami dur-

feledkeznünk arról sem, hogy
ez a fajta közlekedés mód már
erősen közelít a sztrádákon

Ilyen lesz a Gútát és vele együtt a Komáromi járást is érintő
R7-es gyorsforgalmi út.
Illusztrációs felvétel
ván számítva is azt jelenti,
Gútáról mintegy fél órával
rövidebb idő alatt érhetünk a
fővárosba. És nem szabad el-

A két párt között tovább folytatódnak tárgyalások,
de egyre biztosabb, hogy Bugár is felkerül a listára

Egyedül nem megy…(?)

Az MKP Országos Tanácsa nagy többség- nagy párt mellett az Összefogás pártja migel úgy határozott, hogy folytatják a Híddal lyen szerepet kap, s jelöltjei felkerülnek-e a
való tárgyalásokat a közös választási lis- közös listára, vagy pedig önállóan mérettetáról. Arról egyelőre nincs szó, hogy a két tik meg magukat.
Az MKP OT határozatával kozta, majd hozzá tette: – Az MKP abban érdekelt, hogy
kapcsolatban elsőként Bugár MKP szombati döntését kö- megteremtse a magyar egyBéla nyilatkozott, s pártja ne- vetően rendkívül intenzív tár- séget. Kiemelte: „ … nyolc
vében pozitívan értékelte az gyalások várnak ránk, főként és fél százaléknyi magyar él
MKP döntését. – Négy hónap- tartalmi jellegűek, vagyis arról Szlovákiában, ha osztódik a
pal a parlamenti választások kell beszélnünk, mit szeret- szavazóbázis, akkor valós a
előtt nincs szükség új szub- nénk elérni az elkövetkezendő veszély, hogy 2020. február
jektumokra, akik egységet és választási időszakban.
29-ét követően nem lesz maegyüttműködést hirdetnek, de Az ülés utáni sajtótájékozta- gyar képviselet a szlovák törnem tudják elérni azt – nyilat- tón Őry Péter elmondta, az vényhozásban”.

való utazáshoz. Nem kell falvakon keresztülhaladva sebességcsökkentéssel számolni,
másrészt a balesetek megelőzésében is jelentős szerepet
játszik, nem szólva a vezetés
kényelmének javításáról.
A szakemberek a végső kivitelezési terv kidolgozása közben
figyelembe veszik a Csallóköz
környezeti értékeit, a terep
adottságait, hogy a legkisebb
mértékben se sérüljenek szűkebb otthonunk, „Kukkónia”
természeti értékei.
Ami kedvezőtlen hír: a Bastr
nák Tibor által beharangozott
R8-as nyomvonalának javaslata nem készült el, így nem
lehet számítani arra, hogy az
új Duna-híd átadásáig mentesülhet Komárom a közlekedési
káosz alól. Véleményük szerint
az R8-as kiépítésére 5-10 évet
még várni kell.

Aranyérmes lett a komáromi
Selye János Gimnázium
Bukovszky László kisebbségi
kormánybiztos a Szlovák Köztársaság arany emlékérmével
tüntette ki a komáromi Selye
János Gimnáziumot az iskola
fennállásának 370. évfordulója
alkalmából.
Az iskolát – mint érseki katolikus gimnáziumot – 1649-ben
alapította a jezsuita rend. Feloszlatásuk után az intézmény a
bencésekhez került és egészen
1945-ig náluk is maradt. Olyan
kíváló tanárok álltak a katedrá-

nál, mint Baróti Szabó Dávid
költő, Czuczor Gergely költő,
Pray György jezsuita történész, Révai Miklós nyelvész,
Gidró Bonifác, Szabó Endre
fizikus, Szénássy Zoltán helytörténész, Gáspár Tibor történész és Keszegh István matematikus. Itt tanult többek közt
Ányos Pál költő, Beöthy Zsolt
irodalomtörténész, Feszty Árpád festőművész, Ghyczy Kálmán későbbi pénzügyminiszter, Selye János stresszkutató
(nevét az iskola 1994-ben vette
fel – a szerk.), Konkoly-Thege
Miklós csillagász, Kultsár István író, Kaszás Attila színész
valamint Borbély Alexandra és
Jókai Ági színésznő is.

Az MKP Országos Tanácsának nyilatkozata

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa a júniusi döntésének megfelelően
továbbra is az egységes magyar választási lista megteremtését tartja az egyetlen, a közösség képviseletét biztosítani
tudó megoldási lehetőségnek. Az MKP
OT már júniusban konkrét megoldási
javaslattal élt. Bár a nyári tárgyalássorozatok nem hozták a várt eredményt,
140 nappal a választások és 50 nappal a
jelöltlisták leadása előtt olyan lépéseket
kezdeményeztünk, melyek az „egy magyar lista” megteremtését célozzák meg.
Az MKP OT megbízza az MKP Országos Elnökségét, hogy a magyar egység
megteremtése érdekében egyeztessen a

társadalmi szereplőkkel és október végéig konkrét megoldást javasoljon, mégpedig úgy, hogy a két meghatározó párt,
az MKP és a Híd megegyezése jelentse az
alapot közösségünk
összefogására.
Az MKP Országos
Tanácsa továbbra is
minden, a közösség
érdekében tettekben
is tenni akaró személyt örömmel lát tagjai, támogatói között – akár pártokon kívüliként – az egy
magyar listán indulók között.
Az MKP OT szakmailag hiányosnak és
gyengének minősíti az agrártárca elmúlt

négy éves tevékenységét, amellyel válságos helyzetbe hozta nemcsak az agrárgazdálkodás hazai feltételeit, de egyben
még jobban kiszolgáltatottá tette a hazai
élelmiszertermelést és Szlovákia élelmiszer önellátottságát.
Mindezt bizonyítja az agrárés
élelmiszerkereskedelem
évről évre növekedő negatív
szaldója a hazai innovatív agrár- és élelmiszeripari támogatások hiánya, a nem transzparensen
leosztott Uniós támogatások körüli ügyletek felhalmozódása is.
Pozsony,
2019. október 12.
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Terrorelhárító csapatok gyakorlatoztak a komáromi vár területén

Létrán, földön, levegőben…

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, a terrorelhárítás
európai Atlas nevű szervezetének
elnökévé választották a szlovákiai
Lynx egység parancsnokát, Hamran

Arra a kérdésünkre, hogy ez
a gyakorlat összefügg-e a kinevezésével, Hamran István
mosolyogva válaszolt. – Nem,
hiszen egy ilyen nemzetközi
jellegű gyakorlat megszervezése nem történik máról holnapra.
Először is az érdeklődő felek
meghatározzák, hogy a leendő
gyakorlat fő célja mi legyen –
magyarázta a Lynx és az Atlas
parancsnoka. – Ez a gyakorlat
a városok, községek belterületén esetleges beavatkozásra
összpontosított, tehát a felvo-

nulásra, a helyzet elfoglalására
és a behatolásra. Hogy mekkora volt az érdeklődés? Óriási,
hiszen huszonhat ország akart
részt venni a gyakorlaton.
Mint azt a parancsnok elmondta, hiába van óriási lehetőségük
a komáromi vár területén, komoly szervezést igényelne a
logisztika, az elszállásolás.
– Erre még nem vagyunk felkészülve, egyelőre megelé-

Istvánt. Az ő érdeme is, hogy egyre
szorosabb az egyes államok elitkommandóinak együttműködése, s erről a
tavaly megtartott komáromi bemutató is bizonyítékul szolgál. A múlt hét

gedtünk azzal, hogy Európa
legnagyobb és legkomplexebb
gyakorlatát kellett lebonyolítanunk. Még a legjobb előkészítés mellett is történhetnek váratlan események. Ilyen volt az,
amikor kiderült, hogy a komáromi gyakorlat ideje alatt a mi
Mig típusú helikopterünk tervezett javítás alatt lesz, viszont
a levegőből való leereszkedés
bemutatójához
szükségünk
lesz gépre. A hadügyminisztérium segített ki bennünket egy
Bella 462-es géppel, amely-

nek személyzete becsülettel
teljesítette a tőlünk elvárt feladatokat. Ami számunkra is
meglepő volt, az az amerikai
kommandósok rendkívül mozgékony Sikorsky Black Hawk
gépe, amely először repült a
komárom feletti légtérben.
Utólagosan is szeretnék bocsánatot kérni a Komáromi és
környékbeli lakosoktól, hogy a
gépek dörgése jelentős mértékű

Boszorkány a filmvásznon

Wass Albert 1959-ben, amerikai emigrációja alatt írt nagy sikerű regénye A funtineli boszorkány. Eredetileg három kötetből áll, de létezik négykötetes kiadása is, amelyben az eredeti
kiadás második kötetét kettéosztották. 2005-ben 25. helyen
került be a Magyarország 100 legnépszerűbb könyvét felvonultató Nagy Könyvbe. A magyar alkotások között ezzel a 11.
legnépszerűbb könyvnek bizonyult.
A regény főszereplője, Nuca, akaratú” asszonnyá vált, akire
egy boszorkányosan szép ha- a jók szentként, látóasszonyvasi leány. A gyönyörű hajadon ként, a rosszak boszorkányként
fokozatosan ébredt rá az erejé- tekintettek. Az áldott képesség
re. Arra, hogy egyszerre látta a mellett egy átokkal is verte a
múltat és a jövőt, ha az embe- sors, akit megölelt, az ágyába
rek szeme közé nézett. Meg- fogadott, az előbb vagy utóbb
a halállal randevúzott.
Ezt a meseszerű, ám mély
gondolatokat
tartalmazó
regényt Poór István filmesítette meg. Ő elsősorban a
lány (Nuca) fejlődéstörténetére helyezte a hangsúlyt.
Lineáris időkezelés, lassú
narráció, a helyszín, a környezet és a táj bemutatása,
a premier plánok gyakori
alkalmazása hangsúlyosan
jelen van az alkotásban.
Poór a főbb szerepekre
Ritzu Ilka Krisztína a gyönyörű ha- erdélyi színészeket kért
fel, akik hiteles figurákat
vasi boszorkány szerepében
hoznak, monológjaik hatámondta előre a zivatart, a szá- sosak, szép, erős jeleneteket,
razságot, a szelet. Kezdetben finom színészi játékot látunk.
mintha egy ismeretlen ködből Poór István úgy véli, manapkinyúlt volna valami feléje, és ság az emberek elvesztették a
így ösztönösen behatolhatott vallásukat, ezért a film végén
a szemek mögé, ahol moza- elhangzik egy ima. – Ebben a
ikképek villantak fel előtte. A filmben nagyon sok szeretet
belső erő, ez a „másik tudás” van, és megpróbáltam behozni
fokozatosan alakult ki benne, egy vallási élményt, egy imát,
a láthatatlan hatalom megvál- amely nincs benne a regénytoztatta, megerősítette. Sokáig ben, hogy valamilyen módon
nem ismert más törvényt, mint megmutassam azt, ami a legaz erdők és hegyek törvényét, a jobban hiányzik – nyilatkozta.
A filmet október 25-én
természet szavát.
17.30-tól vetítik
Se írni, se olvasni, se számolni
a komáromi Vkm-ban,
nem tudott, de teljes szívéből
amelyen részt vesz Poór
hitt a Jóistenben, s egy idő után
István rendező és dr. Körösi
egy láthatatlan kapu nyílt meg
Mária egyetemi docens.
előtte. Ösztönlényből „nagy

folyamán eddig még soha nem került
sor ilyen mértékű kommandósgyakorlatra, amelyen 13 ország csapata
vett részt, illetve angol, holland és lengyel megfigyelők is voltak.

zajhatással jár, de szükséges
az ilyen gyakorlat, amelynek
a célja soha sem lehet a feltételezett terrorista, vagy zavart
elméjű támadó lelövése, megölése, hanem annak elfogása.
Ezért van szükség a helikopterekre, amelyek az osztagot
elszállítják a helyszínre, s ha az egy
belvárosban van,
akkor köteleken
ereszkednek
le.
Ez a gyakorlatfajta
pedig rendkívüli
ügyeséget és fizikai állóképességet
igényel a kommandósoktól.
A gyakorlat szünetei sem teltek el
tétlenül, a csapatok összehangolták egymás közötti „néma”
kommunikációt, azaz a jelbeszédet, megismerték egymás
fegyverzetét és harci barátságok szövődtek. Érdekes, hogy
a nagyvállalatok is érdeklődtek
a gyakorlat iránt.
– A fegyverzet, a gépjárművek, bevetési felszerelések
folyamatosan fejlődnek. En-

Elaludt, vagy elvakították?

Szombaton este 9 óra tájban történt közlekedési baleset
Keszegfalva és Gúta között, amikor egy 36 éves koreai férfi
munkából tartott hazafelé és az egyik kanyarban a szemközti sávba hajtott, ahol átszakítva a korlátot végül az árokban
végezte.
A kiérkező mentők a férfit a férfit a szemközti sávban értetejére borult autó mellett kező autó fénye vakíthatta el,
találták. Szerencsére a sofőr de az sem kizárt, hogy elaludt
használta a biztonsági övet, a volán mögött, a kanyar előtt
amely megvédte az oldalra ugyanis nem látszódtak fékcsapódástól. Lényegében csak nyomok, így feltételezhető az
kisebb, karcolásos sérüléseket is, hogy az ütközés pillanatászenvedett, amelyeket a hely- ban nem is kormányzott.
színen elláttak a mentősök. A
A rendőrség felvétele

nek szellemében érkezett egy
osztrák cég a legmodernebb,
hidraulikus üzemeltetésű mobillétráival, amellyel a zárt
helyiségekbe – a legkisebb
zaj mellett – a nyílászárókon
keresztül lehet behatolni. Végezetül engedjék meg, hogy

Ógyallán sem kegyelmeznek
az adósoknak

valamennyi résztvevő nevében
köszönetet mondjak a komáromiaknak a helyszín biztosításáért. Az egyes országok képviselői szinte irigyelték tőlünk
a várrészt, a terepet, s kifejezték meggyőződésüket, hogy ez
az európai gyakorlat másutt
nem is valósulhatott volna
meg – fejezte be a tájékoztatást
Hamran István parancsnok.

Az ógyallai önkormányzat határozatának értelmében ezután
végrehajtó beavatkozásával igyekszik behajtani a város a múlt
év december 31-ig felhalmozódott adóhátralékokat. Ez több
mint 200 fizikai és jogi személyt érint majd.
Az év eleje óta 33 ezer eurónyi re is, az adósoknak azonban tukorábbi tartozást már kiegyen- datosítaniuk kell, hogy ha nem
lítettek az adósok, augusztus rendezik tartozásukat, akkor
31-hez még 73 ezer euró, ko- a város végrehajtóhoz fordul.
rábbi évekből származó – el- A városháza illetékes osztálya
sősorban ingatlanadókból – már készíti elő az alapanyagokinnlevősége volt a városnak, kat a végrehajtó számára. A váebből a lakosok tartozása 41 ros nem csak külső végrehajtóezer euró, a vállalkozó fizikai hoz fordul – ami a végrehajtói
személyeké 5100, a jogi sze- díjakkal együtt akár többszömélyeké pedig 27 ezer euró. rösére növelné az adósok által
Nyolc hónap alatt 24 száza- befizetendő összeget –, hanem
lékkal sikerült csökkenteni az végrehajtói jogosítvánnyal renadósságállományt. A város le- delkező alkalmazottjuk végzi
hetőséget kínál a részletfizetés- majd a feladatot.

A sárkányok nem okoztak fennakadást
a légi közlekedésben…
Gúta őrtényi városrésze egy kis közösséget alkot, ahová
szívesen költöznek a nyugalomra vágyó fiatal házaspárok is. Nekik köszönhetően már második alkalommal
került sor a sárkányreptetésre, amelybe több csapat is
bekapcsolódott. Valójában ez nem is verseny, hanem egy
vidám nap, ahol a legkisebbektől a felnőttekig mindenki szórakozhat. Miközben a résztvevők az égen szálló
sárkányokban gyönyörködhettek, a családtagok talicskában ülő párjukkal szlalomoztak a szalmabálák között, vagy éppan Garai nagymama krumplis réteséből
falatozhattak, illetve a férfiak „célzóvízzel” erősítették
szemizmaikat.
Nagy Róbert felvételei a vidám nap eseményeit, illetve a
szervezők egy csoportját örökítették meg.
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A Selye gimisek „kalandja” az Oázisban
Október harmadikán a Selye János Gimnázium második
évfolyamának diákjai, azaz mi ellátogattunk a bálványi OAZIS Szociális szolgáltató szervezetbe. Szerintem bátran beszélhetek a legtöbb diáktársam nevében, mikor azt mondom,
nem voltam biztos benne, egészen pontosan mi is folyik egy
ilyen intézmény falai között.
Kíváncsi voltam, és bár nem Reggel busszal indultunk Kotudtuk igazán, mire számít- máromból Bálványra, ami egy
sunk, szilárd meggyőződéssel nagyjából félórás út volt. Szemondhatom, hogy egyáltalán rencsésen odaértünk, igazán
nem csalódtunk, mert egy kedves fogadtatás várt ránk,
gazdag és valamelyest tanul- az ott dolgozók köszöntöttek,
ságos élményben volt részünk. majd szétosztottak minket kisebb csoportokra, hogy
a foglalkozásokon mind
párhuzamosan tudjunk
haladni. Néhányan agyagoztak, hímeztek, karkötőt készítettek, lepényt
sütöttek vagy éppen kosarat fontak – én ez utóbbit csináltam, és meg
kell, hogy mondjam,
valósággal le voltam
nyűgözve a kosárfonás
varázsától, a hatalmába
kerített. Az ott dolgozók
nem csak velünk foglalkoztak, a programokon
részt vett néhány ott lakó
is, és szerintem ez egy
csaknem családias han-

Az MKP végül Bugárékkal indul
a választásoknak

Igor Matovič
azonnal reagált

gulatot kölcsönzött az egész
napnak. Segítettek, különböző
kosárfonási technikákat mutattak meg nekünk, és még egy
kicsit meséltek is. Mire lassan
mindenki befejezte azt, amit
addig csinált, a kemencében
megsültek a (szintén közösen
készített) lepények. Az már
csak tényleg hab a tortán, hogy
nagyon finomak is voltak. A
kosarakat, karkötőket, agyagból készült alkotásainkat mind
megkaptuk, tehát tárgyi emlékünk is maradt a látogatásról. Amolyan záróakkordként
körbejártuk az egész épületet,
a mosodát, ebédlőt, kertet bele-

A komáromi Tiszti-pavilon dísztermében tartotta meg a CSEMADOK területi választmánya
azt az ünnepi estet, amelyet a kulturális szervezet megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendeztek. Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy közösségünket és magyarságunkat csak együttes erővel tudjuk megtartani és
tovább vinni a lángot. Ahogy 70 évig elődeink, mi is vigyük tovább és őrizzük, hogy megmaradjon anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk, magyarságunk. Az ünnepségen beszédet
mondott még Stubendek László, a kulturális szervezet komáromi elnöke és a résztvevőket
köszöntötte Keszegh Béla, Komárom polgármestere is.
Erdélyi Zoltán felvételei

értve, valamint megnéztük és
kipróbáltuk az ott lakó betegek
gyógyulására szolgáló mas�százs- és rehabilitációs gépeket. Ismerkedtünk mindennel
és mindenkivel!
Őszintén, csak jó dolgok jutnak eszembe, ha visszagondolok erre a napra, az egésznek
volt egy barátságos, meghitt
atmoszférája. Indulásunk előtt
felmerült az ötlet, hogy a gimisek máskor is ellátogatnának
az OAZIS-ba, és remélem,
hogy ez tényleg sorra kerül
majd! Mikulec Amina, II. B

Amint nyilvánosságra került az MKP OT szombati határozata, az elsők között Igor Matovič reagált a döntésre, s
véleménye ezúttal is elgondolkodtató.
„Ha az MKP-nak sikerült is félek attól, hogy Bugár nem
meggyőznie Bugárt arról, tagadja-e meg a saját vérét is
hogy vérével írja alá, hogy és nem csak a hatalom mega Smerrel nem paktál le, ak- szerzésére használja-e őket…
kor magam fogok gratulálni Amit az MKP meggyőződéaz MKP-nak. De ha Bugár ses antifico választója nem
győzi meg az MKP-t saját élne túl, ha az ő szavazatával
bűvös formulájáról, miszerint végül a maffiát segítenék kor„senkit sem zárunk ki a vá- mányra. Történelmet írnak a
lasztások előtt”, akkor annak szemünk előtt, és észre sem
annyi. … az első lehetőségnél vesszük.” – írta blogjában.

Jótékonysági
főzőverseny

Harmadik alkalommal hívták az asztalokhoz a gútai vízimalom melletti üdülőparkba azokat, akik egy vidám nap keretében lehetőséget kaptak arra, hogy hozzájáruljanak a város
karitatív tevékenységéhez. Az előző évek hagyományaihoz
hűen a szervezők a regisztrációból és a becsületkasszából
befolyt bevételből egy arra érdemes személyt vagy csoportot
támogatnak. Ezúttal A Mi Gútánkért Polgári Társulás karitatív tevékenységet végző krízisközpontjának felújítására,
további helyiségek kibővítésére gyűjtöttek.
A nap folyamán összesen 17 tésekor a zsűri nagy hangsúlyt
csapat ragadott fakanalat, hogy fektetett az ételek íze mellett a
valami finomat készítsenek. szebbnél szebb dekorációk kiKülönféle pörköltek, levesek, emelésére is. A húsos ételek kahúsmentes ételek rotyogtak a
katlanokban. Mindezek mellett hurkát, kolbászt, csokoládés kalácsot és Gútáról lévén szó, paprikás kattancsot
is kóstolhatott a közönség.
A főzés mellett a rendezők a látogatók számára is
szerveztek programokat. A
felnőttek mellett a gyerekeknek is lehetőségük volt
kipróbálni különböző új és
régi hagyományokon alapuló tegóriájában a Matica slovenstevékenységeket, ilyen volt az ká csapata savanyú káposztás
agyagformázás, az álltetetés, készítményével szerezte meg
az arcfestés és más kézműves- az első helyet, őket követte a
tevékenység. Különböző kéz- gútai Magyar Asszonyok Lizel készült kitömött bábuk és gája csapata tárkonyos ragulefigurák is kiállításra kerültek. vesével, a képzeletbeli dobogó
A főzőverseny eredményhirde- harmadik fokára pedig a Szent
György Vitéz Lovagrend
Szlovákiai Nagypriorátusának csapata állhatott
fel, ők ludaskását készítettek.
A húsmentes kategóriában a Szlovák Kultúra
Baráti Köre főtt gombócát, az egyéb kategóriában pedig a mezőberényi
szlovákok
csapatának
öreglaskáját díjazta a zsűri. A többi résztvevő csapat is elismerő oklevéllel,
illetve egy üveg itallal lett
gazdagabb.

ÖNKORMÁNYZATI SZABADEGYETEM
KILENCEDIK ALKALOMMAL

Fekete Marika az a lelkes városvédő aktivista, aki barátnőivel
talál időt arra, hogy szinte beruházás nélkül, önerőből hozzájáruljon Komárom szépítéséhez. Nem is olyan régen sajnálattal állapítottuk meg, hogy egyeseket „zavart” a vidám, őszi
hangulatot idéző, a Vársor utcai körforgalomban felállított
ötletcsokor.
A múlt hét végén lelkes csapatukat erősítették a Rozmaring
utcai alapiskola pedagógusai, diákjai és a szülők, akik ugyancsak hozzájárultak a kis körforgalom díszítéséhez. Csak remélni tudjuk, hogy példájukat sokan követik majd és lakóhelyük környezetének szépítésébe aktívan bekapcsolódnak.
Néhány évtizeddel ezelőtt minden lakótelepi ház előtt is volt
kis park, amelyet az ott lakók szépítettek, volt pad is, ahol
a szépkorúak üldögélhettek, beszélgethettek a hajógyárról, a
csirkepörköltről, unokáikról.
Ez már csak történelem?

Október 17 és 19 között immár kilencedik alkalommal ren- tematikus panelbeszélgetést-vitát felölelő találkozója lehedezi meg a Pro Civis Polgári Társulás az Önkormányzati tőséget teremt a kapcsolatépítésre, a kötetlen beszélgetésekSzabadegyetemét, amelyre ezúttal a csallóközi Nagymegye- re, tapasztalatcserére, de arra is, hogy régióink legnagyobb
ren kerül sor. A dél-szlovákiai magyarlakta régiók választott problémáiról és a lehetséges megoldási módokról a legilletéönkormányzati és megyei tisztségviselői és képviselői több kesebbek formáljanak véleményt.
A szabadegyetem legfajsúlyosabb részére nációmentes részesedése e forrásokból.
kormányzatok jog- és hatásköreivel, gyaoktóber 18-án kerül sor a Városi Művelő- Az Egészséges Városok Kárpát-medencei korlati munkájával és az ezzel kapcsolatos
dési Házban, 9 órai kezdettel. A megnyi- Egyesülete nevében De Blasio Antonio kihívásokkal foglalkoznak, lehetőséget
tót követően Szili Katalin miniszterelnöki elnök beszél településeink életének egy teremtve hozzászólásokra, kérdések felvemegbízott tart előadást az európai és Kár- másik, szintén fontos területéről; a lehet- tésére is.
pát-medencei önkormányzatiságról, benne séges tevékenységi és szervezési formá- Koczkás Beáta, Gúta, alpolgármestere
a felvidéki magyarság lehetőségeiről.
kat, a velük kapcsolatos tapasztalatokat is előadásában azt mutatja be, hogyan digiDabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács bemutatja.
talizálható saját költségen egy város, Őry
külügyi megbízottja, a Kisebbségi Jogvé- A szlovákiai önkormányzati választások Péter, a Pro Civis elnöke pedig azt a kérdő Bizottság képviselője beszél a nemzeti eredményeire Rákóczi Krisztián, a Nem- dést járja körbe, hogy „diszkriminatív-e
régiók európai kohéziós politikán belüli zetpolitikai Kutatóintézet munkatársa az önkormányzatok finanszírozása Szloegyenlőségéért és a regionális kultúrák tekint vissza elemzésében. Potápi Árpád vákiában”, számítva arra is, hogy a húsfenntarthatóságáért elindított európai petí- János nemzetpolitikáért felelős államtitkár bavágó kérdés körül komoly vita alakul
ció fontosságáról, illetve a nemzeti régiós pedig a 2020-as magyarországi nemzetpo- ki, amely akár olyan kérdéseket is felvet:
kezdeményezés tétjéről az önkormányza- litika fő céljait ismerteti.
hogyan lehetne hatékonyabb érdekképvitok számára. A petíció hatéves pereskedés Terítéken szerepel még a CSEMADOK 70 seletet biztosítani a déli határ menti régiók
után kapott zöld utat az Európai Bizottság- éves tevékenysége, szerepe magyarságunk önkormányzati érdekeinek. Hiszen mint a
tól, s az őshonos kisebbségi népcsoportok- életében, valamint a szervezet kilátásai korábbi években, ezúttal is a közös gonnak elemi érdeke, hogy az uniós források is. A témát Bárdos Gyula, a Csemadok dolkodáson és megoldáskeresésen lesz a
elosztásának jogi törzsanyagába is beke- országos elnöke vezeti fel. A következő hangsúly az Önkormányzati Szabadegyerüljön az általuk lakott régiók diszkrimi- témák pedig már kimondottan a helyi ön- temen.
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MŰSORAJÁNLAT
Október 19-től 25-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 .10 Pog g y á s z , 14. 2 5
C o d y, a r o b o t o k á s z a
(a m e r.), 16 . 2 0 C ol u m b o: K é p e k ke r e t n él k ü l
(a m e r.), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55 A z elv a r á z s olt d ol l á r (m a g y a r), 21.0 0 S ö t é t
z s a r u k (a m e r.), 2 3.15 A
herceg
(a m e r.- a n gol),
1.15
Br iliáns
el m é k
(a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.55
Kevi n,
a
m i nden6ó
(a mer.), 15.10 Há zasodna 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, 22.0 0 Másnapo sok (a mer.), 0.15 A szöke vény (a mer.)

RTL II

11. 30 H a z u g c s ajok t á rs a s á g a (a me r.), 12 . 25 Í zlé s e k é s p ofonok (a me r.),
14. 30 A g ya nú á r nyé k á b a n , 17. 30 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
Megd önt e n i H ajn a l Tíme át (m a g ya r)

M2

13.00 Kemy, a felfedező,
14.10 Póló, 16.40 Lilo és
Stitch, 18.15 Fog t ü ndér
k isegér (argentin), 20.15
Violet t a (argentin), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 A vö rös ajtó (olasz), 23.50 A kvár iu m St age Pass, 0.50
Kut yasors (amer.)

Duna tv

10. 25
Cs a lá d - b a r át ,
12 . 50 Jó eb é d he z sz ól
a nót a , 13. 20 Pa r t it ú r a ,
14.15 D o c M a r t i n (a n gol), 15.10 Lu d a s M at y i
(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 H a r c a m á s o d p e rc e ké r t (a me r.), 21. 30 Sz a ba d s á g konc e r t

Duna World

11.20 Hor tobág y (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, 18.45
Té rké p, 19.20 Í zőr zők ,
20.0 0 Dok u zóna , 21.35
Fábr y, 22.35 L egend a válogat á s, 23.55 O pe r a Café

Pozsony 1

12.05 A tes t titkai, 13.1 0
Szlová kia,
s zeretlek ! ,
14.40 Grand hotel (s pa nyol), 15.55 P oirot (an gol), 16.55 A s zocializ mus bájai, 17.55 Úttalan
uta kon, 18.25 Építs h á z a t, ültes s fát!, 19.0 0
H í r a d ó, 2 0.30 A te s t
titka i, 21.25 Talks how ,
0.30 Grand hotel (s p a nyol)

Pozsony 2

11.30 A diagnózis , 11.5 5
N agyothallók
műso ra , 13. 35 Farmereknek ,
14.00
Horgás zoknak ,
14.30
Tes ztmagazin ,
15.35 A s port legendá i ,
16.45 Labdarúgás , 19.1 0
E st i mes e, 19.50 Hírek ,
20.10 Őrangyalok, 20.40
T uda tjuk a s zeretteitek ke l (c s ehs zlovák), 22.1 5
V i harban (dán)

Markíza tv

7.20 Tom és Jer r y (amer.),
10.50 A kísérlet (amer.),
13.20
Sztárban
sztár,
16.20 Deeds úr (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 John Wick
2. (amer.), 23.05 A tor nádó
szeme (amer.), 0.55 John
Wick 2. (amer.)

JOJ TV

8.25 Sz ü nidő (szlovák),
13.20 Csillag sz ületi k,
14.55 Ju rassic Park 3.
(amer.), 16.55 Repülj velem! (amer.), 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Csillag sz ületi k, 22.00
Sí rásók (szlovák), 22.55
A fekete öt ven ár nyalat a
(amer.)

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, 10.55
Több, mint testőr, 12.30
Építkezők, 13.35 Tengerre, t at a! (amer.), 15.50
18.00 Tények, 18.45 Sztárban sztár leszek!, 22.10
A szürke ötven ár nyalata
(amer.), 1.00 Mud (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, 10.45
Magyarország
legszebb
városai, 11.20 Kalandozó, 12.25 Lila füge, 13.55
Anyák gyöngye (amer.),
14.40 XXI. század, 15.15
Házon kívül, 15.50 Alvin és
a mókusok 2. (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Házasodna
a gazda, 20.10 Jófiúk (magyar), 21.25 Bukós szakasz
(amer.), 0.30 Életre-halálra
(amer.)

RTL II

9.25 Itthon, édes otthon
(amer.), 11.30 Segítség,
bajban
vagyok!,
16.30
Megdönteni Hajnal Tímeát
(magyar), 18.40 A Showder
Klub bemutatja, 20.40 Házasodna a gazda, 22.00 A
Showder Klub, 23.00 Köntörfalak (amer.), 0.45 Fiam
nélkül soha (amer.)

M2

12.45 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 Box i a
f il m!, 20.15 Violet t a (a rgent i n), 21.10 A z évszáza d g ye r mekei (f r a ncia),
23.40 É des a nya nyelv ü n k ,
23.45 Eu ropa i n Conce r t

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 A kék bolygó,
14.20 Bence meg a többi
jómad á r, 15.0 0 Nem zet i
vág t a , 17.30 Borbás Ma rcsi sza kácsköny ve, 18.45
Család i kör, 19.45 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.20 Szabad ság koncer t,
22.15 A z a ra ny tó (a mer.)

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 11.30
Id a regénye (mag ya r),
13.20 I n memor ia m Cse rny József, 14.50 A v i r t uóz , 15.45 Hag yaték , 16.20
Sz í ne -java , 17.20 Most
a Bud ay!, 17.40 É des
a nya nyelv ü n k , 18.55 Ö t
kont i nen s, 19.25 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 Pat r ia Nost r a , 23.15
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),
14. 35 Mo s z k v a n e m h i s z
a kö n n ye k n e k (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. 30 Tigr i s el m él e t (a m e r.), 2 2 .15
M a s a r y k (s z l ov á k)

Pozsony 2

9.45 Horgá szok na k , 14.05
Sz í nészlegend á k , 15.20 A
spor t reménységei, 15.45
Jég korong, 18.45 Est i
mese, 19.50 H í rek , 20.40
Hábor ú és béke (orosz),
22.20 Tr u mbo (a me r.)

Markíza tv

9.55 Transformers (amer.),
13.00 Testreszabott kérdések, 13.30 A három
muskétás (amer.-német),
16.00 Felvég, alvég, 17.20
Szomszédok, 19.00 Hí radó, 20.30 Sztárban sztár,
23.10 Deeds úr (amer.),
1.20 A kísérlet (amer.)
,

JOJ TV

10.30
K n ig ht
R ider
(a mer.), 11.25 Bébi ú r
(a mer.),
13.40
Kémes
há r mas (a mer.), 15.50
Új ker tek , 16.50 A nyaraló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 Mú m ia (a mer.),
23.15 A z iga zság védője
(a mer.), 1.0 0 A ret tent he tetlen (a mer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök (magyar),
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

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,
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00 Éjjel-nappal
Budapest, 20.15 Showder
Klub,
23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.05 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, 23.25 Az A38
Hajó színpada, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól
a nót a, 13.20 Michaela,
13.55 Mag yarország f inom, 14.10 A heg yi dok tor
(német), 15.00 Vég telen
szerelem (török), 15.50
Rex Rómában (olasz),
18.00 Hí radó, 18.40 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 A heg yi dok tor
(német), 20.25 Kék fény,
21.20 Elveszet tek (angol),
22.25 Rejtélyek asszonya
(amer.)

Duna World

11.20 Mi lesz veled, Eszterke? (magyar), 14.20 Családbarát, 15.55 Életkor, 16.50
Öt kontines 17.25 Ízőrzők,
18.00 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy!, 19.00 Virtuózok sikerei, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Tóth János (magyar),
22.35 Ridikül

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 Coco
Chanel (francia), 22.15 Riporterek, 22.45 Rapl

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.55
Orientációk, 13.25 Nagyothallók műsora, 15.25 Nemzetiségi magazin, 15.55
A világ cirkuszai, 16.20
Regina, 17.25 Sportolók,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.35 Dokumentumfilm, 22.25 Lady Macbeth
(angol)

Markíza tv

9.40 Apukák, 10.40 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,
23.40 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.50 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.55 Tárgyalóterem, 15.55 Életmentők, 16.55 Nálunk, otthon,
17.30 Hírek, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.00 Gyilkos gondolatok
(amer.)

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,
23.25 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.)

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

7.50 Minden út Rómába vezet (amer.), 9.50 Mr. Bean
nyaral (angol), 11.45 Hahó,
Öcsi! (magyar), 13.45 Nagy
durranás (amer.), 16.40 Asterix és Obelix (francia),
18.00 Tények, 18.30 Tények
plusz, 19.20 Fuss, család,
fuss!, 21.05 Séfek séfe,
23.00 Maga a pokol (amer.),
1.15 Nyugdíjas szélhámos
(olasz)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 9.45 Micimackó kalandjai (amer.),
11.20 Csodacsibe (amer.),
13.00 Három szökevény
(amer.), 15.05 Maverick
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 20.00 Wonder Woman (amer.), 22.55 A rendszerváltás miniszterelnöke,
0.10 Ha/Ver (amer.-angol)

RTL II

M2

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.)

Duna tv

12.05 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, 20.00 Pápai
különkiadás, 21.05 Én vagyok
itt, 22.30 Magyar rekviem (magyar), 0.20 Az A38 Hajó színpada, 1.15 Violetta (argentin)

12.05 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők, 14.00
Unizoomi csapat, 14.35 Rubi
Szivárványiában, 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.),
23.25 Kulisszák mögött,
0.20 Violetta (argentin)
12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.15 Michaela, 14.15
A hegyi doktor (német),
15.05 Végtelen szerelem
(török), 15.55 Rex Rómában
(olasz), 18.00 Híradó, 18.45
Sorsok útvesztője (török),
19.30 A hegyi doktor (német), 20.30 Önök kérték,
21.30 Vidám vidék (angol),
22.25 Velvet Divatház (spanyol), 23.15 Magyarország,
szeretlek!

Duna World

11.35 Hölgyek és urak (magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.20 Családbarát, 15.55 Család, 16.20
Hazajáró, 16.55 Térkép,
17.25 Útravaló, 17.45 Ízőrzők, 19.00 Fölszállott a páva,
20.00 Üdítő, 21.00 Híradó,
21.35 Tóth János (magyar),
22.40 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), 22.25 A tengeralattjáró (német), 23.25 Ray
Donovan (amer.)

Pozsony 2

11.40 Törpék, 12.15 Kerékpártúrák, 14.25 Tudományos magazin, 15.25 Ruszin
magazin, 16.20 Regina,
17.50 Szlovák családok,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Talkshow

Markíza tv

11.30 Cobra 11 (német),
13.35 A farm, 14.55 Rendőrségi esetek, 15.55 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

10.30 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.50 Tárgyalóterem, 15.55 Rendőrök
akcióban, 18.00 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az üveg mögött
(szlovák), 22.00 Miniszterek
(szlovák), 22.35 Gyilkos gondolatok (amer.)

M2

Duna tv

11.15 Három fénykép, 12.55
Jó ebédhez szól a nóta,
13.25 Michaela, 14.25 A
hegyi doktor (német), 15.20
Végtelen szerelem (török),
17.00 A forradalom első
órái, 18.00 Híradó, 18.40
Vádlott vádló, 19.50 Liberté
56 (magyar)21.50 Szamárköhögés (magyar), 23.20
Szabadság tér

Duna World

11.35 Irány Caracas (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Horvát krónika, 13.50 Román krónika, 14.20 A Corvin köztől Párizsig, 14.40
A remény hullámhosszán,
15.40 Olimpia és forradalom, 16.20 Magyar gazda,
16.45 Noé barátai, 17.50
Ízőrzők, 19.05 Itthon vagy,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Tóth János
(magyar), 22.35 Szabadságkoncert

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 A specialista
(francia), 22.00 Duisburg
(olasz)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.20 Kerékpártúrák, 14.30 A diagnózis, 15.25 Magyar magazin,
15.50 A világ cirkuszai,
17.25 A rendelő, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.50
Művészetek

Markíza tv

11.45 Cobra 11 (német),
13.45 A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 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, 14.55 A tárgyalóterem, 15.55 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 Gyilkos gondolatok (amer.), 0.55 Életmentők

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, 1.20 A zöld
íjász (amer.)

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, 17.00
Segítség, bajban vagyok!,
19.00 Éjjel-nappal Budapest,
20.15 Showder Klub, 23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.05 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők,
14.00 Unizoomi csapat,
14.35 Rubi Szivárványiában,
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Cili
seriff és a vadnyugat, 19.50
44 csacska macska, 20.15
Dokik (amer.), 21.05 Én vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (angol), 23.20 Kulisszák mögött, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól
a nóta, 13.20 Michaela, 14.25 Az öregember
és a gólya (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 Bagi-Nacsa Orfeuma, 21.50
Atyai pofonosztó (olasz),
23.20 Ár vácska (magyar)

Duna World

11.20 Fegyencek szabadságon (magyar), 13.20 Nemzetiségi magazin, 14.15
Család-barát, 15.55 Kék
bolygó,
17.25
Ízőrzők,
15.35 Itthon vagy!, 19.00
Fölszállott a páva, 20.00
Szenes Iván írta, 21.35
Tóth János (magyar), 22.40
Szabadságkoncert

Pozsony 1

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 páros, 22.35 Barátok
közt, 23.50 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

12.05 Mézga család kalandjai,
12.50 Kelj fel, Marci!, 15.25
Kalózka és Kapitány, 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 tv

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.20 Ízőrzők, 13.55 Róma
magyar emlékei, 14.25 A hegyi doktor (német), 15.15 Végtelen szerelem (török), 16.05
Rex Rómában (olasz), 17.05
Ridikül, 18.45 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Fölszállott
a páva, 20.30 Fanny (francia),
22.15 Mindszenty (magyar)

Duna World

11.25 Kedd, szerda, csütörtök (magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.25 Család-barát,
16.00 Kár pát expressz,
17.25 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy!, 19.00 Fölszállott a
páva, 20.00 Önök kérték,
21.35 Tóth János (magyar),
22.40 Ridikül

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 Papí r sá rk ányok (a me r.)

Pozsony 1

12.00 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 15.25 Roma
magazin,
17.00
Hírek,
17.25 A rendelő, 18.30 Labdar úgás, 21.10 A kísérlet,
22.25
Dokumentumfilm,
23.50 Rendőrség

Pozsony 2

Pozsony 2

Markíza tv

10.50 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

10.40 Különleges esetek,
12.30 Topsztár, 14.55
Tárgyalóterem,
15.55
Rendőrök akcióban, 16.55
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.)

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 rsa ság, 23.05 Ni k it a (f r a ncia- ola sz)
12.05 Élő panoráma, 15.15
Szemtől szemen, 15.45 Nemzetiségi magazin, 16.20 Regina, 17.25 A rendelő, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10
A család, 21.40 Haragban a világgal (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
A túsz (amer.), 0.50 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 Jurassic World (amer.), 23.15 A
tökéletes élet (amer.)
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A XXIV. Petzval országos kiállítás
a komáromi Limes Galériában

Október 4-én találkoztak a Limes Galériában az ország legjobb amatőr művészeti fotósai. Ebből az alkalomból nyílt meg ünnepélyesen a minden évben más városban megrendezésre kerülő Petzval művészeti fotókiállítás, ahol a legjobb és legszebb alkotásokat mutatják be. Az est
házigazdája ezúttal Jana Mačicová, a regionális művészeti központ szakdolgozója volt.
Az egybegyűlteket Szabó Jolán a résztvevőket Holop Ferenc, regionális központtal közösen
dalai, a vmk Dunaj együttesé- a komáromi Helios Fotóklub kiadott katalógussal is, melyelnöke is. Örö- ben valamennyi kiállított mű
mét fejezte ki, megtekinthető – hangzott el
hogy ez a kiál- beszédében. Majd azt kívánlítás a szuggesz- ta a résztvevőknek, hogy ők
tív környezetű is éljék meg a siker élményét
Limes
Galé úgy, mint ma a komáromiriában
került ak. Az est fénypontja volt az
megrendezésre. ország legjobb amatőr fotó–
Számunkra sainak megjutalmazás. Itt a
kitüntetés, hogy hosszú felsorolást kihagyva
ebben az évben csak a komáromiak sikereit
ünnepli a He- nevezném meg. A már említett
lios
Fotóklub első helyen kívül Varga Tibor
m e g a l a k u l á - A szenes, Csontos István, a Dinek énekesei és táncosai kö- sának 60. évfordulóját, és az rigens című alkotása a Helios
szöntötték gazdag műsorukkal. idei fotóversenyen az első díjat fotóklubból kapott elismerést.
A kiállítás fő védnöke
Mindenképpen meg
Keszegh Béla polgárkell említeni még
mester volt, aki köa rózsahegyi Jirka
szöntőjében elmondta,
Salzman 4 lépés a
hogy megtiszteltetés
szabadság felé, valaszámára, hogy törtémint a zsolnai Lucia
nelmi
városunkban
Blašková A szerelem
köszöntheti az ország
szárnyai alkotását.
legjobb amatőr fotósaAki szereti a szép
it és azt kívánta, hogy
művészfotókat, az
sok szép képet örökítoktóber 20-ig ellásenek meg erődünkről
togathat erre a nem
és városunk emlékeimindennapi országos
ről. A fő szervező refotókiállításra a kogionális művelődési központ kaptuk munkáinkért. A kiállí- máromi Limes Galériába.
nevében Viera Vlčková igaz- tás sikeréhez hozzájárultunk a
Dr. Bende István
gatónő köszöntötte a jelenlévőket. Többek között elmondta,
hogy öröm számukra, hogy a
versenyszerű amatőr országos
művészeti fotókiállítás 17 év
után ismét Komáromban került megrendezésre. A mostani,
24. évfolyamon 15 fotóklub
225 művészeti fotóval 125 alkotó képviselteti magát. Az
alkotások tájak szépségeit, az
embereket és tárgyakat, természetet, épületek monumentális
érdekességeiket
örökítették
meg. Ugyancsak köszöntötte

Falusi ima

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
Székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a
kocsmába, mondja a haverjainak:
– Hát, már nem sokáig iszogatok köztetek,
hamarosan elvisz az AIDS.
A fia csodálkozik, majd amikor indulnak
haza, megkérdezi:
– De apám, nem is AIDS-e van, hanem rákja!
– Persze, de így legalább egyik sem fogja
összeszűrni a levet anyáddal.
Két szőke nő utazik a buszon, ahol párás
az ablak. Az egyik nő két pontot rajzol az
ablakra és azt mondja:
– Itt fogok kinézni.
Mire a másik letörli a két pontot:
– Te itt nem nézel ki!
– Mama, a Géza már nem szeret engem!
– Ezt meg honnan veszed?
–Tegnap azt mondta, hogy kezdek rád hasonlítani…

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Hagyja ott ezen a héten a
biztonságos, ismerős otthont és vesse bele magát az életbe. Kössön új ismeretségeket, ismerjen meg új embereket! Ehhez csupán
nyitottnak és érdeklődőnek kell lennie, minden más jön magától!
Akár egy új szerelem is felbukkanhat, ha nyitott most rá.
HALAK (február 21. – március 20.) Óvatosan kritizálja kedvesét vagy ismerőseit, ugyanis most sokkal jobban észreveszi a
negatívumokat, a pozitív eredményeket pedig nem értékeli olyan
sokra, ennek pedig az az eredménye, hogy nem lesz reális az
önben kialakult kép. Hagyja érni a dolgokat és csak azután ítélkezzen!
KOS (március 21. – április 20.) Ha olyan helyzetbe kerül, amin
már nem tud változtatni, mert egyszerűen túl késő vagy mert nem
csak önön múlik a dolgok alakulása, nyugodjon bele és igyekezzen kihozni belőle a lehető legtöbbet. Ne vádoljon másokat, inkább gondolja végig, hasonló helyzetben legközelebb mit tenne.
BIKA (április 21. – május 20.) Fontos döntésekben legyen
nagyon óvatos! Kérje ki barátai vagy idősebb rokonai tanácsát
akkor is, ha a lehetőségek nagyon csábítóak. Ne vállaljon felesleges kockázatot addig, amíg nem látja pontosan, milyen feltételek
mellett kell teljesítenie, mert később már nem mondhat nemet.

– Azt hiszem, Önt keresik főnök úr! –
mondja a titkárnő.
– Mi az, hogy „azt hiszem”? – förmed rá
a főnök.
– Nem vagyok egészen biztos benne.
Amikor felvettem a kagylót, valaki beleordított: „Te vagy az, te vén hülye?”
– Asszonyom, van egy jó hírem! – közli a
nőgyógyász a páciensével.
– Szólítson csak kisasszonynak, még lány
vagyok.
– Ez esetben rossz hírem van…
Móricka és Katika a homokozóban játszanak. Katika odaszalad az anyukájához és kérdezi:
– Mi van Mórickának, ami nekem nincs?
Az anyja azt mondja:
– Fütyülője.
Pár perc múlva megint odaszalad Katika
és mondja:
– De hiába fújom, NEM SZÓL!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Önnek rendkívül fontos, hogy
a partneréhez fűződő viszonya igen közeli legyen. Nem szereti a
felszínes, futó kapcsolatokat, éreznie kell, hogy társa lelke legmélyéig látja és elfogadja önt. Sokakat azonban megijeszt ez a
fajta intenzív és önátadó szeretet, nem képesek így megnyílni.
RÁK (június 22. – július 22.) Sok múlik most azon, hogyan
adja elő kedvesének kérését. Figyeljen oda az ő érzéseire is és
beszéljék meg, neki mi lenne a legjobb. Mivel igazán szeretik
egymást, nem lesz nehéz olyan megoldást találni, ami mindkettőjüknek megfelel és amellyel mindketten elégedettek lesznek.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha egyedül szeretne
lenni egy ideig, nyugodtan mondja meg kedvesének. Ezt sokkal
könnyebben megérti, mint ha azt tapasztalja, hogy ön kivonja
magát minden közös programból és ok nélkül visszavonul, hiszen így akaratlanul is önmagában keresi a hibát.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Érdemes ezen a héten valamivel visszafogottabbnak lennie, mint általában, mert
könnyen kiszaladhat a száján olyasmi, amit egyrészt nem gondol igazán komolyan, másrészt a másik nem szívesen hall, így
azután nem is tud egykönnyen megbocsátani. Mindig gondolja
végig mondandóját, mielőtt megszólal!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Most minden olyan
elfoglaltság vonzza, amely az önmegismeréssel kapcsolatos.
Sokat olvas, előfordulhat, hogy beleássa magát olyan témákba,
amelyek az emberi természet működésével foglalkoznak. Kíváncsi rá, mások hogyan gondolkodnak.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nem könnyű eleget
tenni az ön elvárásainak, különösen amelyeket partnerével szemben támaszt. Igényessége azonban jó előre kiszűri annak a lehetőségét, hogy később, amikor már érzelmileg egészen elkötelezte
magát, csalódás érje.
NYILAS (november 23. – december 22.) Nincsenek most
ugyanolyan fázisban kedvesével. Ön inkább visszavonulna egy
kicsit, jobban vonzzák a csendes, elmélyedést igénylő tevékenységek, ő pedig épp most vágyik társaságba. Ne éljék meg ezt
problémaként!
BAK (december 23. – január 20.) Engedje mások véleményét
is érvényesülni még akkor is, ha száz százalékosan meg van
róla győződve, hogy önnek van igaza. Ez a kis figyelmesség
áthangolja beszélgetőpartnereit annyira, hogy saját maguk lássák be érvelésük hibáját és valóban meghallgassák, amit ön
mond.
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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 *

Tel.: 0905 928 195
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

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!

Tel.: 0905 515 443
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KOSÁRLABDA

2. forduló
MBK Rieker COM-therm Komárno – LB Igló
79:73 (37:40 * 19:18, 22:15, 24:23, 18:19)

A találkozó jelentős részébe
szinte lélek nélkül folyt a találkozó, szerencsére a mesteredző
idejében felrázta a komáromi
csapatot. Továbbra is fej-fej
mellett folyt a küzdelem, de a
negyedek végéig sikerült előnyt
szerezni. Kivételt képezett az
utolsó negyed, ahol a vendégek
egy pontos előnyt harcoltak ki.
Komárom legjobbjai: Bowman (17 pont, 9 felugrás, 1 gólpassz),
Stamenkovič (16 pont, 14 felugrás, 2 gólpassz), Hayes (16 pont,
14 felugrás, 1 gólpassz, 2 blokkolás), Ray (16 pont, 6 felugrás, 4
gólpassz), Pipíška (8 pont, 4 felugrás, 4 gólpassz), Miloševič (3
pont, 1 felugrás, 6 gólpassz), Bolek (3 pont, 1 gólpassz, 4 labdafogás), Stojanov.
Karol Scholtz felvétele

BC Privigye – MBK Rieker COM-therm
101:73 (49:40 * 22:19, 27:21, 25:12, 27:21)

Az első percekben alaposan meglepték a vendégek a hazai csapatot, hiszen a hatodik percben már 4:11-re vezettek. A rövid
pihenő alatt viszont a privigyeiek taktikát váltottak és ennek köszönhetően a negyed végén hárompontos előnnyel rendelkeztek.
Még a második negyedben is fej-fej mellett játszott a két csapat,
de a félidőre már kilenc ponttal elhúztak a privigyeiek, érezhető
volt, hogy jobban tudtak összpontosítani. Az utolsó két negyedben
szinte érdektelenül játszottak a komáromiak, akik végül megalázó vereséget szenvedtek. Komárom legjobbjai: Ray (24), Hayes
(18), Bolek (13), Pipíška (11), Bowman (7).

RÖPLABDA

Slávia Svidník – Spatak SJE Komárom
3:2 (22, 21, -21, -23, 10)

Múlt héten szerdán Svidníken lépett pályára a komáromi
egyetemi csapat és drámai csatát vívott. Igaz, az első két játékrészben csak nehezen vették fel a hazaiak ütemét.
Az első két szett egyértelmű- tízpontos előnnyel zárják a
en a hazai csapat irányítása találkozót. Komárom legjobbalatt állt, a komáromiak sokat jai: Ogurčák (10), Tarabus
tétováztak, leütéseik pontatla- (14), Petráš (4), Rak (4), Kašnok voltak. A hazaiak azonban per (11), Zaťko (5). Pělucha
hiába örültek, a félidő után mesteredző irányítása alatt a
egy megújult komáromi gár- komáromi röplabdacsapat a
da lépett pályára és a találko- bajnokli táblázat 4. helyén áll
zó irányításán kívül sikerült 7 ponttal.
lemaradásukat behozni, így Október 15-én, a bajnokság 5.
sor került a mindent eldöntő fordulójában hazai pályán fonegyedik játszmára is. Itt a gadjuk a Miava legénységét.
tomboló közönség lelkesítése Ezt a találkozót a szlovák ális segített abban, hogy végül lami televízió élőben közvetíti.

JIU JITSU

Bronzérem
az Austrian Open
viadaláról

Hatalmas sikert ért el a legnagyobb közép-európai jiu-jitsu
bajnokságnak is minősíthető
nyílt osztrák versenyen a gútai
Román Sándor, aki ugyan mérlegelés miatt nem is saját súlycsoportjában lépett tatamira.
Ezúttal a 76 kg-os versenyzők
között küzdött és becsületes
tusa után a harmadik helyet
szerezte meg. Sanyi november
3-án Münchenben küzd a helyezésekért ebben a japán harcművészeti sportágban.

A Selye János Gimnázium
kerületi sportsikere
Október 8-án szervezték Érsekújvárban a mezei futóverseny
megyei fordulóját, ahol iskolánk diákjai: Nagy Fanni, Dobrocsányi Friderika és Pivoda
Vivien csapatban ezüstérmesek
lettek. Egyéniben Puha Réka
jutott a megyei fordulóba, de
betegség miatt sajnos nem vehetett részt a versenyen.
A fiúk versenyében iskolánkat
Szarka Gergő járási bajnokként
képviselte, aki a több mint 30
résztvevő között az előkelő 8.
helyen végzett.
A versenyzőknek és Diósi Viktornak, az iskola testnevelőtanárának gratulálunk.
Vajányi Orsolya

LABDARÚGÁS

II. liga * 13 . forduló: Slavoj Tőketerebes – Komáromi KFC 3:1 (2:1)
Egy erősebb, jobban felkészült csapattól kikapni nem szégyen. Az viszont elgondolkodtató, hogy a II.
liga bajnokságának táblázatában utolsó helyén álló Tőketerebes csapata hogyan tudta megszégyenítő módon „leiskolázni” azt a komáromi csapatot, amelynek foggal-körömmel kellett volna küzdenie
azért, hogy elkerülja a kiesési zónát.
Pedig minden olyan jól indult. A hazai támadott, a komáromiak pedig inkább kapkodva játszik. Mindez a találkozó
csapat folyamatosan támadott, a ven- a védekezésre összpontosítottak, elma- 84. percében be is bizonyosodott, amidégek jól védekeztek, majd a 14. perc- radtak a gyors felfutások. A 23. percben kor újabb labda kötött ki a komáromi
ben a terebesi kapu előtti tumultusban ez megbosszulta magát, a tőketerebesi- hálóban.
Udeh szerencsésen ért a labdához és ek egyenlítettek, majd a 40. percben Tényleg balszerencsés szám a 13megszerezte a komáromiak első gólját. lőtt góljukkal átvették a vezetést is. A mas. Remélhetőleg a 14. forduló,
Senki sem hitte volna azonban, hogy másik félidőben is folytatódott a haza- amelyet Komáromban játszik csapalényegében ez lesz a komáromiak utol- iak pályafölénye, érezni lehetett, hogy tunk október 19-én Bártfával, jobb
só gólja is. A hazai csapat folyamatosan a komáromi csapat egyre idegesebben, eredménnyel zárul.
–koan–
III. liga * 11. forduló:
Miava – Marcelháza 4:1 (1:0)
Két hellyel lejjebb csúszott a
Komáromi járást a III. ligában
egyedül képviselő marcelházai
csapat, a miavai pályán mindenre elszánt ellenféllel került
szembe. A házigazdák azonban
nem számítottak a marcelháziak
kitartására és lényegében szorosan védték kapujukat. A második félidőben Németh büntetőből szépíteni tudott, viszont a
miavaiak labdája még háromszor landolt a vendégek kapujába * Marcelháza a bajnoki
táblázat élvonalába került, a
6. helyen áll 19 ponttal.
IV. liga * 11. forduló
Ógyalla – Gúta 1:1 (0:0) Rendkívül kiegyensúlyozott mérkőzés után született meg az igazságos döntetlen. Unaloműzésként
az első gólt a gyallaiak rúgták
(Szántó 52 perc), de négy perccel később a gútaiak egyenlítettek (Szöcs 56 perc) * Tavarnok
– Ímely 2:2 (1:0) a 13. percben
jutott Tavarnok vezetéshez és az
ímelyiek minden igyekezetük
ellenére sem tudtak kiegyenlíteni. A második játékrészben
Straňák egyenlített, majd hat
perccel később Dékány góljával
átvettték az ímelyiek a vezetést.
Sajnos a 90. percben Tavarnok
egyenlített * Nagymegyer –
Naszvad 7:0 (5:0) Nehéz ös�szefoglalni a találkozó menetét,
ilyen eredményekkel csak az
alsóbb osztályokban találkozhatunk. Naszvad sokkal többre
képes, ám most egy teljesen
összeomlott csapat küzdött, miközben a nagymegyeriek edzőmérkőzést tarthattak * A bajnoki táblázatban 1. Ímely (25 p),
9. Ógyalla (16 p), 12. Gúta (13
p), 15. Naszvad (7 p).
V. liga * 11. forduló
Ekel – Újgyalla 6:2 (2:2) Meglepetésszerűen gyönge játékának
köszönheti az újgyallai csapat
ezt a hatalmas vereséget, pedig az első játékrészben még
egyenrangú partnernek tűnt. A
második játékrész jutalomjátékot hozott az ekelieknek. Góllövők Mészáros Mihály (mesterhármas, 47., 60. és 67, perc), 1
öngól, Halász (36. p) Jokel (71.

AT L É T I K A

perc), illetve Habara (12. p) és 1
öngól * Bánkeszi – Perbete 1:3
(0:0) Az első félidő kiegyensúlyozott, gólnélküli játéka után
az 52. percben Farkas szerezte
meg a hazai csapat gólját, majd
a perbeteiek részéről a 81. percben megszületett az egyenlítés, illetve négy perccel később
büntetőből a győzelmet jelentő
gól. Mindkettőt Benča lőtte *
Zsitvabesenyő – Nagykeszi 4:1
(1:0) A 14. percben a besenyőiek
megszerezték a vezetést jelentő
gólt, ezután viszont a vendégek
megerősítették a védelmüket. A
második játékrész eleján a hazai
csapat tovább növelte előnyét,
majd a találkozó 62. percében
Turza szépíteni tudott. Ezután
viszont két büntetőt is kaptak a
kesziek * A bajnoki táblázatban
5. Ekel (20 p), 9. Nagykeszi (14
p), 10. Perbete (14 p), 12. Újgyalla (11 p).

VI. liga – 11. forduló
Ifjúságfalva – Szentpéter 1:2
(0:0) A kiegyensúlyozott első
játékrész után szemfülesebbek
voltak a vendégek. Góllövők:
Leckési (11-es 53. perc), illetve
Szakál (11-es 65. perc), Urbánek
(74. perc) * Bátorkeszi – Madar 7:1 (4:1) góllövők: Oláh,
Németh, Barton (11m), Dobai 3
(2x11m), illetve Boros * Szilos –
Keszegfalva 4:0 (2:0) góllövők:
Babiš, Michalina, Tóth, Kosztolányi * Lakszakállas – Búcs
2:1 (0:0) góllövők: Zs. Császár
2, illetve Simon * Örsújfalu
– Csallóközaranyos 1:7 (0:2)
góllövők: Mészáros – Lelkes 2,
Berecz, Molnár, S. Olajos 2, I.
Olajos * Dunamocs – Nemesócsa 7:0 (1:0) góllövők: Varró
2, Tóth 2 (1x11m), Olajos 3 *
Dunaradvány/Marcelháza B
– Bogya/Gellér 7:0 (1:0) góllövők: Balogh, Šebök 3, Pivoda,
Szemenyei, Czibor * Bajcs –
Hetény 3:6 (0:4) góllövők: Szabó (11m), Szenczi, illetve Lucza,
Tóth, Maríkovec 4 *A bajnoki
táblázatban 1. Csallóközaranyos (27 p), 2. Szilos (27 p), 3.
Lakszakállas (27 p), 4. Izsa (25
p), 5. Dunaradvány/Marcelháza B (24 p), 6. Szentpéter (24 p),
7. Hetény (24 p), 8. Búcs (16 p),
9. Dunamocs (15) , 10. Bátorke-

szi (14 p), 11. Keszegfalva (13
p), 12. Nemesócsa (11 p), 13.
Bajcs (9), 14. Örsújfalu (8), 15.

Ifjúságfalva (7), 16. Madar (7
p), 17. Csicsó (6 p), 18. Bogya/
Gellér (4 p).

Ifik a pályán: U11 – Ógyalla – Érsekújvár 1:12 * Komárom
– Galánta 1:0, Gúta – Ógyalla 7:0 * U10: Komárom – Galánta
3:2 * U9 – Ógyalla – Érsekújvár 8:1 * Komárom – Galánta 2:5.

NŐI FOCI

OFK Dénesdtorcsmisérd – KFC Komárom 0:3 (0:2)
A Boros Dominika – Bögi Viktória, Nagy Laura, Melichárková
Zuzana, Both Alexandra – Németh Vivien, Csicsó Andrea, Tóközi
Tímea, Beke Réka – Gaál Csenge, Horváth Beatrix, illetve Győri
Bianka, Szűcs Melissa, Bendes Laura, Németh Kristína felállítású
női csapat mindenképen pontot akart rabolni ellenfelétől. Többnyire a mezőnyben folyt a játék, mindkét oldalon pontatlanságokkal tűzdelve. Az első félidőben több helyzetet dolgoztunk ki, mint
a hazaiak, így a violák kétgólos előnnyel vonultak az öltözőbe.
A második félidőben tovább folytatódott a mezőnyharc, helyzetekkel mindkét oldalon, de egy villanásnak köszönhetően az utolsó percben beállították a végeredményt. Sajnos két sérült is lett,
nekik mielőbbi felépülést kívánunk. Góllövők: Horváth Beatrix,
Csicsó Andrea és Gaál Csenge.
Legközelebb október 21-én vasárnap lehet a lányoknak hazai
légkörben szurkolni Kopcsány ellen 15 órától. Kemény vasárnap lesz, hiszen az eddig veretlen U19-es csapat 10 órától fogadja ligetfalusi riválisát és szeretnék megnyerni sorozatban a
11. mérkőzésüket is. Utánuk következik U17-es csapat szintén
Ligetfaluval, majd a lányok.

A S Z TA L I T E N I S Z

III. liga
Pokrok Komárom – Tövisfalva B 10:8 Pontszerzők: Rajko Z.,
Kevický, Tóth és Olláry 2,5-2,5. A táblázat 5. helyén áll a Pokrok
Komárom.
V. liga
Szímő – Hetény 12:6 Pontszerzők: Sánta és Való 2-2, Banai-Tóth
1,5, Vojaček 0,5 * Gúta – Nagysurány/Valkháza B 4:14 Pontszerzők: Szladký és Szalai 2-2. A bajnoki táblázatban Gúta a 4.,
Hetény a 6. helyen áll.

KÉZILABDA

I. liga – nők
Csallóközaranyos – Mocsonok 25:21 (13:15
Hatalmas küzdelem folyt a si lányokat, s az első félidő
csallóközaranyosi sportcsar- végén még mindig vezettek.
nokban, ahol komoly ellen- Szerencsére a második játékfélnek bizonyult a mocsonoki részben a hazaiak már változcsapat, amely jelenleg a ki- tattak taktikájukon, sikerült
esőzónában van. Pontos lö- kiegyenlíteniük, s végül négy
véseikkel, zárt védelmükkel pontos előnnyel zárták a taszinte letaglózták az aranyo- lálkozót.
Naszvad/Ímely – Bern. Kassa 24:23
Nem panaszkodhattak a naszvadi vegyescsapat lányai sem, ők a
bajnokság 6. helyén (vagyis középpályás) álló kassaiakat fogadták. Csak egy hajszálon múlott, hogy sikerült megnyerniük a találkozót. A bajnoki táblázat élén a Naszvad/Ímely csapata áll
8 ponttal, 4. Csallóközaranyos 6 ponttal.

CSELGÁNCS

Nemzetközi diáknagydíj Gúta 2019

„Rekordtermést” produkált az immár hagyományos gútai
nemzetközi cselgáncstorna, hiszen a városi sportcsarnokban
megrendezett sporteseményen cseh, román, osztrák, magyar
és természetesen hazai sportreménységek léptek tatamira.
Valójában az öt ország 35 olyan klubja küldte el versenyzőit Gútára, melyek különösen nagy figyelmet szentelnek az utánpótlás nevelésére. Így is 283 fiatal sportoló küzdött az érmekért.

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

október 19-én
Nándor
október 20-án
Vendel
október 21-én
Orsolya
október 22-én
Előd
október 23-án
Gyöngyi
október 24-én
Salamon
október 25-én
Blankas
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Agg Norbert és Csütörtökyová Eva, a kiskürtösi Benko Ladislav mérnök
és a komáromi Vanková Veronika mérnök.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kisújfalui Tatár
Gergő, az ógyallai Csicsóová Jázmin, a dunamocsi Csicsóová Valentína, a komáromi
Rajczi Kolen és Janíková Tamara, a nemesócsai
Baán Szabó Ákos, a komjáti Vludovič Boris, a
marcelházai Böjti Tamara, az érsekújvári Šimonek
Alex, a bátorkeszi Kálazdyová Zoja, a keszegfalvai
Harangozó Zalán, a dögösi Kvašaiová Hana és a
zselízi Góth Gréta.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Szatmári László (75 éves), Polák Ferenc
(61 éves), a gútai Fűri Mária (87 éves), Balogh Edina
(36 éves), Fekete Attila mérnök (36 éves), a bátorkeszi Szabó, szül. Pallag Margit (81 éves), a nemesócsai Pék Lajos (92 éves). Emléküket megőrizzük!

Hozza el gyermekeit, unokáit!

Október 18-tól 20-ig lesz látható a Kisállattenyésztők Területi Szervezetének immár XXIII. kiállítása a komáromi Ferencesek utcája 21. szám alatt. Gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt érdemes lesz bepillantani a házi baromfik és díszmadarak tarka világába.

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
feleséget, édesanyát és nagymamát

Geleta Vierát
(született Kúr)
Komáromban.

aki hosszú, türelemmel viselt
betegségben, 69. évében távozott
szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait, melyekkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Őt soha nem felejtő, gyászoló családja

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

Szaftos csirkemell Almás-habos linzer
Hozzávalók:
Tészta
hozzávalói:
mustáros-sajtos
45 dkg liszt
1 sütőpor
pácban
1 margarin

Hozzávalók:
4 filézett csirkemell
25 dkg sajt
3 dl tejszín
4 evőkanál mustár
1 citrom
só
bors

Elkészítése:
A csirkemellet alaposan mossuk meg, majd töröljük szárazra. A
tejszínt keverjük össze a mustárral, a reszelt sajttal, a borssal és
az apróra vágott rozmaringgal. Forgassuk bele a húst, és lefedve
rakjuk a hűtőbe legalább egy órára, hogy az ízek jól átjárják.
Pácolás után tegyük át a csirkemelleket egy zsiradékkal kikent
tepsibe. A húsok közé rakjunk karikákra vágott citromot, és pakolhatunk még bele fokhagymát vagy zöldfűszereket. Süssük
meg 170 fokos sütőben körülbelül 35 perc alatt. Ha a hús puha,
tehát könnyen beleszalad egy hegyes kés, a sajtos szósz pedig
aranybarna, vegyük ki a sütőből.

Lakás- és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Balogh Dezsőre
(Komárom),

halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét őrző
családja
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt egész életed.
Elfeledni téged nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled
Október 21-én emlékezünk vissza
arra a szomorú napra,
amikor négy évvel ezelőtt
végső búcsút kellett venni

Töltelékhez:
alma,
20 dkg cukor,
4 tojás keményre vert
habja 20 dkg kristály
cukorral
1 vaníliás cukor.

Elkészítése:
A tésztának valót összegyúrjuk, és a kétharmad részét tepsibe
tesszük. Ráterítjük a tölteléket, a tojások fehérjét kemény habbá
verjük, ekkor apránként beletesszük a cukrot, amivel még tovább
verjük. A töltelékre terítjük és a maradék tésztával berácsozzuk.
Lassan sütjük, hogy a hab ne barnuljon meg.
Ötlet:
Az almát egy kicsit megdinszteljük, hozzáadjuk a cukrot, de még
2 evőkanál búzadarát is, a biztonság kedvéért. Dióval, mákkal is
nagyon finom.

Eladó jó műszaki állapotban levő

Zetor 4011-es traktor

érvényes papírokkal. Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0917 253 130

Eladó Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark építésére alkalmas,
a községi fejlesztési tervében is szereplő telek.
Tel.: 0907 789 807

MEGEMLÉKEZÉSEK
Fájó szívvel emlékezünk
a drága édesapára,
nagyapára
és dédapára,

20 dkg porcukor
4 db tojás sárgája

A leggazdagabb
könyv- és kottakínálatot nálunk
találja!

Németórákat
tartok.
Telefon:
0915 608 271
Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Eladó Búcson
(villanymotoros)
gabonadaráló
Tel.: 0918 782 689
Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0905 928 195

Tel.: 0915 958 386

Forró Gábortól
Gútán.

Emlékét örökké őrzi
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