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A komáromi polgármester tiltakozik lapunk
múlt heti írásának tartalma ellen

(Fazekas Tímea) Ethey Katz felvétele

Öngyilkos lett a Kuciak-gyilkosság
vizsgálatánál kihallgatott fiatalember

Múlt héten kedden volt egy furcsa telefonbeszélgetés a 24 éves Rigó Ronald és zsolnai barátnője között. Másnap már a telefont sem vette fel, s amikor édesanyja felkereste, a padláson
találta meg felakasztva. A fiatalembert korábban édesanyja volt barátja, Marček Miroslav
miatt vitték el Zsolnáról. A Kuciak-ügyben folytatott rendőrségi akció nyomán házkutatást is
tartottak a kisszigeti házában. A fiatalembert kihallgatása után, még aznap kiengedték.
Ronald az őrizetbevétel ideje alatt átélt meg- A korábban vidám alaptermészetű fiú magáaláztatásokról panaszkodott, állandó rettegés- bazárkózott, többször állította, hogy ismeretben élt, holott kiderült, hogy személyesen nem lenek figyelik. Édesanyja szerint az egész ügy
is ismerte a gyilkosságban való részvétel miatt megtörte Ronaldot, s ezért követhetett el önperbe fogott Marčekot.
gyilkosságot.

A megalakulásának 60. évfordulóját jövőre ünneplő komáromi Helios Fotóklub sikere

Fotósaink az országos élvonalban

Augusztusban a klub Perbetén élő tagja, Varga Tibor, AFIAP fotóművész Rózsahegyen vehette
át a Szlovák Fotószövetség által kiírt idei fotópályázat győztesének járó oklevelet. A múlt hétvégén pedig újabb „heliosos” győzelemet ért el. Október 19-20-án ugyanis a Trencsén megyében
fekvő Bán járási székhely volt a házigazdája a szlovákiai fotóklubok Petzval Józsefről elnevezett országos körversenyének. A 24. alkalommal megrendezett viadalon a 15 bejelentkezett
klubból a Helios Fotóklub az első helyen végzett.
Komárom egyik legrégebben rezniük. A fotóversenybe bene- A 25. jubileumi verseny díjátműködő kulturális csoportosu- vezett 15 fotóklub mindegyike adása 2019. októberében Kolása, a Helios Fotóklub, amely- 15-15 fotót küldhetett be, így máromban, az akkor 60 éves
nek a járásbelieken kívül ma- a szakértőknek összesen 225 Helios Fotóklub rendezésében
gyarországi tagjai is vannak. alkotást kellett értékelni. Kör- zajlik majd.
Kezdettől fogva rendszeres versenyről lévén szó valamenyrésztvevői a körversenynek, nyi fotó az előre megegyezett
amelyen az elmúlt időszakban sorrendben, minden klubba
már többször végeztek előkelő eljutott. Miután azokat az adott
helyen. Négy éven át a 2. he- klub tagjai 1 és 10 közti pontlyezettek voltak, az első helyet számmal illették, továbbküld- A múlt héten szombaton este,
ünnepélyes díjkiosztó gálával
először most sikerült megsze- ték a következő klubba.
ért véget Szepsiben és Buzitán
a jubileumi, 20. Egressy Béni
Országos Színjátszó Fesztivál, amelyen összesen 17 előAz Európai Unió 2019. ok- fiziológiai tulajdonságaival
adást láthatott a közönség.
tóberétől eltörli az eddigi, indokolt. Szlovákiában eszeEbből 13 produkció a verévente kétszer esedékes óra- rint a javaslat szerint 2019.
senyprogramban szerepelt. A
átállítás gyakorlatát, a tagál- október 27-én történne meg
díjazottak között volt Csorba
lamoknak pedig áprilisig lesz az utolsó időátállítás. Most
István, aki a NEFISZ (Neidejük eldönteni, hogy a nyá- október 28-án, vasárnap
mesócsa; Fesztysek Ógyalla)
ri, vagy a téli időszámításhoz hajnali 3-kor 2 órára kell
csoportjában végzett drámatartják magukat – derült ki visszaállítani az órát, akkor
pedagógiai munkáért kiéraz Európai Bizottság köz- kezdődik ugyanis a téli idődemelte a Csemadok szepsi
leményéből. Az eredeti, téli számítás.
alapszervezetének különdíját.

Siker
Buzitán

Téli óraátállítás

Megszólaltak az érintettek

Lapunk múlt heti számában foglalkoztunk azzal az ominózus esettel, amikor a városi
önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselő-testület nem szavazta meg dr. Knirs Imre
képviselő javaslatát, aki az iskolák anyagi támogatásának emelését, illetve a város nevének hazai és nemzetközi öregbítését segítő sportklubok tevékenységére szánt összeg
emelését javasolta. A város polgármestere, Stubendek László mérnök szerkesztőségünkbe eljuttatott levelét a sajtótörvény értelmében teljes terjedelmében közöljük.

Ad: A Stubendek-Keszegh páros elárulta a városi sportot

A Dunatáj október 19-i számában jelent meg egy
írás ezzel a címmel, amire a magam és a testület
nevében reagálni szeretnénk. Az írás nem csak
erősen félrevezető, de valótlanságokat is állít,
amivel nem először vezeti félre lapjuk az olvasóit.
Az írás elsősorban Knirs Imre képviselő javaslatát taglalja, amely a sportkluboknak adott volna
40 ezer eurót, de a képviselő-testület nagy többsége nem támogatta ezt a határozati javaslatot.
A képviselők közül többen elmondták, hogy fontosnak tartják a sport támogatását, de Knirs Imre
javaslata megvalósíthatatlan, mivel több formai
hibát tartalmaz, amelyek közül néhány törvényes akadályokba is ütközik. Sajnálatos, hogy
Knirs Imre pár év után sem tud megfogalmazni
egy végrehajtható határozati javaslatot, majd a
saját alkalmatlanságát újra más képviselők akadályozásának próbálja feltüntetni. Knirs Imre javaslatát nem csak a városvezetés nem támogatta,
hanem szinte senki sem fogadta el. Köztük volt
Less Károly vagy Benyó Zoltán is, akiket nehéz
Knirs Imre ellenségének tekinteni.
A határozati javaslat megvalósíthatatlan volt, ezt
elmondta a város főellenőre is, de minden hozzáértő igazolni tudja. Knirs Imre úgy akart adni
a sportkluboknak, hogy nem jelölte meg a pénzforrást, ami ellentétes a tárgyalási renddel. Utána

Lakszakállason felrobbant a kazán,
anya és négyéves gyermeke kórházba került

Hétfőn, a kora esti órákban felrobbant egy családi ház kazánja
Lakszakállason. Az otthon tartózkodó édesanya és négyéves
kislány súlyos égési sérüléseket
szenvedett. A sérülteket a nyitrai mentőszolgálat két helikoptere vitte a főrévi (Ružinov)
égési sérülésekre specializálódott kórházba. A 47 éves
édesanya testének 50 százalé-

Komárom is válaszúton

időszámítást tartaná elfogahatónak Szlovákia számára
a munkaügyi minisztérium,
ha szakít az Európai Unió a
téli- és nyári időszámítás váltakozásával.
A munkaügyi minisztérium
tárcaközi egyeztetésre is bocsátotta a javaslatát, amelyet az ország lakosságának
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azt jelezte, hogy kölcsönből szeretné támogatni
a profi sportolókat. Azon túl, hogy az ötletet sem
tartom jónak, hogy a város külföldi játékosokat
kölcsönből fizessen, ez törvénybe is ütközik. Folyó kiadásokat nem lehetséges kölcsönből fedezni, az csak fejlesztésekre meríthető.
Ami a Stubendek-Keszegh párost illeti, tényekkel alátámasztva kijelenthetjük, hogy soha nem
ment korábban ennyi pénz sportra. Nem csak az
éves működési sporttámogatási keret emelkedett, de rendkívüli támogatásokat kapott a foci
és a kosárlabda is, a város pedig egy 200 ezres
alapot hozott létre a sportklubok és a tornatermek fejlesztésére. A sportlétesítmények fenntartása évente közel fél millió euróba kerül. Az
élsportra is kiemelten figyeltünk, de a komáromi
sportolókra leginkább. A KFC stadionbérlete is
fokozott figyelmet kapott, amit a klub vezetése
is igazolhat.
Sajnáljuk, hogy néhány klubnak komoly anyagi
gondjai vannak, de ezt biztosan nem értelmetlen
határozati javaslatokkal, majd kampánycikkekkel lehet megoldani. Arról pedig, hogy ki mit tett
a sportért, talán érdemesebb lenne megkérdezni
a klubokat.

Néhány héten belül már ismert lesz a város új polgármesterének kiléte, és az új testület összetétele. Most még naponta találkozhatunk a postaládánkba bedobott ígérethalmazokkal, melyeket
már egyre kevesebben olvasnak, és kevesebben hisznek a bennük található, sokszor már nevetséges, üres frázisokban. Talán azért is, mert az ígéretek mindig ugyanazoktól az emberektől
származnak. A legtöbbjük már hosszú évek óta ül a képviselői székben, így furcsán hangzanak
szájukból a változást és javulást ígérő szlogenek, mivel azt ígérik jobbá tenni, amit hosszú évek
képviselői munkájával tönkretettek…
Minden polgár más és más elvárásokat támaszt a képviselőkkel szemben és máshogy is értékeli az
eredményeket illetve a város állapotát. Nyilván van olyan is, aki úgy gondolja, hogy városunk az
utóbbi négy évben fejlődött, de a többség tudja, hogy nem eléggé.
Vannak, akik megelégednek azzal, hogy a választási ciklus utolsó évében felújítanak néhány utcát,
járdát és átadnak kétszáz játszóteret. Vannak olyanok is, akik úgy érzik, hogy Komáromnak ez
kevés. Egy hónap múlva kiderül, kiből van több. Érdekes, hogy a leendő városatyák is úgy érzik,
inkább az ígeretekre kell összpontosítani, mert a valós eredmények, sikerek valahogy mindig elkerülik városunkat. Ezért szinte minden képviselőjelölt valamit rendbe akar tenni, és legtöbbször
ilyen szavakkal dobálóznak, hogy segíteni, támogatni, felújítani, erősíteni… Tehát ők is úgy érzik,
hogy van még mit tenni, mert városunk még korántsem tejjel, mézzel folyó Kánaán. Egyetlen kivétel talán Stubendek László, aki regnáló polgármesterként egy független csapat képviselőjelöltjeként mosolyog ránk. Ő úgy gondolja, hogy az utóbbi négy évben minden nap ígéreteit betartva egy
jobb, élhetőbb városért munkálkodott. Sőt úgy hiszi, hogy Komárom a felemelkedés pályájára állt.
Stubendek László leköszönő polgármesterként megérdemli, hogy aprólékosabban is foglalkozzunk
egykori ígéreteivel. Az örök sláger a munkahelyteremtés: négy éve is ígérte az új munkahelyek létrehozását, a vállalkozók támogatását. Nyilván nem járt sikerrel, mert a függetlenek programjában
továbbra is szerepelnek ezek az ígéretek. Sikertelen lett nyilván azon ígérete is, melyben Komáromot fesztiválvárossá akarta alakítani, mert most is a fesztiválok erősítéséről olvashatunk a programfüzetben. Nyilván a városi hivatal munkáját sem sikerült úgy rendbe tennie, mint ahogy ígérte,
mert ez is szerepel az idei kínálatban is. Sikertelennek bizonyult az a szándéka is, hogy javítsa a
vár kihasználtságát és állagát, mert ez most is kiemelt helyen szerepel a programfüzetben. A városi
fürdő fejlesztése sem sikerülhetett, mert ez is szerepel a mostani programban. Ha így folytatjuk
pontról pontra, szinte valamennyi Stubendek-féle választási ígéret megtalálható a Keszegh Béla
nevével fémjelzett függelten csoport programjában is.
Valószínűleg nagyon nehéz olyan új választási ígéreteket tenni, melyeket már valaki előtte beígért
és nem tartott be. Talán könnyebb lenne betartani a kampányban ígérteket, majd azokkal versengeni a választók szavazataiért.

kán másodfokú égési sérüléseket
szenvedett, kislánya testének 25
százalékán első- és másodfokú
égési sebek keletkeztek. Sérüléseik súlyosak, de állapotukat sikerült stabilizálni. A robbanás okát
szakértők vizsgálják.

Stubendek László
A sajtótörvény értelmében nincs joguk a
szerkesztőségeknek
azonnali választ adni
az írásaikra beérkező
cáfolatokra. Szerkesztőségünk a törvénynek
ezt a kitételét betartja és csak lapunk jövő
heti számában válaszol
a polgármesteri levélre.

Várják a kisgyermekes
családokat

Komárom őszi látványosságainak sorába joggal sorolhatjuk
a járási székhely kisállattenyésztőinek kiállítását, amely egyre gazdagabb programmal várja nemcsak a házi-, illetve exotikus állatokkal, madarakkal foglalkozókat, hanem azokat a
komáromi iskolásokat is, akiknek a lakótelepi otthonaikban
nincs alkalmuk ezekkel találkozni sem. Idén október 26-tól
28-ig kerül sor a kiállításra a Ferencesek utcája 21-ben, a
Medill sport üzlet mellett.
Október 26. pénteken, 14 órakor megnyitó, ekkor 17 óráig,
szombaton 8 és 17 óra között, valamint vasárnap 8 és 12 óra
között látogatható. A kiállítás zárásakor kerül sor a kiértékelésre és díjátadásra.

Lapunk múlt heti számában számoltunk be arról, hogy a magyar állam anyagi támogatása mellett sikerült megújítani a
pati községi óvodát. Ezt az eseményt idézzük fel felvételünkkel: Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke, megyei
képviselő, Szabó Olga polgármester és Horváth Bence, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa az avatáson.
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Komáromi önkormányzati bazár

Mozdulj ki
Marianum!

zavarja, ha valaki drága autót
vesz, amennyiben az illető az ő
baráti, illetve ismeretségi köréből
kerül ki. Olyan információ is a
birtokunkba jutott, hogy az utóbbi időben többen is látták Szabó
Bélát egy Škoda Karoq autó volánja mögött, melynek ára 25 ezer
eurónál kezdődik, így Szabó Béla is egy drága autó tulajdonosa, aminek mi csak örülni
tudunk, mivel egy embertársunk biztonságosan tud közlekedni. Csak azt nem értjük,
hogy Szabó Béla miért nem akarja érezni
ugyanazt azt örömöt, hogy a hivatal alkalmazottjai hosszú idő után olyan gépkocsit
használhatnak szolgálati útjaikon, amelyben
nem forog állandó veszélyben az életük, a
testi épségük. Vagy ilyen csak a cégvezetőknek, illetve képviselőknek jár?

Az elmúlt négy évben rádöbbenhettünk arra, hogy a jelenlegi képviselő testület minden idők
legrosszabb teljesítményét nyújtotta, melyet parttalan viták, maratoni testületi ülések és példátlan pénzügyi visszaélések jellemeztek. Ez alól a 44. ülés sem volt kivétel. Nyilván Komáromban minden rendben van, mivel a Híd frakcióvezetője, Andruskó Imre interpellációjában
saját családi hátterét boncolgatta, majd számonkérte a várban tartott kommandós bemutatóra kiadott VIP-jegyek elosztását… Talán bokros teendői megakadályozták abban, hogy
észlelje azt a tényt, hogy a belépés ingyenes volt, mindenki oda ülhetett, ahova akart…
Persze nemcsak Anruskó Imre igyekezett
láttatni magát, hanem Szabó Béla is, aki
egyebek mellett felrótta a hivatalnak a választások előtti „drága autók” vásárlását.
Még mielőtt valaki meghatódna, hogy a képviselő úr ennyire szívén viseli a város pénzügyeit, nem árt tudni, hogy nem volt mindig
ilyen szigorú, amikor a város, illetve cégei
gazdálkodásáról volt szó. Így például, amikor a KOMVak-tól megvett használt Volvo
XC 60 DS típusú autó (melyet annak idején

Cséplő Gábor használt, majd a testület nagylelkűen Stubendek Lászlónak vásárolta meg
a vízművektől) sem volt éppen olcsó a maga
46.187 Eurós árával, de Szabó Béla mint a
vízművek felügyelő bizottsági tagja akkor
nem tiltakozott a vásárlás ellen, pedig abban
az időben a vízművek már veszteséges volt.
Csak az olvasók tájékoztatása érdekében
közöljük, hogy a város által most beszerzett
két autó ára együtt volt 50 ezer euró. Ebből
csak az következhet, hogy Szabó Bélát nem

Kik azok, akik döntéseikkel hozzájárultak a komáromi vízművek ámokfutásához?

Az önkormányzati jegyzőkönyvek nem hazudnak

A Dobogókő-küldetés

Megvalósult az idei „Mozdulj ki Marianum!” első felvonása.
Az úticél ezúttal Dobogókő volt, ahol a turisztika mellett testi
és lelki feltöltődés is várt lelkes kis csapatunkra. Autóbuszunk
már délelőtt tíz óra körül leparkolt a dobogókői megállónál.
Jöhettek a túrabakancsok, nagy sóhajtások, egymásra vetett
elszánt pillantások, botlások, csúszások, sikolyok, mosolyok
meg minden, ami hozzátartozik egy harminc fős csapat nagyszerű turisztikai napjához.
Első megállónk a siketnémák Mária kegyhelye volt, ahol egy
rövid lelkigyakorlat után elindultunk a Thirring körút lankáin. Két kilátóhelynél is megcsodálhattuk az anyaország ámulatba ejtő szépségeit, beleértve a Duna kanyargó medrét és
a visegrádi fellegvárat is. Ezután még a hírhedt 25-30 méter
magas zsivány sziklákhoz is elmentünk, és ha már ott voltunk, akkor meg is másztuk őket rendesen.
Az utolsó métereket a dobogókői központhoz már futólépésben tettük meg, hiszen nyolc hatalmas bográcsban illatozott
a finomabbnál finomabb magyaros étel. Mértünk is a készletre egy nagy csapást, és jóllakva, fáradtan, lelkileg feltöltődve indultunk haza. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm,
aki részt vett ezen a kiránduláson, szerintem senki sem bánta
meg. Remélem, hogy a téli szánkózáson és a tavaszi bringázáson még többen leszünk.
Marsal Tamás

Komáromban
koccanásos baleset
okozott káoszt
Múlt héten pénteken délután ismét közlekedési baleset okozott fennakadást
Komáromban. Ezúttal a
Vág-Duna hídon történt baleset, amikor egy sötétbarna
színű KIA típusú személygépkocsi hátulról belement
az előtte haladó gázpalackokat szállító kisteherautóba.
A személyautónak egy harmadik jármű is nekiütközött, amelynek vezetője későn vette észre a két autó
koccanását. A KIA eleje
teljesen összetört és a jármű hátsó része is alaposan
megrongálódott, szerencsére személyi sérülés – néhány
karcoláson kívül – nem történt. A baleset miatt a városból kifelé haladva a Rákóczi
utcán a vásárcsarnokig állt
a sor, befelé pedig az izsai
letérőnél ért véget a torlódás. Csaknem két óra múlva
mindkét sávban megindulhatott a forgalom.

Ismét sokan lesznek, akik hirtelenjében elfelejtik, hogy korábbi döntéseikkel éppen ők voltak azok, akik
megakadályozták, hogy a KOMVaK
korábbi, elhíresült vezetése fejezze be
a felügyelet nélküli pénzszórást, teEzen az ülésen, a 7. programpontban foglalkoztak a képviselők a módosítással, amelynek elfogadását támogatta:
dr. Benyó Zoltán, dr. Novák
Béla, dr. Tóth Péter, valamint
Mgr. Zábojník Štefan. Nem
kis meglepetésre, tartózkodott
a szavazástól: Mgr. Andruskó Imre, Mgr. Batta György,
dr. Bende Štefan, dr. Bende
Štefan, Cúth Csaba, Dékány
Gabriel, Dubány Imrich
mérnök, Mgr. Gajdáč Ondrej, Győrfy László mérnök,
Jágerská Alžbeta mérnök,
Mgr. Keszegh Béla, Mácza
Mihály, Szabó Béla mérnök
és dr. Varga Tamás. Nem szavazott dr. Kanthová Mária.
A határozat ellen csak egyetlen
képviselő, Glič Konštantín
mérnök szavazott.
Ami még érdekesebb, ezen az
önkormányzati tárgyaláson (9.3
programpontként) került sor a
KOMVaK gazdálkodásának jelentéséről egy szavazásra, ahol
megfordultak az arányok!
Az akkor már tetemes hiányt
eltitkoló cégvezetés jelentését
szemrebbenés nélkül jóváhagyta: Mgr. Andruskó Imre, Mgr.
Batta György, Dr. Bende Štefan, Dr. Bende Štefan, Cúth
Csaba, Ing. Dékány Gabriel,
Ing. Glič Konštantín, Győrfy
László mérnök, Ing. Alžbeta
Jágerská, Mgr. Keszegh Béla
és Dr. Varga Tamás. Akik mertek tartózkodni: Dr. Benyó Zol-

gye átláthatóvá a cég gazdálkodását.
Mint ismeretes, még Bastrnák Tibor
polgármestersége alatt a korábbi városvezetés úgy dolgoztatta ki a vízművek alapszabályzatát, hogy annak
alapján sem az önkormányzatnak,

tán, Ing. Dubány Imrich, Mgr.
Gajdáč Ondrej, dr. Kanthová
Mária, Mácza Mihály, dr. Novák Béla, Ing. Szabó Béla, dr.
Tóth Péter és Mgr. Zábojník
Štefan.
Nem árt tudni azt sem, hogy az
elmúlt négy esztendőből három
éven át kik tevékenykedtek az
egyes szakbizottságokban.
Kérdéses, hogy a jelölteknek vajon megvolt-e az ehhez
szükséges szakmai felkészültségük, vagy a Híd párt eleve
saját baráti köréből toborozott
lelkes „bólogatókat”?
Az önkormányzat
2015. január 21-i ülésén
választotta a pénzügyi bizottság
tagjait:
dr. Hortai Éva, dr. Benyó
Zoltán, Vetter Ján mérnök (a
képviselő testület tagjai közül),
szakemberként Jágerská Alž-

sem a város gazdasági vezetésének
nem volt joga legalább bepillantani a
gazdálkodásba. Mindez látható volt a
2014. július 3-i önkormányzati ülésen
is, ahol Basternák holdudvara megakadályozta az alapszabály módosítását.

beta mérnök, Obonya Sándor, Palacka Tomáš mérnök,
Olláry Viktor mérnök, Mgr.
Kopják Angelika, Csicsó Péter mérnök,
A városfejlesztési bizottság
tagja lett:
Rajko František mérnök, dr.
Keszegh Margit, Korpás Peter mérnök (a képviselő testület tagjai közül), szakemberként: Csémy Olivér mérnök,
Gabriel Marcsa, Mgr. Tárnok Magdaléna, Sánta Béla
mérnök, dr. Padlovicsová Agnesa, Takács Peter mérnök.
A bizottságok ilyen összeállítása mellett szavazott: Mgr.
Andruskó Imre, dr. Bastrnák
Tibor, Mgr. Batta György, dr.
Bende Štefan, Bujna Zoltán
mérnök, Feszty Zsolt, Mgr.
Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín mérnök, dr. Hortai

Éva, dr. Horváth Attila, Dr.
Ipóth Szilárd, dr. Kiss Péntek József, Ing. Peter Korpás,
Kovács Dávid, dr. Marek Anton, Szabó Béla mérnök, Mgr.
Szénássy Tímea, dr. Varga
Tamás, Vetter Ján mérnök.
A bizottságok ilyen összeállítása ellen szavazott: dr. Benyó Zoltán, dr. Knirs Imrich,
Mgr. Less Károly, Rajko
František mérnök. Nem szavazott: dr. Keszegh Margit.
Ezeknek a programpontoknak
a megszavazása során még egy
érdekességre bukkantunk. Az
első három szavazásnál – érdekes módon – 25-25 képviselő
voksolt, az utolsónál már csak
24 képviselő, ugyanis Keszegh
Béla nem merte nevét adni
hozzá és valószínűleg kihúzta
a szavazóberendezésből a kártyáját...

A Komáromi járásban is
járnak a csalók
Napjaink csalói és házi szarkái nem véletlenül jához kell 1-2 ezer euró, amit legtöbbször a kétcsapnak le áldozataikra. Napirenden történik, ségbeesett nagyik teljesítenek is. A tettesek nagy
hogy ismeretlen „doktorok” hívják fel a hajna- valószínűséggel előre tudják, hogy jószívű, hogy
li órákban az egyedül élő nagymamákat, mert hívják a fiát, unokáját. Hasonlóan „felkészülsúlyos balesetet szenvedett unokájuk operáció- tek” a családi ház után érdeklődő „vásárlók”.
Legutóbb Ifjúságfalván esett ál- eladó házak. Ezalatt a férfi tet- nagy valószínűséggel már többdozatukká egy hölgy. A 75 éves testársa az alkalmat kihasználva ször jártak a faluban, kifigyelnőt úgy lopták meg, hogy isme- behatolt a házba, ahonnan kü- hették az idős nő szokásait.
retlen férfi kopogott be a nyug- lönböző ékszereket tulajdoní- Akik esetleg láttak furcsán vidíjashoz, és afelől érdekődött, tott el 2 500 eurós kárt okozva. selkedő, ismeretlen párt, jelenthogy hol vannak a környéken A nyomozók szerint a tettesek kezzenek a rendőrségen.

Mesto Komárno

Komárom város

Námestie generála Klapku 1,
945 01 Komárno

Klapka György tér 1
945 01 Komárom

OZNÁMENIE

HIRDETMÉNYE

o zámere prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže

a város tulajdonában levő ingatlan kereskedelmi versenytárgyalás
útján meghirdetett bérbeadásáról.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 2069/2018 zo dňa 11.
októbra 2018 bol schválený zámer Mesta Komárno na prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 203,70 m2 v budove Zichyho paláca
so súp. č. 1044 na parc. registra „C” č. 29/1, vedený na LV 6434 v k. ú. Komárno (býv. reštaurácia „Klapka Vigadó”), s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 40,- eur/m2/rok, ročné nájomné 8148,- eur/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú 10 rokov, formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na
predkladanie návrhov, budú zverejnené:
• na úradných tabuliach mesta,
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta, na
adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 12, tel. č.
035/2851 371.
Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je
predmetom obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť na Oddelení evidencie majetku mesta Mestského úradu v Komárne na tel. čísle :
035/2851 371.
Ing. László Stubendek
primátor mesta

A komáromi városi önkormányzat a Szlovák Nemzeti Tanács 138/1991-es, a községi vagyonra vonatkozó törvényének 9a §-a 9-es számú cikkelye alapján, az
önkormányzat 2069/2018-as számú, 2018. október 13-án elfogadott határozata értelmében versenytárgyalást hirdet a 203,70 m2 alapterületű, a telekkönyv
1044-es számú nyilvántartásában lévő, C regiszter 29/1-es, 6434-es tulajdonlapon
nyilvántartott, a Zichy-palotában lévő volt Klapka Vigadó bérlésére. A versenytárgyalásban meghirdetett 40 euró/m2/év értelmében az évi bérlet 8 148 euró/év,
ami a legalacsonyabb tét és 10 éves időszakra vonatkozik.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése és a javaslatok benyújtási határideje megtalálható
• a város hivatalos tábláin,
• a város internetes oldalán – www.komarno.sk.
A kereskedelmi versenytárgyalás kihirdetését és feltételei, valamint a versenytárgyalás szerződési javaslatát írásban, vagy elektronikus formában a komáromi
Városi Hivatal vagyonjogi nyilvántartási és igazgatási osztálya (945 01 Komárno,
Vársor 3., 1. emelet, 12. számú ajtó, telefon: 035/2851 371) biztosít az érdeklődők
számára.
A bérlemény megtekintését egyeztetni, illetve a versenytárgyalásban szereplő épületről az általános és műszaki információkat a városi Hivatal vagyonjogi
nyilvántartási és igazgatási osztálya a 035/2851 371-es telefonszámon biztosít az
érdeklődők számára.
Stubendek László mérnök
a város polgármestere
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Szakmai
felkészítő program

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai támogatásával Értékfeltárás a helyi közösségekben címmel szakmai felkészítő
programot rendez. A képzés során a résztvevők elsajátítják
az értékfeltárással kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati
ismereteket, amelyek alkalmazásával képessé válnak az értékfeltáró munka folyamatainak önálló végzésére, a közösségi
munka mentorálására.
Az értékek feltárásán túl A felkészítés célja, hogy a
megismerik annak rendsze- résztvevők képet kapjanak a
rező módszertanát, a helyi, kulturális értékek rendszeréről,
tájegységi, felvidéki, külho- az értékfeltárás módszereiről,
ni, nemzeti értékek közé való a helyi értékek gyűjtésének,
felterjesztések
adminisztra- gondozásának és közzétételétív tennivalóit. Megismernek nek technikáiról. A felkészítés
olyan programokat, amik által során a résztvevők megissegíthetik a helyi, tájegységi merhetik a Kárpát-medencei
identitás kialakulását, megerő- magyar kulturális értékek és
sítését, az értékek megismerte- értékfeltárás jó gyakorlatait,
tését és népszerűsítését.
és képessé válnak az értékek
A képzés tematikája:
feltárására és a nemzeti érték• Értékek elmélete, feltárása; a tárakba való felterjesztésre.
mi értéktárunk. A települési ér- A képzés (felkészítés) 2018.
téktár készítési terv megírása.
november 16-án, pénteken 17
• Az értékek feltárásának rend- órától november 18-án, vasárszerező módszertana, adat- nap 14 óráig tart.
bázisok feltöltése, a helyes Előadók:
dokumentáció (fotózás, vide- Kárpáti Árpád, a NMI
ózás), műemlékvédelem és az Művelődési Intézet Nkft.
önkormányzatok kapcsolata, Kiemelt Programok Igazgaszerepe, feltöltések a Felvidé- tóságának vezetője * Csóka
ki település-mustra internetes Eszter, a NMI Művelődési
adatbázisaiba.
Intézet Nkft. Pest-megyei
A képzés célcsoportjai:
irodavezetője * Máté LászTelepülések szakemberei (te- lóné, a NMI Művelődési Inlepülési- tájegységi értéktár tézet Nkft. Nógrád-megyei
bizottságok, közművelődési irodavezetője * Strešňák
intézmények közművelődéssel Gábor, a Szenci Városi Múfoglalkozó munkatársai, Cse- zeum vezetője, levéltáros –
madok szervezetek, polgári történész * Angyal Sándor,
társulások, civil szervezetek újságíró, fotográfus * Varga
aktivistái).
László, a nagymegyeri értéktár bizottság elnöke
Helyszíne: Dunaszerdahely,
Tárlatnyitás
Az ógyallai Művészeti Alap- a Szabó Gyula utcai Építéiskola galériájában nyitották szeti Szakközépiskola épümeg horvát testvérvárosuk, lete, jelentkezési határidő:
Lovran neves festőművésze, 2018. november 10.
Melita Sorola Stanićić tárlatát, amely a NESTAJANJE (Elmúlás) címet viseli.
Az olajfestményekből álló Jezsó Ákosról, a Vörös malom
kiállítást november végéig lovagjai és a Megyek túlra regétekinthetik meg az érdeklő- nyek fiatal szerzőjéről kevesen
dők.
tudják, hogy nagyszüleiből ket-

Az épületbővítés mellett
az orvosi szolgáltatások
színvonala is javul
Évek óta folynak a tárgyalások, a gútai önkormányzat és természetesen a városvezetés is kereste a lehetőséget, hogy a fél
évszázados történelémi múlttal rendelkező egészségügyi központ külsőségeiben és belső elrendezésében is megfeleljen a
21. század követelményeinek. Bő tíz évvel ezelőtt Matejička
Vladimír parlamenti képviselő személyes közbenjárására sikerült a szlovák kormány szociális tárcájától anyagi fedezhetet kapni a poliklinika épületének ablakcseréjére, a korábban
beázó lapos tetőt lecserélni sátortetőre. Amire viszont a legnagyobb szükség volt, az a korszerű betegszállító lift. Hamarosan ez a probléma is megoldódik uniós támogatással.
– Az előírásoknak megfelelő- Érdemes volt évekig várakozen, határidőre leadtuk a pályá- ni, ugyanis a város költségvezatra kért dokumentumokat, tését alaposan összezilálhatta
amelyek már a második ol- volna, ha saját zsebből kellett
vasaton is átestek. Arra, hogy volna 840 ezret bebiztosítani.
az egész anyag megfontoltan – Van egy épületünk, amely
és behatóan foglalkozott a ötven évvel ezelőtt megfelelt
problémával bizonyíték az is, a követelményeknek, mára
hogy a tárca – talán egyfajta azonban szűknek bizonyult.
jutalomból – lehetőséget adott Ezért tartottuk fontosnak,
arra, hogy az építészeti vál- hogy ki használjuk a város
tozások mellett a létesítmény központi helyzetét és a váúj diagnosztikai berendezé- rosi egészségügyi központot
sekkel is jelentős mértékben alakítsuk, bővítsük úgy, hogy
bővülhessen – nyilatkozta la- az itt élők mellett egy közpunknak a gútai önkormányzat pontosított poliklinika legyen.
mellett működő egészségügyi Nem titkolom, szeretném
bizottság elnöke, Viola Miklós elérni, hogy valamennyi körsebész.
és szakorvos egy helyen ren-

deljen. Nem szeretnénk úgy
járni, mint a járási székhely,
ahol a betegek sokszor nem
találják meg a szakorvosokat.
Szerencsére Horváth Árpád
polgármester eredeti szakmája az építészet, hasznos tanácsokat tudott adni arra, hogy
a bővítés statikailag is megfeleljen. Visnyei Gyula tervezőirodája után Istenes József
arch. mérnök tervezőirodája
véglegesítette az elképzeléseket. Ők is arra törekedtek,
hogy az épület külső megjelenése is vonzó, központi jellegű legyen – magyarázta Viola
doktor.
Elmondta, hogy heteken, hónapokon át ültek az alaprajz
felett, hogy lehetőséget találjanak további szakrendelők
számára is úgy, hogy a váró-

termek ne váljanak zsúfolttá.
A pályázat tartalmazza, hogy
újabb rendelőkkel bővül az
épület. Valamennyi rendelő
optikai internetkapcsolattal
rendelkezik majd, valamint
egy új digitális, intraorális
fogröntgen, és egy panoramatikus röntgen megvásárlására is sor kerül.

Jezsó Ákos bemutatta legújabb regényét
ten is csallóköziek voltak. Ezért
az itteni magyarság kálváriáját
dolgozza fel legújabb regényében. amely egy felvidéki család

sorsán keresztül ábrázolja közösségünk életét az I. világháborútól
a kommunizmus térnyeréséig.
A két főhős Janda Kálmán du-

Selye János gimisek az EU Parlamentben

Hatalmas megtiszteltetésként ért minket, mikor Nagy József
európai parlamenti képviselő irodájának a meghívására, részt
vehettünk egy pár napos strasbourgi tanulmányúton. A felkerésre természetesen azonnal igennel válaszoltunk, hiszen a
diákönkormányzatban való tevékenységünket is törvény szabályozza, s kíváncsiak voltunk miként is működik eme nagy
döntések hivatala. A program azonban nem csak politikáról
szólt. A 15 órás autóbuszút után molsheimi hotelszobánkban
frissülhettünk fel, amit hamarosan követett az egyetlen aznapi
program, a díszvacsora, előtte egy kisebb egészségügyi sétával, ami esti városnézést takart.
Itt lehetőségünk nyílt megis- Miután minden festményt
merkedni kassai és pozsonyi végigelemeztünk, egy alapgimnáziumok tanulóival is. képzésen vettünk részt, amin
A másnapi program sűrűsége megtudtuk, mennyi és milyen
sem okozott számunkra gon- pártok üléseznek a parlamentdot. A városnézés alatt megte- ben, mi a fő feladatuk, hány
kintettük a Notre Dame-kated- férőhelyes, mennyi idejük van
rálist, amely már az 1300-as egy-egy felszólalásra. Így menévektől ejti révületbe az előtte tünk át a plenáris ülésterembe,
elhaladókat. Nem messze tőle ahol betekintést nyertünk az
található a „Mini Versailles”- épp akkor folyó migránspolinak nevezett palota, ahonnan tikai megbeszélésbe. Az ülés
a Guttenberg térre vettük az után visszasétáltunk a buszirányt. Mindezek után kaptunk hoz, ami a második és egyben
egy kis szabad programot a vá- utolsó vacsorahelyszínünkre
rosban, hogy megebédeljünk fuvarozott. A laktató vacsora
és beszerezzük a kinézett em- és a túlzottan is finom desszert
léktárgyakat, vagy csak tovább után visszatértünk a hotelbe,
gyönyörködhessünk a francia ahol még volt időnk egy baépítészetben. A várost azon- rátságos csocsómérkőzést is
ban nemcsak gyalog, hanem játszani volt gimnazistáinkkal.
hajózva is bejártuk végig az Il Másnap kissé melankolikusan
folyón, ami a Petit France-ot tértünk vissza a parlamentbe,
(Kicsi Franciaország) osztja hisz tudtuk az utolsó konfeketté. Ezt követően kezdődhe- renciánk vár ránk, utána pedig
tett a fő program, a látogatás indulhatunk haza. Jelenlétével
az Európai Parlamentbe. Az emelete az ülés színvonalát
ellenőrzés után egyből A VÍZ az ENSZ különmegbízottja is,
ÉLET – Élet a Duna mentén Fernand de Varennes, aki precímű kiállítás megnyitójára zentációval is bemutatta állássiettünk, ahol felvidéki művé- pontját a kisebbségi érdekek
szek szebbnél szebb alkotásait mellett. Érdeklődve hallgattuk
csodálhattuk meg, mint példá- Nagy József beszédét is, amiul Almási Róbert, Szakáll Má- ben kifejtette mennyire bízik a
ria, lánya Kolčáková Szakáll kisebbségi jogminimum poziNoémi és Lipcsey György.
tív elbírálásában. Ezt egy hét-

naszerdahelyi iskolaigazgató és
felesége, Rózsika. Mindketten
magyarok, kisebbségben élnek a
trianoni békediktátum következtében a Csehszlovákiához került
Felvidéken. A szerző őket több
vonásukban is saját
nagyszüleiről mintázta, a regényben
több velük megesett
történet
visszaköszön, például az,
hogy Kálmánt és
honvédalakulatát a
második világháború
végén német egyenruhában a belgiumi
Ardennekbe küldték
harcolni, ahol végül amerikai hadifogságba estek. A könyv főbb
helyszínei Csallóköz, Budapest
és két Győr melletti kis falu,
Nyúl és Abda.
Jezsó Ákos hangsúlyozza, hogy

a könyv túllép a családregény
keretein, hiszen igazából nem
a nagyszülei történetét, hanem
elsősorban egy generáció, a
Magyarországtól elszakított magyar polgári, értelmiségi középosztály életérzését
szerette volna megragadni. „Hogy ők
miként élték meg
Trianont, az elszakítást, hogy egy idegen országban kell
magyarként élniük”
– fűzte hozzá a szerző, aki a könyvben
szerepet kapó történelmi események
leírásához a hitelesség érdekében alapos kutatásokat végzett.
Betűhíven idézi például a Komáromba bevonuló Horthy Miklós
kormányzó beszédét és több más
dokumentumot is.

Elhunyt
Bartakovics István mérnök

tel később a LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság) el is fogadta, így
bekerülhet a törvénykönyvbe.
Még egy utolsó pillantást vetettünk a parlament hatalmas
üvegépületére, elkészítettük
az utolsó fényképeket, s rájöttünk, hogy a jelenlegi helyzetünkkel nekünk is mennyivel
többet kellene foglalkoznunk.
Elgondolkoztunk, vajon mit is
tehetnénk mi, egyszerű tiné-

dzser lányok a felnőtté-válás
küszöbén, hogy változást érjünk el.
Ezekkel a gondolatokkal, rengeteg utánanéznivalóval, ötletekkel és tervekkel teli, sok új
információval léptük át az osztrák-szlovák határt, hogy végre
visszatérjünk ide Felvidékre, a
kiaknázatlan lehetőségek helyszínére, az otthonunkba.
Šenkár Viktória III. C
Koncser Viktória III. A

Életének 80. évében, hosszantartó, türelemmel viselt betegségben elhunyt Bartakovics István mérnök, kandidátus, a
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) alapító
tagja – országos és járási szinten. Nagytekintélyű, határon túl
is elismert mezőgazdasági szakemberként többek között ott volt
a múlt század nyolcvanas éveiben
a hetényi agrokémiai központ tervezésénél, irányításánál. Bartakovics István a kilencvenes évek
elején az MKDM országos elnökségének tagja, két választási időszakban pedig a párt parlamenti
képviselője is volt. A Komáromi
Imanapok egyik elindítójaként és
főszervezőjeként is beírta nevét a
felvidéki magyarság történetébe.
Az MKP megalakulásának 10.
évfordulója alkalmából 2008-ban
rendezett országos ünnepségen emlékplakettel tüntették ki.
A magyarságot, az imanapokat és a kitelepítéseket érintő témában több könyvet írt. Temetése október 19-én volt, a komáromi római katolikus temetőben.
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Növényvédelem

Vészhelyzet

Ősz a kertekben

Az ősz az az évszak, amikor új
növényeket dugványozunk. Vegyünk 10 cm-es dugványokat
olyan fás szárú növényekből,
mint a rozmaring, a babér vagy
a Banksia és a selyemtölgy.
Távolítsuk el az alsó leveleket,
mártsuk a dugványokat hormonporba, majd jó minőségű virágföldet tartalmazó kis cserepekbe
ültessük el őket. Tartsuk a talajt
kissé nedvesen, és helyezzük a
növényeket széltől és naptól védett helyre.
Nyírjuk meg a sövényt a tél beállta előtt, hogy sűrű legyen.
Ellenőrizzük a gyepet, győződjünk meg arról, hogy az előző
havi permetezés kiirtotta-e a
gyomokat. Ismételjük meg a kezelést, ha szükséges. Forgassuk
meg a gyepet egy kerti villával
és könnyedén szórjunk szét rajta egy kevés meszet. Ez kissé
megédesíti a talajt a sokévi műtrágyázás után.
Gyűjtsük össze a lehullott leveleket és a lekaszált füvet,
konyhai hulladékokat, felaprított ágacskákat, amik a sövénynyírás után maradtak, és rakjuk
őket rétegesen egy komposztládába. Forgassuk át rendszeresen
egy vasvillával, hogy a levegő
átjárja és táplálja az organizmusokat, és gyorsítsa a szerves
anyagok lebomlását. Ne terheljük túl a komposztot egy adott
összetevővel, hanem készítsünk
keveréket. A földigiliszta a termékeny talaj jele. A komposzthoz adott szerves anyagok, például a levelek és a tehéntrágya
odavonzza a földigilisztákat,
így nem szükséges több gilisztát
vinni a kertbe. A szerves anyagok által odavonzott giliszták

ellátják a talajt tápanyaggal, és
járatokat fúrnak a földbe. Ellenőrizzük a lombhullató fákat a
talajfúró károk szempontjából,
különösen figyeljünk a törzs
alsó, talajhoz közeli részére. Ne
próbáljuk megművelni a földet
a nagy fák alatt, csak megsértenénk a gyökereiket. Inkább
készítsünk lyukakat a gyökerek
között, és abba ültessünk kis
növényeket apró gyökérzettel,
mert azok könnyen megtelepednek. A broméliafélék jól megélnek a fák alatt.
Egy régi létra jó szolgálatot tesz
az olyan kúszónövényeknek,
mint a borsó. Egy kevés festéssel extra hatást fog kelteni a
kertben, vagy a falhoz támasztva.
Vigyük a kertből és a pázsitról
a lehullott leveleket a komposztládába, különben elfojtja a növényeket és a füvet.
Ne siessünk lenyesni a kiürült
magházakat. Ezek még élelmet
biztosítanak a kertünket meglátogató madaraknak. A magnólia
gyümölcsei vonzzák a kis szárnyasokat, akik szívesen lakmároznak belőlük.
Az ősz a rózsa szezonja, ők gyönyörűek ebben az évszakban.
Válasszuk ki a nekünk legjobban tetsző fajtát és rendeljük
meg a helyi kertészettől.
Ha
van
csónakorchideánk
(Cymbidium), helyezzük teljes
napfényre, ez segíti a virágfürtök fejlődését a tél folyamán és
tavasszal.
Ültessük szét az évelő örökzöldeket. Emeljük ki a földből őket,
válasszuk szét a töveket és ültessük át őket jó minőségű talajba.
A szabadföldi termesztésben

az utolsó hónap végére lértünk.
Október végén leteremnek a
meleg igényesek, és más csak a
hidegtűrők maradnak az ágyásokban.
Tárolásra termesztett répa, zöldség, zeller felszedésével nem
vagyunk elkésve, a kisebb fagyokat jól viselik és fagymentes
napokon tovább fejlődnek. A
pincét a betakarítás előtt takarítsuk ki, ha szükséges meszeljük
is ki.
A vegetáció befejeződése után
még nem érnek véget a növényvédelmi tennivalóink. A kártevők és a gombák ellen még be
kell iktatni a zárópermetezéseket. A peronoszpóra gombája a
lehullott levelekben és a kéregrészeken telel át, ezért az előző
kártevőkkel együtt rezes készítményekkel való kezeléssel
megelőzhetjük a jövő évi kártételt. Peronoszpóra idén minden
kertben, minden gyümölcsfán
jelen volt, feltétlenül szükséges
a jövő évi megelőzés. A lisztharmat gomba termőtesteit fekete
pontok alakjában láthatjuk a leveleken. Kajszifák gutaütésére
az ágak, vagy később az egész
fa elszáradásából következtethetünk. A kórokozók ősszel
sebeken keresztül fertőznek,
ezért lombhullás után metszeni,
permetezés nélkül nem szabad.
Diófák levelein kialakuló barna
foltokat a gnomóniás levélfoltosság gombája okozza. A kórokozó a dióburkokban telel át,
ezért fontos a lomb elégetése és
a rezes lemosó kezelés elvégzése.
–ezm–

Az elmúlt havi szerencsés megfejtőnk a komáromi Ivanics Gábor. Nyereményét postán kapja.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):

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

humor-csokor
Takács úr a feleségével és az anyósával nyaral
Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen
belázasodik és meghal. Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az elhunytat.
– Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk –
hárítja el az ajánlatot a férfi.
– De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk
szervezni – próbálkozik a temetkezési vállalkozó.
– Nézze, uram! Itt most az anyósomról van szó...
kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki
három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni...
– Vádlott, próbáljon végre más ember lenni!
– Én megpróbáltam bíró úr, de akkor meg három
évet kaptam okirathamisításért...
A bogarak fociznak a réten. A hőscincér odamegy az egyik, padon ülő bogárhoz és megkérdezi:
– Te miért nem játszol?
– Nem látod? Én vagyok a cserebogár.
– Jean, mi ez a fémes csattogás?
– Csak a kardvirágok vívnak, uram!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Legyen türelmes a környezetében élőkkel. Türelme, illetve hasznos tanácsai most
sokkal többet érnek, mint az ingerült kifakadások. Társas kapcsolatokban számítani lehet kisebb-nagyobb konfliktusokra, de
ezek hatása inkább pozitív, hiszen semlegesítik a felszín alatt
rejlő feszültségeket.
HALAK (február 21. – március 20.) Pompás híreket hallhat, a
változások nyugodt, kiegyensúlyozott jövőt ígérnek. Szinte szárnyakat kap a szerelmi és üzleti sikerektől. Erősíti önbizalmát és
az életbe vetett hitét az a tény, hogy a sors ilyen kegyes önhöz.
Élvezze sikereit, ossza meg másokkal életörömét!
KOS (március 21. – április 20.) Élete és társkapcsolatai most
gördülékenyen alakulnak, mert jól működő egyensúlyt teremtett
belső és külső világa között. Nem érzi magát magányosnak akkor sem, ha némi időt kénytelen egyedül tölteni, sőt valószínűleg
nem érzi most tehernek az egyedüllétet. Az otthonülés helyett
azonban jobb lenne, ha társasági életet élne.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne erőltesse másokra elképzeléseit, inkább oldja meg egyedül a most felmerülő problémákat.
Valószínűleg nem tudja mindenben érvényesíteni az akaratát, de
ha nem lesz önfejű, minden téren sikerül olyan kompromisszumokat kötnie, amelyekkel végül maximálisan elégedett lesz.

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

Tel.: 0907 789 807

Komárom
UHLIE – SZÉN
A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Egy férfi beül egy taxiba. Elindulnak, később az
utasnak eszébe jut valami, előrenyúl, megfogja a
sofőr vállát. A sofőr hatalmasat ordít, majd reszketve mondja:
– Ne haragudjon, tudja csak nemrégóta taxizom,
előtte a temetkezési vállalatnál voltam sofőr...
– Mit lehet leszedni a pucér titkárnőről?
– ???
– A főnökét.

Viac druhov UHLIA – Többfajta SZÉN
Fabrikett
Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,
(Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Teljes bizonyossággal érzi,
hogy valami készül, de nem tudná megmondani, hogy mi az.
Szerelmi élete pezsgő, sok hódoló veszi körül és mindegyik
megad valamit, ami tetszik önnek és amiről nem szívesen mondana le. Amíg őszinte velük és nem hitegeti őket, nyugodtan
megtarthatja valamennyit.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne tépje fel újra és újra a régi sebeket. Nem lehet úgy megoldani a konfliktusokat, hogy közben
mindig felhánytorgatja azt, ami elmúlt. Bízzon abban, hogy az
emberek képesek tanulni tapasztalataikból és képesek fejlődni,
változni. Ne bonyolódjon most vitákba!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ebben az időszakban
csak akkor fog elégedettséget érezni, ha képes a minőségre figyelni, nem pedig a mennyiségre. Koncentráljon arra, amit sikerült megszereznie, ami mindenben megfelel az ön elvárásainak
és ne csak a hiányokat lássa! Tanulja meg értékelni azt, ami az
öné.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A társas viszonyokon belüli kapcsolatok és konfliktusok most a szokásosnál
erősebb érzelmi színezetet kaphatnak. Figyelje meg, hogy
ilyenkor mit tesz, mond vagy érez, mert így olyasmit is észrevehet magán, aminek általában nincs tudatában, de ami
fontos részét képezi.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön igazán kitűnő társ.
Ez a tulajdonsága ezen a héten is megmutatkozik, amikor ébren
tudja tartani partnerében a lelkesedést, gondoskodik róla, hogy ő
tökéletesen a feladataira koncentrálhasson, és bármikor meghallgatja gondjait, együtt gondolkodik vele és szerényen tanácsokat
is ad neki.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Elege van már abból,
hogy hirtelen felindulásból hozott döntései miatt szenvedjen,
mégis hiába próbál logikával eredményt elérni, nem találja a
megoldást. Hallgasson inkább a megérzéseire, figyelje meg első
reakcióit, még mielőtt elöntenék az érzelmek! Az észérvek jobbak, mint a hirtelen, meggondolatlan döntések.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ön jó stratéga, ezért
ezen a héten is a legjobbkor lesz a legjobb helyen. Bátran kockáztat most, mert tudja, hogy igazából nincs oka aggodalomra.
Realitásérzékének köszönhetően pontosan akkor áll meg, amikor
szükséges és így csak a jót veszi ki minden dologból.
BAK (december 22. – január 20.) Lelke mélyén régóta szeretné
kipróbálni, milyen az, amikor ön vezet egy csapatot, egy céget
vagy bármilyen közösséget, amelynek irányításra van szüksége.
Ezen a héten alkalma lesz kipróbálnia magát ebben a szerepben
és könnyen lehet, hogy élvezni is fogja! Néha túlságosan visszafogott, most ideje lenne a talpára állni.
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Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908

944 944

Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig.

KN, NZ, DS járásokból rendszeres vonalellátásra.

Tel.: 0905329 889.

Eladó – 2019 szeptemberéig jótállásos –
Kenwood KHH323 konyhai robotgép 150 euróért.
Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

Eladó Gútán ötrekeszes
mélyhűtő. Érdeklődni
lehet a 0918 816 317-es
telefonszámon

* Tökmag eladó nagyobb mennyiségben (2 euró/liter). Tel.: 0917 493 352.
* Eladó Gúta-Nagyszigeten régebbi családi ház. nagy kerttel.
Tel.: 035/777 3084.

Rekom & Ev yTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570
Lakás, ház, berendezés biztosítása
a legjobb áron.
Tel.: 0905 928 195

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

Építés, átépítés, hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találja!

Minőségi festést
(KN és környéke)
kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

Bérbe adó garázs
az Ifjúság utcában
(Mládeže).

Tel.: 0903 226 061.
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M Ű S O R A J Á N L A T

október 27-től november 2-ig
SZOMBAT

VASÁRNAP

M1

M1

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

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

TV2

TV2

7. 30 Me s é k , 12 . 50 L o v a g r e g é ny (a m e r.), 15. 50
Wa l ke r, a t e x a s i ko p ó
(a m e r.),
16 . 55
He g y i
d o k t o r (n é m e t), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 M a s t e rC h ef J u n io r, 21.15 Ni n c s
v i s s z a ú t (a m e r.), 0.0 0 A
h ol n a p m a r k á b a n (a m e r.)

8.05 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.40 Több, mint
testőr (amer.), 12.50 Telenovella (amer.), 14.00
Dr. Dolit tle (amer.), 15.50
Walker, a texasi kopó
(amer.), 16.55 Hegyi doktor (német), 18.00 Tények,
18.55
Sztárban
sztár,
22.00
A ranyélet
(mag yar), 23.30 Szellemlovas
(amer.-ausz t rál)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 13.05
Autog ra m, 13.35 A z iga zi
nő, 14.40 Dok tor Mu r phy
(a mer.), 15.45 Tá ncoló t alpa k (a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz Plusz , 20.0 0
X-Fa k tor,
21.55
Több
a sok k nál (a mer.), 0.10
Bat ma n Super ma n ellen
(a mer.), 2.55 Fekete ví z
(a mer.)

RTL II

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.35 High
Life, 13.15 Lila füge, 14.20
Profi a konyhámban, 14.55
A simlis és a szende (amer.),
16.15 Rendőrakadémia 7.
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Szenzációs négyes, 21.15
Anyák elszabadulva (amer.),
23.05 Az utolsó csavar (amer.)

9.00
Ausztrál
ex pressz
(ausztrál), 11.00 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.40 Banks úr megmentése (amer.), 15.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 A hűtlen
(amer.), 22.30 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.25
Sötét helyek (amer.), 1.40 A
hűtlen (amer.)

RTL II

M2

12.45 Di nó Da n , 13.25
Claude, 14.05 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 15.50
M ickey és a z autóve rseny zők , 16.40 D r. Plü ssi,
17.50 Va mpi r i na , 18.15
Nils Holge r sson csod álatos ut a zá sa , 20.15 Vio let t a (a rgent i n), 21.10 Két
nap eg y éjsza k a (f r a nciabelga), 23.45 Velvet Divat há z (spa nyol)

12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.20 Hát milyenek az állatok..., 14.05
A k is sárkány kalandjai,
16.40 Dr. Plüssi, 18.15
Nils Holgersson csodálatos ut azása, 20.15 Vio let t a (argentin), 21.05 Én
vag yok it t, 22.45 Jazz
A k usz ti k, 23.50 A k vár iu m St age Pass, 0.50
Men ny dörgés (amer.)

Duna tv

9. 2 0 Ná l a t o k l a k n a k á l l a t o k ?, 12 .45 R e x Ró m á b a n (n é m e t), 13.4 0 S o h a
n e m ké s ő (ol a s z), 15. 2 0
Illatos út a semmibe
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 35 A ny á k n a p ja
(a m e r.), 21. 35 A z u t ol s ó
a kc ió h ő s (a m e r.), 2 3. 50
On the Spot

Duna World

10.45 Ö t kont i nen s, 11.30
K á r a ben z i né r t (mag ya r),
14.15 Csalá d-ba r át , 16.20
Új idők új d alai, 16.55
Bi rkózó vb, 20.30 Té rké p,
21.0 0 H í r a dók , 21.35 Fáb r y, 23.0 0 Tót h Já nos (mag ya r), 23.55 A z én 56 - om ,
0.0 0 O pe r a Café

Pozsony 1

12.00 Szlovákia, szeretlek!, 14.35 Miss Marple
nyomoz (angol), 16.15
Addams család 2. (amer.),
17.50
Úttalan
utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talkshow, 22.25 Ments meg,
Uram! (amer.), 0.20 Miss
Marple nyomoz (angol)

Pozsony 2

13.00 Tenisz, 15.45 Labdarúgás, 17.55 Kézilabda,
19.05 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Őrangyalok,
20.35 Egy Dása érzelmi
nevelése (szlovák), 22.05
A híd (svéd), 23.05 Isten
veletek, elvtársak!

Markíza tv

9.25
Delf ines
kaland
(amer.), 11.30 Rendőrakadémia 6. (amer.), 13.20
Valahol
már
láttalak,
16.20 Kispályás szerelem
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
96 óra (amer.), 22.40 Run
All Night (amer.), 1.20 Félelem nélkül (amer.)

JOJ TV
10.40 Evelin világa, 11.20
I k rek (szlovák), 12.20
Csillag sz ületi k, 13.50 A
magányos lovas (amer.),
17.00
Wall-E
(amer.),
19.00
K r imi,
19.30
H í radó, 20.25 Spor t, 20.35
Csillag sz ületi k, 22.00
Áll az al k u, 23.00 Üdv a
d zsu ngelben (amer.), 1.55
Absolution (amer.)

11.10 Az álmodó (amer.),
13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10 New Yorki bújócska (amer.), 20.00 Terhes társaság (amer.), 22.00
Lángelmék (amer.), 23.50
Menyasszony
kerestetik
(amer.)

M2

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.20 Pa r t it ú ra ,
15.40 A ka rd (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.35
Brow n at ya (a ngol), 19.30
Mag ya rország,
szeretlek!, 21.0 0 A k is szemt anú (a mer.), 23.0 0 Gomez
kont ra Tava res (f ra ncia)

Duna World

11.50 Fölszállot t a páva ,
13.25 Bi rkózó vb, 18.0 0
Vi r t uóz pilla natok , 18.50
Ö t kont i nen s, 19.25 Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
22.30
Hog y volt?

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.4 0
Poi r o t
(a n g ol),
15. 2 0 A r a n y ke z ű i p a r o s o k (a m e r.), 17.45 Me n j ü n k a ke r t b e!, 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 A z é j s z a k a i l ov a s o k (s z l ov á k),
2 2 .0 0 M a s a r y k (c s e h),
2 3. 50
Poi r o t
(a n g ol),
1. 2 5 Éj s z a k a i l ov a s o k

Pozsony 2

13.45
Sz í nészlegend á k ,
14.055 Lá ny a Ma x i mból
(szlová k), 15.45 Jég ko rong, 18.40 Est i mese,
19.50 H í r a dó, 20.10 Do k u ment u m f il m ,
21.05
A nd rej H l i n k a , 21.55 A
mág i k u s nyolca s, 22.50
Sz i m fon i k u s ha ng ve r seny

Markíza tv

HÉTFŐ

KEDD

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Ninja Warrior Hungary,
22.35 Elrabolva (amer.),
23.50 Nincs visszaút (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A legbátrabb páros, 22.00
Bogaras szülők (amer.),
22.30 NCIS (amer.), 0.25
Lángoló Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Mit tenne a gyereked?,
20.40 Sztárok és párok,
22.25 Zoo – Állati ösztön
(amer.), 0.00 Rocky (amer.)

6.20
Közös
többszörös
(amer.), 8.55 Mint a hurrikán (amer.), 11.20 Nők
(amer.), 13.50 A kőszívű
ember fiai (magyar), 15.45
Csinibaba (magyar), 18.00
Tények, 19.00 Mit tenne a
gyereked?, 20.40 Sztárok
és párok, 22.25 Egyszerűen bonyolult (amer.), 1.00
A fény halála (amer.), 3.20
Szélcsend (amer.)

TV2

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05 Házon kívül, 22.40
XXI. század

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05 Szulejmán (török),
1.35 A harag tüze (amer.)

6.40 Kölyökklub, 10.50 Ha
maradnék (amer.), 12.55
Survivor, 14.10 A gyűr űk
ura (amer.), 18.00 Híradó, 19.00 Survivor, 20.10
Tarzan legendája (amer.),
22.20 A szív bajnokai
(amer.), 1.05 Az év hotele

RTL Klub

M1

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.20 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05 Dr. Csont (amer.),
1.25 Foglalkozásuk: amerikai (amer.)

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.20
Hagyjál főzni!, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 23.00 Kung
Fu Panda (amer.)

M1

RTL Klub

RTL II
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Hagyjál főzni!, 17.20
Segítség, bajban vagyok!,
19.20 Showder Klub, 23.00
Kung Fu Panda (amer.), 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

M2

11.35 Vízipók-Csodapók,
12.15 Vakáción a Mézga
család, 15.20 Kemy, a felfedező, 17.25 Mickey egér
játszótere, 19.00 Sammy és
barátai, 20.15 Violetta (argentin), 21.05 Baby Daddy
(amer.), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Akusztik, 0.45
Velvet Divatház (spanyol)

12.50 Laura csillaga, 13.55 A
bűvös körhinta, 15.20 Kemy,
a felfedező, 17.25 Mickey
egér játszótere, 19.00 Sammy és barátai, 19.30 Maja, a
méhecske, 20.15 Violetta (argentin), 21.05 Baby Daddy
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.25
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.20 Vad
vidékek, 14.15 A múlt árnyékában (szlovák), 15.10
Alpesi őr járat (olasz),
16.10 A heg yi dok tor (német), 18.35 Sorsok út vesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Kék fény,
21.25 A legendák hivat ala (amer.), 22.30 NCIS
(amer.), 23.20 Alpesi nyo mozók (osz t rák)

Duna World

11.20 Hét tonna dollár (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Roma magazin, 14.20 Család-barát, 15.55 Életkor,
16.20 Ízőrzők, 16.55 Luther: Minden eladó, 18.05
Gasztroangyal, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35
A lovak festője, 0.00 Az én
56-om, 0.05 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Candice Renoir
(francia), 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Luther és én (német),
22.15 Riporterek, 22.55 A
különleges ügyosztály (szlovák)

Pozsony 2

12.25 Kerékpározás, 13.55
Generációk, 14.30 Park,
16.00 Mutasd meg, hol
laksz!, 16.30 Autószalon,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 21.30 Dokumentumfilm, 22.25 Az élet egy
csoda (kopr.)

6.00 Madagaszkár pingvinjei
(amer.),
6.40
Scooby-Doo
(amer.),
9.10
Rendőrakadémia
6. (amer.), 10.50 Chart
Show, 13.00 Testreszabott
kérdések, 13.30 A nagy
csoda (amer.), 15.40 Jó
tudni, 16.45 Felvég, alvég
(szlovák), 18.05 Szomszédok (szlovák), 19.00 Hí radó, 20.30 Valahol már
láttalak, 23.10 Kispályás
szerelem (amer.), 1.30 A
nagy csoda (amer.)

10.45 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
13.40 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A farm,
22.30 Családi történetek,
23.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV

JOJ TV

10.45 A nya vag yok , 11.45
Wall-E (a mer.), 13.45 Hat
nap, hét éjsza ka (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 Híradó, 20.25 Spor t, 20.35
Ben Hu r (a mer.), 23.30
Halálos ítélet (a mer.),
2.40 Bi rka ny í rás (a mer.)

10.40 Új lakások, 12.50
Topsztár, 13.30 Csillag
születik, 15.00 Zoo (szlovák), 16.30 Híradó, 16.50
Nemo nyomában (amer.),
17.50
Tárgyalóterem,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.35 In kognitó, 21.40
Nász-ajánlat (amer.), 0.10
Heti hetes

Markíza

Duna tv

SZERDA
M1

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

RTL Klub

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 17.20
Segítség, bajban vagyok!,
19.20 Showder Klub, 23.00
Kung Fu Panda (amer.),
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.50 Laura csillaga, 13.55 A
bűvös körhinta, 14.45 Hetedhét
kaland, 15.20 Kemy, a felfedező, 15.45 Nagypályás kiskutyák (amer.), 17.25 Mickey
egér játszótere, 18.40 Kalózka
és Kapitány kalandjai, 19.30
Maja, a méhecske, 20.15 Violetta (argentin), 21.05 Papásbabás (amer.), 21.25 Én vagyok
itt, 22.40 Odaát (amer.), 23.30
Az A38 Hajó színpadán, 0.25
Velvet Divatház (spanyol)

13.20 Honfoglaló, 14.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.10 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Önök kérték, 21.25 A
szálloda (angol), 22.20 Rejtélyek asszonya (amer.), 23.50
Uram, segíts! (olasz)

Duna tv

11.20 Nyári keringő (magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.25 Családbarát,
16.25
Szerelmes
földrajz, 16.55 Luther, 17.30
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 20.00 Beugró, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Duna World

Duna World

Pozsony 1

13.00 Énekel a Föld, 14.40
Grimm mesék, 15.40 A három muskétás (olasz-francia), 19.00 Híradó, 20.00
Szórakoztató műsor, 21.20
Aranykezű iparosok, 22.25
Foster doktornő (angol),
23.15 Foster doktornő (angol), 0.10 A három muskétás (olasz-francia)

Pozsony 2

12.35 Mesék, 14.25 Kilenc
év után (szlovák), 15.30 Juraj Kubánka portré, 16.25
Utazás Szlovákián át, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.45 Talk
show, 22.55 Dokumentumfilm

Markíza tv

6.40 Tom és Jerry, 8.15
Honza a kis királyfi (cseh),
10.10 Scooby-Doo (amer.),
11.50 A legszebb találós
kérdés (cseh), 13.55 Madagaszkár (amer.), 15.40
Múmia (amer.), 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Nővérkék, 21.40 A farm,
22.55 Családi történetek,
23.55 Múmia (amer.), 2.00
A farm, 3.15 A nagy csoda
(amer.)

JOJ TV
8.50 Az élet könyve (amer.),
9.50 Két bébiszitter kalandjai
(amer.), 12.00 Végtelen történet (amer.), 14.35 A három
muskétás (kopr.), 16.55 Demóna (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Hamupipőke (amer.), 22.50 A futár (amer.), 1.45 A szerelem
hullámhosszán (cseh), 3.50
Különleges ügyosztály, 4.10
Profik

13.20 Honfoglaló, 14.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.10 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 17.05 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 Partitúra,
21.35 Megszállottak (magyar), 22.50 On the spot,
23.50 Koportos (magyar)
11.40 A varázsló álma (magyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 13.50 Ecranul
nostr u, 14.20 Nyilas Misi
egy napja, 15.55 Református istentisztelet, 17.00 Luther, 18.30 Ízőrzők, 19.00
Virágzó
Magyarország,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.00 Híradó, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
23.25 M5 híradó, 23.55 Az
én 56-om

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Recept az élethez (lengyel),
14.45 Tesztmagazin, 16.25
A világ madártávlatból,
17.00 Egyházi műsor, 19.00
Híradó, 20.30 Dzsingiszkán
(kopr.), 22.30 Gyilkosságok
(amer.), 0.05 Ray Donovan
(amer.)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.00 Élő
panoráma, 12.25 Kerékpározás, 14.15 Magyar magazin, 15.05 Martin Luther,
17.30 Választások, 18.55
Esti mese, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Mozi, 23.20
Martin Luther élete (szlovák), 23.45 Erős vár (szlovák)

Markíza tv

9.50 Apukák, 11.50 Cobra
11 (német), 13.40 A far m,
16.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Jó t udni, 21.40 A far m,
22.50 Családi tör ténetek,
23.55 Cobra 11 (német),
2.00 A far m

JOJ TV
9.40 A három muskétás
(kopr.), 12.00 Nemo nyomában (amer.), 14.10 A
szörnyek tengere (amer.),
16.45 Nász-ajánlat (amer.),
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.25 Sport, 20.35 Anya
vagyok (szlovák), 21.30
A szerelő (cseh), 23.30 A
mormota (szlovák), 1.00
Két bébiszitter kalandjai
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

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

RTL Klub

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.20
Hagyjál főzni!, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 18.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 23.00 Kung
Fu Panda (amer.), 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.50 Laura csillaga, 13.55
A bűvös körhinta, 15.20
Kemy, a felfedező, 15.45
Izzie nyomában (amer.),
17.25 Mickey egér játszótere, 19.00 Sammy és barátai,
20.10 Violetta (argentin),
21.05 KiberMa, 21.35 Tranzitidő (magyar), 22.45 Odaát
(amer.), 0.25 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.00 Híradó, 12.45 Főzzün k megint egyszer űen,
13.15 Honfoglaló, 14.00
A múlt ár nyékában (szlovák), 15.00 Alpesi őrjárat
(olasz), 15.55 A hegyi doktor (német), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Csíksomlyói passió, 22.35 Kaland
(magyar), 0.10 Marslakó a
Tündér utcából

Duna World

11.40 A messziről jött ember (magyar), 13.00 Híradó, 13.50 Alpok-DunaAdria, 14.25 Család-barát,
16.00 Kék bolygó, 16.25
Opera Café, 16.55 Magyar
krónika, 17.30 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.05
Virágzó
Magyarország,
19.30 Aranykor, 21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 0.00 Mindenki
akadémiája

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.35
Egyiptom
hercege
(amer.), 8.40 Kőkemény
család (amer.), 10.55 A vasmacska kölykei (amer.),
13.30 A kőszívű ember fiai
(magyar), 15.30 A Pál utcai
fiúk (magyar), 18.00 Tények, 19.00 Csak show és
más semmi!, 22.10 Korhatáros szerelem (magyar),
23.25 Aranyélet (amer.)
6.35 Kölyökklub, 10.45 Tarzan legendája (amer.), 12.55
Survivor, 14.10 A gyűrűk
ura (amer.), 18.00 Híradó,
19.00 Survivor, 20.10 Zootropolis (amer.), 22.15 Fiam
nélkül soha (amer.), 1.40 Az
utolsó esély (amer.)

RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.20
Hagyjál főzni!, 18.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Showder
Klub, 23.00 Kung Fu Panda
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2
12.55 Zou, 13.05 A bűvös
körhinta, 15.10 Mátyás herceg és Tamás, a kovács fia,
17.25 Mickey egér játszótere, 20.05 Holnap tali (magyar), 21.05 Papás-babás
(amer.), 21.35 Akvárium
Stage Pass, 0.15 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 13.15 Fölszállott a
páva 2018, 14.10 A múlt árnyékában (szlovák), 15.05
Alpesi őrjárat (olasz), 16.10
A hegyi doktor (német),
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Fölszállott
a páva, 20.55 Barátnők
(amer.), 23.05 Párizs, Texas
(angol-francia)

Duna World

11.35 Családi nyár (magyar), 13.20 Öt kontinens,
14.20 Család-barát, 16.20
Rúzs és selyem, 16.55 Püspökkenyér, 18.00 Gasztroangyal, 19.00 Virágzó
Magyarország, 21.35 Csillagnézők, 23.55 Az én 56om

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

10.45 Mesék , 13.10 A
vá ros falai mögöt t (szlo vá k), 14.30 G r i m m me sék , 15.30 Ha mupipőke
2. (a me r.), 19.0 0 H í r a dó,
20.30
Szent
Borbála
(ola sz), 22.20 Átlagembe rek (a me r.), 0.25 Szent
Borbála (ola sz), 2.15 Átlagemberek (a mer.)
13.10 Orientációk, 13.40
Nemzetközi ökumenikus
hangverseny, 14.50 A remény (szlovák), 16.00 A
civilizáció hét bűne, 17.20
Élő ostor (szlovák), 18.30
Esti mese, 20.15 Az idős
emberek lelke (szlovák),
21.55 Történelem

Markíza tv

11.05 Mesék, 12.55 Shrek kalandjai (amer.), 13.05 A három
kismalac, 13.30 Szörnyek az
űrlények ellen (amer.), 14.25
Ghost (amer.), 17.15 Hotel
Transylvánia (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Felvég, alvég,
21.40 A farm, 23.00 Nővérkék
(szlovák), 0.00 Ghost (amer.),
2.30 A farm

12.20 Nők klubja, 13.55 Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Candice Renoir
(francia), 19.00 Híradó,
20.30 Szlovákia, szeretlek!, 21.55 Hajsza (francia),
23.20 Candice Renoir (francia)
12.00 Élő panoráma, 15.30
Szemtől szemben, 16.00
Szlovák falvak enciklopédiája, 17.20 Élő ostor (szlovák), 19.50 Híradó, 20.10 A
család, 20.35 Erzsébet udvara (szlovák), 22.00 Felesleges személy (olasz)

Markíza tv

10.45 Családi tör ténetek,
12.30 A far m, 14.55 Rendőrségi tör ténetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apu kák,
19.00 Hí radó, 20.30 A
far m, 22.40 A kém kedés
(amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.50 T9.45 A Simpson
család, 12.50 A hegyek
ura
(osztrák),
15.00
Hamupipőke
(amer.),
17.15 Lány a seprűnyélen (cseh), 19.00 K r im i , 19. 3 0 H í r a d ó , 2 0 . 35
Mielőtt
megismertelek
(amer.), 23.10 A veszélyes holdkóros (kanadai)

11.15
Egy
bébiszitter
naplója (amer.), 13.25
Szünidő (szlovák), 14.30
Szörny
Rt.
(amer.),
16.30 A legszebb ajándék (amer.), 19.0 0 K r i m i,
19.30 H í r a dó, 20.35 A kis
kedvencek titkos élete
(amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
27-én Szabina
október
28-án Simon, Szimonetta
október
29-én Nárcisz
október
30-án Alfonz
október
31-én Farkas
november
1-én Marianna
november
2-án Achilles,
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az ácsi (Magyarország) Kovács Ferenc és az
örsújfalusi Vajkai Éva, a komáromi Hullmann Jozef és Vörösová Mária, a nemesócsai Csicsai Ladislav és a komáromi
Ráczová Erika, a komáromi Molnár Peter és a keszegfalvai
Szolíková Monika.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: az ógyallai Haque Alex,
Pšenák Kevin és Tóth Hana, a galántai Čambal Artem, a gútai Leszkó Viktória és Tóth Gergely, a marcelházai
Bogács Zalán, a jászfalui Kepková Mia, a szentpéteri Szuhová Natália, a nemesócsai Cseke Nermin Lilien, a komáromi
Simon Sára, Csonka Ariána és Fél Lara.

A Dunatáj receptkönyvéből

Mámorító zaftos csirke

Banános élvezet

Hozzávalók:
8 csirkecomb
(alsó, felső ízlés szerint)
1 lilahagyma
3-4 gerezd fokhagyma
1 csilipaprika
2 pirospaprika
40 dkg paradicsom
(konzerv is jó)
15 dkg füstölt sonka
1 teáskanál őrölt paprika
friss petrezselyemzöld
1 tyúkhúsleveskocka
só, bors
1-2 babérlevél
olaj
Elkészítése:
A hagymát felaprítjuk, kevés olajban dinsztelni kezdjük, amikor
üveges, hozzáadjuk a húsokat is, mindkét oldalukat 2-3 percig
pirítjuk és egy tányérra tesszük. A sonkát felszeleteljük, a csilit
és a paprikát is megtisztítjuk, felvagdossuk és hozzáadjuk, majd
a zúzott paradicsomot és felforraljuk. Fűszerezzük és visszateszszük a húsokat, lassú tűzön, fedő alatt megfőzzük. Ha szükséges,
egy kevés vizet is önthetünk alá. Mikor már majdnem kész, megszórjuk a felaprított petrezselyemzölddel, rizzsel kínáljuk.

Hozzávalók:
2 db banán
A habtésztához:
4 tojásfehérje
4 evőkanál cukor
2 púpozott evőkanál étkezési
keményítő
20 g vaj
A szószhoz:
4 tojássárgája
5 evőkanál cukor
A csokipudinghoz:
6 dl tej
2 evőkanál étkezési keményítő
1 evőkanál étkezési keményítő 3 evőkanál cukor
1 csomag vaníliás cukor
2 evőkanál holland kakaópor
narancsaroma
1,5 dl tej
Elkészítése:
A tojásfehérjéket a cukorral Közben egy sűrű pudingot
kemény habbá verjük és la- készítünk. A kakaóport, a
zán hozzákeverjük az étkezé- keményítőt és a cukrot egy
si keményítőt. Egy kis tepsit kis lábasban összekeverjük,
kibélelünk sütőpapírral és a majd hozzáadjuk a tejet és
habot belesimítjuk. A banáno- sűrűre főzzük. Végül hozzákat félbe- majd hosszában is keverjük a vajat.
kettévágjuk, és a hab tetejére A tepsit kivesszük a sütőből
tesszük úgy, hogy egy kissé és a csokipudingot a banánok
belenyomjuk a habba. 170°C- fölötti mélyedésbe kanalazos sütőben addig sütjük, míg zuk.
egy kicsit rózsaszínű nem lesz A szószhoz a tojások sárgáa teteje.
ját, a cukrot, a keményítőt
és 1 dl tejet összekeverjük.
Közben a fél liter tejet a cukorral felforraljuk, hozzáöntjük a tojásos keveréket
és egy habverővel keverve
megfőzzük, közben kicsit habosítjuk egy habverővel. Egy
csomag vaníliáscukrot adunk
hozzá, és narancsaromával
ízesítjük. Ha nincs aroma,
reszelt narancshéjat, meg egy
kevés narancsszörpöt adjunk
hozzá.
Tálalás: A süteményt vizes
késsel lehet szépen szeletelni
úgy, hogy minden adagban
egy negyed banán legyen. A
tányérra egy kis szószt teszünk, majd egy szelet banános sütit.

Eladók hízók élve,
vagy hasítva,
100 – 220 kg-ig.
Tel.: 0908 133 315

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Bartakovics István mérnök, kandidátus (79 éves),
Gerendás Miklós (63 éves), Vass Mikuláš (79 éves), a gútai
Tóth Margit (79 éves), Szabó Erzsébet (89 éves), Lofay Valéria (66 éves), Néveri Béla (80 éves) és Mravčová Hedviga
(86 éves), a kavai Németh Éva (73 éves), az ekeli Susik Imre
(76 éves), a nemesócsai Mgr. Trstenský Dušan (70 éves), a
kolozsnémai Beseová Julianna (86 éves) és Földes Ilona (66
éves).
Emléküket megőrizzük!

S Z U D O K U

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom

Eladó Észak- Komáromban

Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk
MEGEMLÉKEZÉSEK
Hozzátok már csak a temetőbe megyünk,
virágot csak a sírotokra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
ez azért van, mert hiányoztok nagyon.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a drága édesanyára,
a szeretett édesapára,
nagymamára
nagyapára
és dédmamára
és dédapára

Simigh Máriára

Simigh Péterre

halálának harmadik
halálának tizennyolcadik
évfordulóján.
Emléküket örökké őrző gyermekeik
Évi, Peti és Tibi családjukkal
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt
egész életed.
Elfeledni téged nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.
Ezekben a napokban emlékezünk

Forró Gáborra,
(Gúta)

halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét örökké őrzi Zita

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 euró/kg
bontva + 2 euró/db
Telefon:
0905 270 597
0950 760 760

4-szobás, zöldre néző, nagy erkélyes,
első emeleti, felújítandó, csendes lakás a belváros szívében. A lakáshoz
az épület alagsorában tartozik saját
garázs és két nagyméretű kamra.
Ára: 115 ezer euró. A hívásokat az
esti órákban várjuk:
003630 363 3119

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.

BIRKÓZÁS

Arany-, ezüst- és bronzérem Třinecből

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907 163 386.
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

EKO DVOR BRESTOVEC

Dňa 05.11.2018 sa slávnostne otvorí a uvedie do prevádzky
Eko dvor Brestovec. Obec má záujem o zlepšenie situácie v
oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku. Separáciou odpadov a následnou recykláciou chránime prírodu a v konečnom
dôsledku aj seba samých. Materiály, ktoré sa na Eko dvore
dajú bezplatne odovzdať sú textil, drobný stavebný odpad,
objemný odpad, jedlé oleje a tuky a biologicky rozložiteľný
odpad. Separovaný odpad je možné na Eko dvore odovzdať
každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

Október 19-én és 20-án került sor a 47. Třineci Nagydíj elnevezésű nemzetközi ifjúsági, kötöttfogású birkózóversenyre,
amelyen 4 ország 26 klubjának, 122 versenyzője lépett szőnyegre.
A versenyre idén is meghívást ifjú komáromi birkózó. Csakapott a rendezőktől a komá- patversenyben az erős nemzetromi Spartacus Birkózóklub közi mezőnyben a Spartacus
is, melyet LAKATOS Attila birkózói az harmadik helyen
edző vezetésével négy sporto- végeztek. Az egyéni versenyló – LAKATOS Imre – 48 kg, ben a következő eredményeket
MALÍK Július – 48 kg, VEL- érték el:
SICZ Richárd – 57kg és OND- Diák 2005-2006 korosztály: 70
RÓ Erik -70 kg – képviselt. A kg ...3. hely – ONDRÓ Erik.
komáromi Spartacus birkózói Serdülő 2003-2004 korosztály:
újra bebizonyították, hogy az 48 kg 1. hely – LAKATOS
egyesületnél jó és eredmé- Imre * 48 kg ...2. hely MALÍK
nyes munka folyik. Bizonyítja Július * 57 kg ...2. hely VELezt, hogy 1 arany, 2 ezüst és 1 SICZ Richárd
bronz érmet harcolt ki a négy
Dr. Kúr Károly

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS
II. liga * 14. forduló * Harmadik helyen áll a KFC a táblázatban
KFC Komárom – Garammente 1:1 (0:1)

Az első negyedórában nem forogtak veszélyben a kapuk, kivéve a 7. percben. Ekkor Nurković lépett ki ziccerben, de a játékvezető, vélhetően tévesen, les miatt megállította az akciót. A következő helyzetre bő húsz perc után került sor, amikor egy felszabadításnál a vendégek Popović fejét találták telibe, a labda pedig végül a kapu felé pattant, de kapusuk hárított.
Szombat délután a komáromi stadionban szereztek vezetést. Az sem titok, hogy a ha- jába. Az utolsó 20 percben egyértelmű föa hazaiak egyértelműen a győzelemre haj- zaiak nem vették jó néven a játékvezető és lényben játszottak Jozef Olejník védencei,
tottak a legutóbbi két vereségük után. Játé- segédei döntéseit. A felek között a pályán ám helyzeteik kihasználatlanul maradtak.
kukat és helyzeteiket tekintve végig benne és azon kívül is komoly vita folyt.
Ezzel már három mérkőzés óta nyeretlen
volt a csapatban a három pont megszer- A második félidő elején Nurkovič révén a KFC.
zésének lehetősége, ám gólok hiányában egyenlíthettek volna a komáromiak, ám A komáromiak a következő két hétvégén
csupán egy pontot tudtak otthon tartani. Az a játékvezető érvénytelenítette a találatot. idegenben játszanak. Először október
első félidőben több vitatott bírói döntés is A lila-fehérek folyamatosan nyomás alatt 28-án Tőketerebes ellen, majd november
született, minek során legalább két esetben tartották az ellenfelet, a 72. percben pedig 3-án Liptószentmiklós ellen. Az idényzánem fújta be az egyértelmű lest a vendé- úgy látszott, megtörik a jég, mikor Samir ró mérkőzésükre hazai pályán kerül sor
geknél, akik a 42. percben Pavúk révén Nurkovič betalált a garammentiek kapu- november 9-én, pénteken 13:30-tól.

IV. liga * 12. forduló
Gúta – Nagymagyar 0:0 A hazai csapat egyértelműen uralta a
pályát, ám a vendégek védelme
és elsősorban kapusuk minden
támadást hárítani tudott * Ímely
– Nagytapolcsány 1:2 (1:1) Az
5. percben Straňák megszerezte

a hazaiak számára a vezetést.
Többi gólhelyzetét azonban nem
sikerült kihasználnia, de a többiek sem remekeltek, ezzel szemben a vendégek szemfülesebbek
voltak * Nagysurány – Marcelháza 3:2 (1:1) A 26. percben a

Nagykeszi – Tardoskedd 2:1 (0:1) A 13.
percben a tardoskeddiek kihasználták a
keszi védelem hibáját és megszerezték a
vezetést. A hibát a 71. percben Nagy kiküszöbölte, majd a 90. percben Bottyán
gólja az értékes 3 pont megszerzését is
jelentette * Ógyalla – Nagykér 3:1 (1:0)
Új edzőjük, Vozárik vezetése mellett rajtol az ógyallai csapat és a 18. percben
Mokráš révén vezetéshez is juttatta csapatát. A 62. percben öngólnak örülhettek,
majd a 57. percben Nothart talált a hálóba.
A nagykériek becsületgólja a 73. percben
Újgyalla – Nemesócsa 2:0 (1:0)
Kraslan a 31. percben büntetőből juttatta előnyhöz a hazai
csapatot, majd ugyanilyen okból
a 65. percben Szabó lőtt gólt *
Keszegfalva – Bátorkeszi 4:5
(2:2) Az első játékrészben kiegyensúlyozott küzdelem folyt
a pályán, a második félidőben
viszont a szerencse a vendégeknek kedvezett. Góllövők: Csepregi (5. perc, 11-ből), Budai (27.
perc, 11-ből), Szüllő 59. perc,
Zobák 66. perc, illetve Oláh 57.
és 77. perc, Sátek 6. perc, Tóth
37. perc, Gáspár 62. perc * Búcs
– Vágfüzes/Kava 2:2 (1:1) Izgalmas játéknak örvendhettek
a szurkolók. Az első gól a vendégek részéről Szemenyeinek
köszönhetően, a 16. percben
született (az 59. percben dup-

V. liga * 12. forduló

született * Gyarak – Naszvad 2:2 (1:1)
A mindvégig kiegyensúlyozott találkozón
a naszvadiak meggyőzőbb benyomást tettek. Góllövőjük Molnár (24. és 83. perc) *
Perbete – Zsitvabesenyő 3:1 (1:1) Stano
22. percben lőtt góljára még válaszoltak
a vendégek, de a második játékrészben a
perbeteiek jelentős fölényt harcoltak ki
(Gašparík 63. perc, büntetőből és a 74.
percben öngól) * Szalka – Ekel 4:2 (2:1)
A 8. percben Mészáros lepte meg a találkozó első góljával a szalkaiakat, de ők az
első játékrész végéig két gólt is lőttek az

térfelén zajlott. Kapusuk alig
találkozott a labdával és így
jobb híján torna mozdulatokkal
igyekezett melegen tartani izmait. Egy szóval, óriási játékbeli fölényüket a szerencsével
karöltve úszta meg a Slovanból
nemrégen megerősített vendég
csapat. A komáromi lányok
továbbra is őrzik az előkelő
harmadik helyet és ha így folytatják, még nagyobb célokat is
kitűzhetnek maguk elé.

te a hazai csapat, utána viszont
úgy védték térfelüket, hogy azt
a péteriek nem tudták áttörni *
A bajnoki táblázatban 2. Marcelháza (24 pont), 4. Gúta (22.
pont), 6. Ímely (20 pont), 13.
Szentpéter (11 pont).

ekeli hábóba. A második játékrészben, az
54. percben Rigó volt eredményes, de ezt
a gólt is kettővel büntette a hazai csapat
* Hetény – Berekalja 1:1 (0:0) Egy kis
szerencsével értékes győzelmet arathattak
volna a hetényiek, hiszen a 65. percben
Marikovec megszerezte a vezetést, majd
a 82. percben újabb hetényi gól született,
csak éppen öngól... * A bajnoki táblázatban 3. Ekel (24 pont), 5. Naszvad (20
pont), 6. Ógyalla (18 pont), 7. Hetény
(18 pont), 12. Perbete (13 pont), 14.
Nagykeszi (10 pont).

VI. liga * 12. forduló

lázott), a búcsiak gólját Csicsó
(38. p) és Sánta (65. p) lőtte *
Bajcs – Ifjúságfalva 4:0 (40:0)
Az első 45 percben eldőlt a mérkőzés állása Bachorecz (17. p),
Tapolcsányi (31. p), Nagy (38.
p) és Kolompár (43. p) góljainak
köszönhetően * Csallóközaranyos – Örsújfalu 8:0 (1:0) Az
első félidő bemelegítő edzése
után csodálatos barátságos találkozót vívott a hazai csapat. Góllövők: Berecz 4, Lelkes 3, Barton * Szilos – Csicsó 11:1 (6:0)
A vendégek becsületgólja a 87.
percben Mišák révén született,
míg a hazaiak közül Géč 5, Cabada 2, Kosztolányi Sz., Gere és
Kosztolányi G. révén születtek *
Pat – Izsa 1:5 (1:1) Góllövők:
Csizmazia (30. p), Koncz 53., és
60. perc, Simon 20. p, Jakab 85.

Női II. liga * 9. forduló
KFC Komárom – Dénesdtorcsmisérd 2:0
(1:0)

A Boros Dominika – Czibor
Kinga, Nagy Laura, Balázsová Aranka, Kurczová Mária
– Kurczová Anna, Németh
Vivien, Tóközi Tímea, Csicsó Andrea – Gaál Csenge,
Pauer Tünde (Cserék: Győri
Bianka, Szabo Rebeka, Mezei
Virág, Nagyová Chiara, Beke
Réka , Pajor Karmen, Angyal
Enikő) összeállítású csapat
az első sípszótól érezhető pályafölényt harcolt ki, amit az
egyre bővülő szurkolótábor
is segített. A nemrég alakult
komáromi csapat napjainkban egyértelműen a női 2.
liga meghatározó csapatának
számít és ennek megfelelően
a mai találkozó esélyese volt.
Maga az eredmény nem tükrözi híven a két gárda közti
teljesítménybeli
különbséget, mert a játék szinte teljes egészében a vendégek

hazaiak megszerezték a vezetést,
a döntetlen a 42. percben született Tóth révén. A 79. percben
Gumbér szépített * Garamkovácsi – Szentpéter 2:0 (2:0) A
vendégek védelmének pillanatnyi megingását két góllal büntet-

p, Keszegh 90. p * Dunamocs
– Marcelháza B 1: (0:0) góllövő Vida (72. perc) * A bajnoki
táblázatban 1. Izsa (27 pont),
2. Szilos (27), 3. Csallóközaranyos (25), 4. Dunaradvány
(24). 5. Bátorkeszi (23), 6. Új-

gyalla (22), 7. Dunamocs (20),
8. Búcs (19), 9. Nemesócsa
(17), 10. Vágfüzes/Kava (17),
11. Bajcs (15), 12. Keszegfalva (15), 13. Ifjúságfalva (13),
14. Pat (5), 15 Csicsó (5), 16.
Örsújfalu (2).

Ismét két találkozó egy hét alatt

MBK Rieker COM-therm Komárom – Lévai Patrióták

83:95 (22:17, 24:25, 21:28, 16:25)

A lévai patrióták jól kezdték az őszi idényt, egyelőre veretlenül érkeztek a komáromi stadionba, ahol természetesen olyan
ellenfél várta őket, amely szerette volna ezt a sikersorozatot
megállítani.
A stadion hangulatát fokozta, komáromiakat. A félidő után
hogy Boban Tomič első ízben tovább folytatták a lévaiak a
harcolt korábbi csapattársai rohamaikat és végül hét pont
ellen. Az első negyedben egy- előnnyel zárták a játékrészt.
fajta erőmérés folyt, amelyben Az utolsó negyedben, három
egyértelműen a hazai csapat perccel a mérkőzés vége előtt
bizonyult jobbnak. A második a komáromiak hárompontos
negyedben már a vendégek is különbségre lefaragták vesztebátrabban (sőt szerencséseb- ségüket, de végül háromponben) küzdöttek, s végül egy tosokkal a lévaiak kerültek ki
ponttal még meg is előzték a győztesen.

Inter Pozsony – MBK Rieker COM-therm
86:62 (25:16, 25:21, 12:19, 24:6)

Sorozatban immár harmadik győzelmét vívta a pozsonyi Inter
csapata, amely a komáromiaknak sem kegyelmezett. A komáromi kosarasoknak csak egyetlen negyedben sikerült győzniük.
Eleve pontatlanságokkal, fe- talmas iramban küzdöttek, ami
leslegesen eladott labdákkal az Inter játékosait is meglepte
kezdte az első negyedet a komá- és hétpontos előnnyel zárták a
romi csapat. Ennek meg is lett harmadik negyedet. Sajnos a
az eredménye, mert a rendkívül mieink kifáradtak és az utolsó
higgadtan játszó pozsonyiak ki- játékrészben mindent alulteljelencpontos előnyre tettek szert. sítettek * Komárom legjobbjai:
A második negyedben hátrányu- Goodman 20, Delič 16, Hlivák
kat igyekeztek ledolgozni, de és O`Reilly 6-6, Hunter 3 (Jantovábbra sem volt érezhető a tö- kovič 6, Miloševič 5, Stojanov
kéletes összjáték, további négy 0) * A bajnoki táblázatban Koponttal növelték hátrányukat. A márom csapata a 6. helyen áll
félidő után a komáromiak ha- 5 ponttal.

RÖPLABDA

Elmaradt a Spartak SJE – Slávia Svidnik találkozó, ugyanis a mérkőzés napján érkezett meg Komáromba az az üzenet,
amelyben a vendégcsapat kéri a találkozó idejének megváltoztatását egy későbbi időpontra. Kiderült, hogy a 25 fős keretből
kilenc játékosuk megbetegedett...

VKP SPU Nyitra – Spartak SJE Komárom
3:1 (19, – 18, 20, 19)

A bajnokság élén álló nyitraiak
ezen a találkozón olyan ötödik
mérkőzésüket játszották le,
amikor győzelemmel hagyhatták el a játékteret. Ennek

ellenére Robin Pěluha edző
legénységének nincs miért szégyenkeznie, újoncként alaposan megizzasztották a megyei
székhely csapatát.

ÚSZÁS
Harmincöt éremmel tértek vissza a komáromi Delta Úszóklub
versenyzői az érsekújvári megyei bajnokságról. Knihár Michal mesteredző neveltjei remekeltek, Kušík Alex (ifj. junior)
12 versenyszámban lett aranyérmes, Óvári Daniel (id. junior)
12 kategóriában két arany-, 3 ezüst- és 7 bronzérmet szerzett,
Szászová Ema a 12 évesek korosztályában a pontszerző első
tíz között végzett. Szászová Miriama, aki a 11 évesek kategóriájában rajtolt, 9 egyéni csúcsát megjavítva 11 aranyérmet
nyert és megszerezte a verseny legjobb úszója címet is.

Keszegfalván a múlt hét végén átadták a labdarúgók felújított öltözőjét, illetve sor került a pálya ünnepélyes névadására. Ezután már Tureček
Milan Sportstadion a neve,
CSELGÁNCS
emlékeztetve az utókort a
község neves, áldozatkész A több, mint negyedszázados múltra visszatekintő gútai cselgáncssport elsősorban azzal vívta
sportemberére.
ki az elismerést, hogy nagy figyelmet szentel az utánpótlás nevelésére. Ezt a nem csak erőnlétet,
Jakab István felvételei hanem kemény önfegyelmet is igénylő harcművészeti ágat egyre több fiatal szerette meg. A hét
végén került sor Galántán a Nyugat-szlovákiai cselgáncsozók kerületi diákversenyére, amelyen számos olyan versenyzőt indítottak a gútaiak, akik első ízben léptek tatamira.

BIRKÓZÁS

Folytatják eredményes szereplésüket a gútai birkózók

Október 6-án Privigyén (Prievidza) az idősebb diákok országos kötöttfogású bajnokságán 2 érmet és további 4 pontot érő helyezést
értek el. Csapatversenyben – akárcsak a komáromiak – 17 pontot
szereztek, ami a 6. helyre volt elég * Október 20-án a Třinecben
(Csehország) rendezett nemzetközi kötöttfogású tornán a komáromiak mellett ismét a gútaiak képviselték régiónkat. Eredményes
versenyzőik: Ifj. diák 35 kg Lakatos Patrik 2., Kébé Filip 4. * Id.
diák 44 kg Dinkó Branislav 2., 73 kg Stojka Peter 3.

Egyéni helyezések:
1. hely Gál Norbert (mini 36
kg), 1. hely Stugner Marián
(s. mini 28 kg), 2. hely Fülöp
Patrik (s. mini 31 kg), 2. hely
Molnár Bence (fi. diák 36 kg),
2. hely Egri Zoltán (s. mini
27 kg), 2. hely Őszi Korina
Karolina (fi. diák 30 kg), 2.
hely Keszeli Ákos (mini 24
kg), 3. hely Puskely Boglárka (s. mini 34 kg), 3. hely
Richter Biborka (mini 52
kg). A kiváló eredmény elérésében oroszlánrésze volt
a két lelkiismeretes edzőnek,
Vincze Ferencnek és Decsi
Attilának.
Kárpáty Ernő
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