Két határon túl

3

A komáromi Selye János Gimnázium diákja,
Bugár Dávid a 46. Nemzetközi
Fizikai Diákolimpián bronzérmes lett!

A szlovákiai magyar alkotóművészek egy csoportja
2014 derekán a szervezet
hatékonyabb működésének érdekében javasolta a
társaság tevékenységének
Ami a fizikaversenyeket illeti, magabiztossággal nyerte meg Sikeréhez nagyban hozzájámegújítását. A Magyar Aliskolánk diákjai hosszú évtize- a fizikaolimpia negyedikes rult fizikatanára, Szabó Endre,
kotó Művészek Szlovákiai
dek óta a megye és az ország gimnazistáknak rendezett me- akinek két másik tanítványa,
Egyesülete (MAMSzE) nélegjobbjai közé tartoznak. gyei versenyét. Innen tovább- Lőrincz Zoltán és Rózsa Tibor
ven létrehozott „régi-új”
Idén egyik fizikusunk iscivil fórum a múlt eredmé„Tanuld meg a játékszabályokat, azután már csak
mét „világraszóló” sikert
nyeinek átmentése mellett
könyvelhet el. Bugár Dájátszanod kell – persze mindenkinél jobban.”
új törekvéseket, korszevidról van szó, aki az ötAlbert Einstein
rűbb működési formát fotagú szlovák válogatott
galmazott meg alapszabátagjaként képviselte országun- jutva az országos döntő 2. he- (szintén 4. A osztályosok) is
lyában. A szervezet tagjai
kat a 46. Nemzetközi Fizikai lyezettjeként került a tíztagú, az országos döntő eredményes
fontos feladatuknak tartDiákolimpián (IPhO), melyet bővebb válogatott keretbe. megoldói voltak.
ják a határon túli magyar művészekkel, művészeti közösségekkel
ez év július 4. és 16. között Kéthetes összpontosítás után Ezzel a szép eredménnyel
a kapcsolatfelvételt, valamint a civil szervezetekkel való együttrendeztek az indiai Mumbai újabb erőpróba következett; Dávid gyarapítja azon diákjaműködést. Ennek első állomása a vajdasági és a felvidéki magyar
városában. Itt a fiatal fizikus azt a válogatóversenyt, amely- ink sorát, akik Földünk szinte
képzőművészek cserekiállítása.
az értékelés alapján a dobogó nek alapján az öttagú váloga- minden szegletét bejárták váharmadik fokára állhatott fel.
tottat összeállították, Dávid logatott olimpikonként és a
A „Két határon túl” című tár- vészek/művészet bemutatását,
Hosszú, sok tanulással, szá- megnyerte, így korosztálya versenyekről érmekkel, dicsélatukon 26 szlovákiai, és 28 s alkotásaikon keresztül betemolással eltöltött év áll e siker legjobbjaként lett a Szlovákiát retekkel tértek haza. Így képszerbiai magyar művész alkotá- kintést nyújtanak abba a közegmögött. Dávid már az elmúlt képviselő csapat tagja.
viselték iskolájukat, szűkebb
sát mutatják be a szervezők. A be, mely, ha nem is ismeretlen,
években is sorra nyerte a kü- Dávid a Selye János Gimná- és bővebb pátriájukat Ausztrikiállítás-sorozatban felvonulta- mindenesetre kevéssé ismert a
lönböző
fizikaversenyeket. zium matematika – fizika ta- ában, Németországban, Auszttott műalkotások olyan vizuális két határon túl élők számára.
Ebben a tanévben is imponáló gozatos 4. A osztályába járt. ráliában, az Amerikai Egyekommunikációknak tekintheMiÉv
tők, melyek párbeszédre ösztönöznek, és a határokon átnyúló
Itt az ideje, hogy régióinkat fejlődési pályára állítsuk
nemzeti összetartozást erősítik.
A felvidéki és vajdasági képzőművészek (grafikusok, festők,
építészek, szobrászok, iparművészek) csoportos kiállítászlovákiai – így a felvidéki maA szlovák kormányok érdeklődési körét messze elkerüli az ország déli régisa válaszokat adhat a hasonló,
gyar – áruk aránya nagymérója. Az okokról és arról, hogyan lehetne segíteni ezen az áldatlan állapoton,
speciális élethelyzet problémátékben csökken.
Farkas Ivánt, a Magyar Közösség Pártja gazdaságpolitikai alelnökét kérira. Egyfajta szellemi körkép
* Vannak-e olyan termelői
deztük.
a tömegkultúra jelenségeinek
piacok Felvidéken, mint Maelvetésére, a kultúra, a társada- * Szlovákia önállósulásának ség Pártja (MKP) hangsúlyoz- élelmiszerekből jóval 90 száza- gyarországon, ahol egészsélom világában zajló folyamatok idején az ország önellátá- za, hanem a szlovák független lék feletti volt. Mostanra ez az ges, hazai élelmiszerek vásármegmutatására. Feltár olyan sa élelmiszerekből jóval 90 gazdasági szakértők köre is. Az arány 40 százalék alá csökkent. lásával a vevő támogathatja
nemzedéki, egyéni és nemze- százalék feletti volt. 2015-re MKP választási programjában Míg 22 évvel ezelőtt 300 ez- a kistermelőket? – Magyarorti identitás-jelenségeket, me- ez az arány 40 százalék alá megtalálhatók lesznek azok a ren, 2015-ben 30 ezren élnek szágon sokkal inkább önszervelyeknek kulturális, művészeti csökkent. Kiket okolhatunk konkrét intézkedések, amelyek meg az agráriumból. Leépült ződő a gazdatársadalom, mint
jelentősége túlmutat a globális ezért? – Huszonkét évvel ez- benne vannak szülőföldünk az állattenyésztés, a gyümölcs- nálunk. Léteznek termelői piaintegráció fejleményein, megha- előtt, Szlovákia létrejöttének gazdaságfejlesztési és terület- termesztés, a növénytermesztés cok Szlovákiában is, de számuk
tározva a kisebbségi lét szellemi idején az ország éléskamrája fejlesztési tervében, a Baross és annak speciális ágazatai. Bár igen alacsony. Magyarországon
környezetének megértését és a déli régió volt, a Csallóköz, Gábor Tervben. Félő, hogy az minőségében nem, de mennyi- létrehozták a termelői értékesíMátyusföld, Garam mente, olló még inkább szétnyílik, s ségében leépült a szőlészet és tői hálózatokat, szövetkezetetiszteletét.
A Limes Galériában július 24. egészen Bodrogközig. Tehát az ezért fontos, hogy a fejlesztési a borászat. 2000-ben húszezer ket. Mi 3-4 éve komoly felviláés augusztus 23. között fo- a térség, ahol a magyarság nagy forrásokat észszerűen használ- hektáron műveltek szőlőt, míg gosító kampányokat hirdetünk
gadják a vajdasági művésze- számban él. Kiemelendő, hogy ják fel úgy, hogy a leszakadó most csak nyolcezer hektáron annak érdekében, hogy ilyen
ket, ahol a hivatásos képző- és ez a térség akkor az ország leg- térségek számára perspektívát gazdálkodnak. Ennek egyik hálózatok nálunk kialakuljanak,
oka, hogy mikor Szlovákia az de nagyon lassan haladunk a cél
iparművészek 2-4 művének gazdagabb régiója volt. Csu- mutassanak föl.
bemutatására lesz lehetőség. pán 20 év elegendő volt ahhoz, * Akik a kormányrúdnál van- EU-hoz csatlakozott, önként felé. Ezen a téren a legnagyobb
A többségében fiatal képző- hogy a leggazdagabb régió le- nak, bizonyára tudják, hogy lemondott saját értékeiről. A gond, hogy a szlovák gazdasáművész-kiállító mellett a tér- szakadó, hátrányos helyzetűvé Csallóköz volt az ország élés- másik, hogy a fejség ikonikus művészei is részt váljon. Csak a kelet-szlovákiai kamrája. Miért folytatnak lesztési prioritások
vesznek a tárlaton. A felvidéki régió helyzetét vizsgálva ta- mégis gazdasági szempontból teljesen más irányt
művészek tárlata szeptember pasztalhatunk rosszabb muta- öngyilkos politikát? – A rend- vettek, ami által elszerváltástól 1998-ig, illetve a szegényítették a déli
16-tól Zentán tekinthető meg, tókat.
ezt követően október 19-től no- * Tehát még a sokat átkozott 2006 utáni összes kormány fi- rész lakosságát. Azt
vember 15-ig Szabadkán mutat- kommunista rendszerben is gyelme messze elkerülte a déli is ki kell emelni,
racionálisabb döntést hoztak országrészt. Ebben a térségben hogy a szomszéják be a műtárgy-együttest.
országokban
A programsorozat művészeti ezen a téren, mint a jelenle- félmillió magyar és 800 ezer dos
menedzsere Miglinczi Éva. A gi kormány tagjai? – Sajnos szlovák él. Mi számos esetben – Magyarországon,
két művészettörténész, Weh- igen. 2006-tól egyre erőtelje- elmondtuk különböző fórumo- Csehországban, Lenner Tibor és Szakra Mándity sebb a déli régió leszakadása. kon, televíziós vitákban, hogy gyelországban – a gazdák és az gi tárca a közelmúltban olyan
Krisztina mellett a szervezési, Közben meg kellett küzdeni a ha már bennünket annyira élelmiszeriparban tevékenyke- intézkedést hozott, mellyel nalebonyolítási feladatokban a gazdasági válság kihívásaival. nem kedvel a kormány, akkor dők olyan támogatásokhoz jut- gyon megszigorította a hivataVajdasági Magyar Művelődési S egyre jobban szétnyílik az legalább az itt élő szlovákok nak, amelyekről az itteniek csak los, rendelet által szabályozott
Intézet megbízott igazgatója, olló az ország fejlődő, fejlő- érdekében miért nem tesz va- álmodhatnak. Emiatt gazdáink piacokon kívüli árusítást. S
Gondi Martina, Mezei Erzsé- dőképes és erős gazdasági és a lamit. Miért nem fejlesztik a és az élelmiszeriparban tevé- ott, ahol az önkormányzat nem
bet zentai grafikusművész, a leszakadó régiói között. A kor- közlekedési infrastruktúrát, a kenykedők régen elveszítették adott hivatalos státuszt a piacáMAMSzE kuratóriumának tag- mányok által meghatározott fej- mezőgazdaságot? Miért csak a versenyképességüket a regio- nak, az útmenti árusító helyek
jai, Kopócs Tibor elnök, Csémy lesztési gócok: a főváros és kör- nagy gazdaságok intenzív fej- nális versenyben. Ez pedig az mind megszűntek.
Olivér, Litomericzky Nándor, nyéke, Nagyszombat térsége, a lesztését támogatják? S közben utóbbi kormányok agrárium- * Ahogy egyre haladunk az
a Kernstok Károly Művészeti Vág mente, Zsolna környéke, miért hagyták leépíteni a többi hoz, és az élelmiszeriparhoz országban északra, RózsaAlapítvány képviseletében Vi- és onnan föl egészen a Tátrá- kézműves mezőgazdasági ága- fűződő elutasító, merev hozzá- hegynél már azt látjuk, hogy
rág Jenő és a szabadkai ART- ig. A másik fejlődési pálya a zatot? S mivel a mezőgazdaság állásának eredménye. Így nem fákat szállító járművek akaPORTA Galéria művészeti Nagyszombat-Nyitra és a felső „mostohagyerek” lett, ezért ha- csodálkozhatunk azon, hogy a dályozzák a forgalmat. De
vezetője, Csikós Molnár Virág Nyitra mente vonal. Ami ettől talmas lett a munkanélküliség a szlovákiai áruházláncok polca- csupán a fából, a söriparból,
vesznek részt. Mindkét mű- délre húzódik, az mind leszaka- térségben. Azért ilyen magas a in egyre inkább megtalálható a turizmusból meg tud élni
vészcsoport fontosnak tartja a dó, hátrányos helyzetű térség. munkanélküliség, mert a ’90-es a lengyel, a cseh és a magyar északi szomszédunk? – Bizhatárainkon túli magyar mű- Ezt nemcsak a Magyar Közös- évek elején az ország önellátása élelmiszeripari termék. Míg a tos, hogy nem kellőképpen,
mert a vidéki turizmus sincs
olyan szinten megszervezve,
mint Ausztriában, vagy Magyarországon. Ennek a szegIdén Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vállalta az 1Úton
mensnek a támogatottsága is
Nemzetközi Zarándoknap fővédnökségét. A teljes Mária Úton egy közös célért, a
messze alulmúlja azt, mint a
megbékélésért és az egységért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus
szomszédos országokban. Azt
22-én, Nagyboldogasszony ünnepe után.
is tudni kell, hogy a vállalkozási szféra számára az enerEz a minden évben meg- szakadékok, amelyeket csak Regnum Marianum szakasz,
giahordozók ára Közép-Eurórendezendő zarándoknap az a hit és a szeretet tud áthidal- amely dunai zarándoklat Karpában nálunk a legmagasabb,
1Úton nevet viseli és több ni és gyógyítani.
va és Esztergom között.
sőt, magasabb, mint számos
száz települést érint Ausztri- Az átlagosan 25 kilométeres
nyugat-európai országban. VéAz
1Úton
életforma!
ában, Erdélyben, Felvidéken, távokra lebontott szakaszok
gül az alapélelmiszerekre kiDélvidéken és Magyarorszá- részletei az 1uton.mariaut. Tegyük meg augusztus
rótt hozzáadott érték adókulcsa
22-én
a
hit,
a
szeretet
gon. Az idei év zarándoklatát hu honlapon érhetők el. Az
az Európai Unióban nálunk a
a szervezők és a résztvevők 1Úton Nemzetközi Zarán- lépéseit egymás felé,
legmagasabbak közé tartozik,
Isten
felé!
Zarándokolaz egységért és a békéért doknap idei kiemelt szaka20 százalékos. Csak ízelítőül:
ajánlják fel. Vannak ugyan- szai között található a vízi za- junk együtt az egységért,
Nagy-Britanniában, Írország
a
megbékélésért.
is olyan történelmi sebek és rándokok szakasza, vagyis a
ban és Máltán 0 százalékos,

sült Államokban, Kínában,
Angliában, Olaszországban,
Dél-Koreában, Indonéziában,
Tajvanban, Szingapúrban és
Dániában.
Králik Zsuzsanna

Adottak a lehetőségek, csak élni kell velük

Zarándoklat az egységért és a megbékélésért

Olaszországban és Spanyolországban 4 százalékos, Lengyelországban és Franciaországban
5 százalékos, Hollandiában,
Belgiumban és Portugáliában 6
százalékos az adókulcs. Főleg
emiatt drága nálunk az élelmiszer. A kormány hamarosan
lecsökkenti az alapélelmiszerek
adóterheit 10%-ra – de ezzel
nem a saját, hanem az MKP
programelemeit teljesíti. Az
áfa-csökkenés önmagában kevés. Alapvető változást szeretnénk elérni, régióinkat, szülőföldünket szeretnénk helyzetbe
hozni, végre fejlődési pályára
állítani. Adottságainkra kell
építenünk, az országon belüli helyzeti előnyeinkre. Ezek
pedig a kiváló termőföld és a
viszonylag kedvező időjárási
viszonyok. Ezek lehetőséget
nyújthatnak az agrárium és az
élelmiszeripar alapvető fejlesztésére.
* Szlovákiában is működik
agrárkamara, s ha igen, akkor
annak mekkora az érdekérvényesítő képessége? – Hosszú
évekig egyetlen mezőgazdasági
és élelmiszeripari kamara működött. Ebből a közelmúltban kiszakadt a csallóközi Szlovákiai
Agrárkamara, melyet magyarok
hoztak létre. Ők megpróbálnak
tárgyalni a mindenkori kormányzattal, de azt nem sikerült
elérniük, hogy a nagy területen
gazdálkodók mellett más részágazatok is érezhető fejlesztési
támogatást kapjanak.
* A jobb kereset miatt sokan
vállalnak munkát Magyarországon, Csehországban, vagy
Ausztriában? – Sajnos éppen
a déli régióban élő fiatalok
hagyják el a legnagyobb számban szülőföldjüket a munkalehetőség reményében. Félő,
amennyiben nem lesz változás,
akkor nemcsak a felvidéki magyarság száma csökken majd
egyre inkább, hanem a fiatal
értelmiség, a jövő reménysége
nélkül marad szülőföldünk. Ez
pedig tragikus következményekkel járhat. Ennek megelőzésére fogalmaztuk meg
a Baross Gábor Tervet, írunk
régióink és az itt élők számára
vállalható cselekvési és választási programokat, fejlesztési
tervet. Ezek után az kellene
csupán, hogy fokozatos megvalósításukra lehetőséget kapjunk. Ehhez pedig erőteljes
támogatásra, kiállásra lenne
szükség a közelgő parlamenti
választáson. Szülőföldünk és
lakossága érdekében.
Medveczky Attila
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Növényvédelem

Képzeletbeli kirándulás

Időszerű munkák a kertekben
Július a kiskertekben

Több olvasónk is jelezte, hogy
gyümölcsösében, elsősorban
a korai almafákon megjelent
a vértetűfertőzés. A vértetűről
(Eriosoma lanigerum) tudni
kell, hogy a legjelentősebb
almakártevők egyike, a gubacstetvek mintegy háromszáz faja közé
tartozik
és
valójában egy
Amerikából
behurcolt faj.
Nagy egyedsűrűség esetén
telepekben
lepi el a fás részeket főleg a
kéregsérülések
környékén, valamint a zöld hajtásokat a
levél ízesülések mentén. A
vörösesbarna tetvek 1,7-2,2
mm nagyságúak, potrohukon
dús, fehér, vattaszerű viaszfonállal. A nőstények elevenszülők, szűznemzéssel évente
8-10 nemzedék fejlődik. A téli
hideggel szemben ellenállóak, utódaikat a fa föld feletti
gyökérnyaki vagy éppen föld
alatti gyökérrészre helyezik
el. Élettevékenységük már
kora tavasszal megindul, szaporodásuk gyors, a szövetburjánzást okozó telepek hamar
kialakulnak.
Az alma hajtásán, vesszőjén
és a gyökerén egyaránt károsít. A vértetvek testét fehér,
vattaszerű, viaszos váladék
takarja és ez jól látható a károsított növényrészeken is.
A megtámadott növényen, a
szivogatás helyén, a vértetű
nyálának hatására térfogatnövekedés alakul ki. A föld
feletti részeken a kártétel látványosabb, viszont a gyökereken jelentkezett kártétel jelen-

tősebb. A gyökereken áttelelő
népesség egy része tavasszal
a fa koronájába vándorol.
Ekkor még viaszváladék nem
fedi a testüket. Későbbiekben
a törzsön, sérülések mentén,
vízhajtásokon, de új hajtásokon is kialakulnak vértetűkolóniák. A vértetűk testnedve,

amely a fehér viaszrétegen átsejlik, piros színű, innen kapta
nevét. Évente több nemzedékük van. Nemcsak a testére
történő nyomásra kibuggyanó
vérvörös nedv jellemző azonban a vértetűre, hanem az a
fehér viaszváladék is, mely
pehelyként borítja minden
egyes vértetű hátát és azokat
a helyeket is, ahol a vértetvek
megtelepednek és nagy pelyhek módjára vattacsomóként
veszik körül a faágakat. Csak

válasszunk rezisztens alanyokat (MM sorozat, például MM
106-os alany), gondoskodjunk
a harmonikus tápanyagellátásról. A vértetű elleni védekezés
lényege, hogy a kártevő elszaporodását megelőzzük. Sajnos a gyökérnyakon, illetve a
gyökéren élő kolóniák kiirtása
szinte lehetetlen. A kártevő egyedfejlődését folyamatosan figyelni kell
és a vegetációban okszerű védekezést kell ellene
folytatni.
A kémiai védekezésnél rügypattanás előtt
kipermetezett olajtartalmú lemosó szerek
segíthetnek a kártevő
visszaszorításában,
különösen, ha a gyökérnyaki részt kissé feltárva az itt
megbújó lárvák telelőhelyére
célzottan juttatjuk ki a szert.
A permetszerek közül a hasznos rovarokat kímélő Pirimor
50 WG a telelőhelyükről előjövő, viaszos váladékkal még
nem borított egyedek ellen
adhat védelmet, de jól beváltak a természetes eredetű szerek, mint a vazelinolaj Agrol
Plusz. Gyors, ám korántsem
végleges hatást érhetünk el

az egészen fiatal és az éppen
vándorúton lévő vértetveknek
nincsen védő viaszburkuk.
Az ellenük való védekezés
sem egyszerű. Elsősorban

piretroidokkal, erre az alfametrin hatóanyagú FENDONA, vagy a lambda-cihalotrin hatóanyagú KARATE.
-laJúniusi keresztrejtvényeink szerencsés megfejtője,
a naszvadi Csonka Mária,
aki az ajándékkönyvet szerkesztőségünkben
átveheti.
A júliusi megfejtéseket augusztus 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

Nádor utca 39., 94501 Komárno
E-mail cím:

dunataj@zoznam.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Sokkal inkább képes tisztelni azokat az embereket, akik anyagiakkal is megalapozták
tekintélyüket, új ismerőseinek azonban jól teszi, ha enélkül is
bizalmat szavaz, mert egészen újszerű világlátást tanulhat tőlük,
aminek nagyon jó hasznát fogja venni, ha saját maga is változtatni
szeretne az életén.
HALAK (február 21. – március 20.) Nyugodtan belekezdhet
ezen a héten bármilyen új dologba. Annyira zavartalan és zökkenőmentes az együttműködés másokkal, hogy mindenhez talál
támogatókat. Kiváló érzékkel választja ki azokat, akikkel valóban
érdemes együtt dolgoznia, így hihetetlen tempóban halad.
KOS (március 21. – április 20.) Ön annyira kedves és szeretetreméltó tud lenni, ha akar, hogy garantáltan senki sem tud ellenállni
a csábítási kísérleteinek. Egyetlen gondja, hogy nem biztos benne, valóban szabad-e ilyen magasan tartani a mércét, hiszen így
láthatóan senki sem kap komoly esélyt önnél.
BIKA (április 21. – május 20.) Össze van zavarodva egy kicsit.
Magánéletének változásai kihatnak a munkájára is. Hangulatai
hullámzóak és ezzel nehéz együttélni. Minden gondja megszűnne, ha hajlandó lenne odafigyelni arra, mit is érez egy adott helyzetben és nem korábbi mintái alapján reagálna.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha csak teheti, kapcsoljon vissza
egy sebességet! Hagyja most másra a sürgősebb és stresszesebb
ügyek intézését, maradjon a háttérben! Ha végig képben marad a
történéseket illetően, ellenőrzése alatt tudja tartani az eseményeket anélkül, hogy öné lenne minden felelősség.
RÁK (június 22. – július 22.) Talán csak akkor értené meg, hogy
milyen vészesen igénybe veszi szervezete teljesítőképességét, ha
egy barátját látná ilyen rengeteget dolgozni. Mindenképp dicséretes dolog, hogy ennyire céltudatosan halad céljai felé, de ne élje
fel minden tartalékát!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Most valahogy csak
a saját öröme érdekli. Úgy érzi, épp eleget volt már tekintettel
másokra. Ha valami nem járul hozzá az ön jó érzéséhez, passzív
és érdektelen iránta. Legyen tekintettel másokra is, hiszen ez nem
jelenti azt, hogy mindenestől feláldozza magát mások érdekében.
Keresse a középutat!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Eddig minden kapcsolatában eljött egy pont, amikor a másik már nem kötötte le egészen,
amikor megjelent egyfajta hiányérzet vagy jóllakottság. Új ismerőse
viszont minden tekintetben megfelelőnek bizonyul, sőt még azt is
élvezi vele kapcsolatban, hogy nem tudja, mennyit is jelent neki ön.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha nem egészen korrekt kedvesével szemben, például ha belemegy egy viszonyba,
előbb-utóbb saját magát fogja megbüntetni ezért, még ha nem is
derül ki a dolog. Önök között olyan mély az összetartozás érzése,
hogy ébren tartja lelkiismeretét. Keresse meg a kitekintgetés okát!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha nem akarja bocsánatkéréssel tölteni a hetet, inkább számoljon el magában tízig, mielőtt megmondaná a véleményét bárkinek is. Nincs most türelme
senkihez. Pontosan tudni véli, hogy mi az igazság, mi a megfelelő
megoldás és ettől nem is engedi eltéríteni magát.
NYILAS (november 23 – december 21.) Most érzi csak igazán,
mekkora felelősséget vállalt és milyen terheket vett magára. Ne
aggódjon, könnyedén eleget tud majd tenni feladatainak. Ügyeljen
arra, hogy ne szokjon vissza azokra a rossz tulajdonságaira, amelyekről nagy nehezen leszokott, mert másodszorra még nehezebb abbahagyni.
BAK (december 22. – január 20.) Sokan azt gondolják önről, hogy
az eszével és nem a szívével szeret, csak azért, mert ha úgy hozza
a helyzet, nagyon határozottan le tud zárni kapcsolatokat. Pedig
ön nagyon is érzékeny és sebezhető ember, de pontosan tudja,
hogy egy kapcsolat mikor ér véget és mikor kell továbblépni.
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Nyári szabadságra
vigyen tólünk
egy jó könyvet!

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Superb kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása: 4,1 - 6,2 l/100km, 105 - 165 g/km. Illusztrációs kép.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.

Sofőröket
keresünk!

(C+E kategóriával)

Tel.: 0905 606 252

WALDEK s. r. o.

* Eladó kétszobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.

Eladó kisebb szőlőprés
és puttony.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 341 176.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Az új ŠKODA Superb. Lépjen be az új korszakba. Öveket kérem becsatolni, az új Superb indulásra kész. Földöntúli külső
elegancia valamint végtelenül tágas belső. Helyet kap benne az Ön személyes stílusa. Nem számít, hogy a sportos vagy
kényelmes vezetést részesíti előnyben. Az adaptív alváz alkalmazkodik stílusához és figyelembe veszi az úttest állapotát.
Ha tele a keze a csomagokkal a virtuális pedál egy egyszerű lábmozdulattal kinyitja a csomagtartót. És ez csak egy kis
bemutatása annak amire az új Superb képes. Ismerkedjen meg a határtalan térrel az Ön stílusára szabva.
www.skoda-auto.sk
Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

GALERIA

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

Bejárati ajtók
már

FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Börze Komáromban
a Várpiac területén
minden vasárnap!
Tel.:

0 9 0 3 7 6 2 5 11.

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.

SBS - kurz

odbornej spôsobilosti.

Tel.: 0905 312 160.

* Lakásban tartott szobatiszta
cicáinknak jó gazdit keresek!
Tel.: 0903 659 161.

Töltse nálunk a nyarat!

Balatonakarattyán, festői környezetben,
közel a vízparthoz,
családias jellegű szállodai szobákkal,
várja önöket a

* Kedvező feltételek mellett bérbe adó Komáromban a vásárcsarnokban üzlethelység. Árban
megegyezünk. Tel.: 035/ 7700868.

Vivien Hotel!
Kényelem, otthonias légkör,
alacsony árak!
Hívjon, érdeklődjön!

0 0 3 6 7 0 3 1 2 9 11 9

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
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 1-től 7-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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, 0.03 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

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 8.20 Állati dokik (amer.), 9.50 Babavilág,
11.25 Pimasz úr ottalszik,
12.40 Kasza!, 13.55 Tűz és
víz (török), 15.55 Kutyám,
Jerry Lee (amer.), 18.00 Tények, 19.00 A mag (amer.angol), 21.45 Hellboy II
(amer.), 0.15 Kettős játék
(amer.)

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 12.45 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.15
Hajrá csajok! 3 (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Éjszaka
a múzeumban (amer.), 21.15
Agyő, nagy Ő! (amer.), 23.40
Rachel esküvője (amer.),
2.10 Psych (amer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.15
Kalandor, 11.40 Street
Kitchen, 13.05 Az élet
csajos
oldala
(amer.),
13.55 A harc törvénye
(amer.), 16.00 Apokalipszis itt és most (kanadai-amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.15
Maverick (amer.), 21.40
Halálos meló (kanadai),
23.45 Egyik kopó, másik
eb (amer.), 2.10 Apokalipszis itt és most (kanadaiamer.)

RTL II

9.30 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.30 A pletykafészek (amer.), 13.15 Én
és a hercegem 4 (amer.),
15.00 Dallas (amer.), 17.00
Nyomtalanul (amer.), 18.00
Érintés (amer.), 19.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
20.00 A biztonság záloga
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

10.50
Állati
melósok,
13.20 Született kémek,
14.10
Táncakadémia,
14.35 Lassie, 17.30 Napfény farm, 18.50 Fejtörők
kicsiknek, 19.05 Nagymaci és Cin, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Monty Python Repülő Cirkusza, 0.00 Az éjszaka urai
(amerikai)

Duna tv

11.30 Csodabogár, 14.00
Tízparancsolat
(amer.),
15.35 Szeretettel Hol
lywoodból, 16.05 Balatoni
nyár, 18.00 Híradó, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Volare (olasz), 21.10 Annie Hall (amer.), 22.50 Anna-bál 2015

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor, 13.15 Aranyfeszt,
14.35 Légy jó mindhalálig
(magyar), 16.45 Csodabogár, 17.15 80 liter alatt
a Föld körül, 19.10 Csináljuk a fesztivált!, 20.00
Mindenből egy van, 21.30
Munkaügyek, 22.00 Figaro
házassága

Pozsony 1

12.30 Öröm az élet, 13.05
Szlovákia
LEG-faluja, 14.05 Egy lépésre a
mennyt ől (olasz), 16.00
Fehér farkasok (német),
17.45 Építs házat, ültess
fát!, 18.25 Szlovák ízek,
19.00 Híradó, 20.20 Laura
esete (olasz), 22.00 Szökőkút Zsuzsannának (szlovák), 23.55 Elisa (olasz)

Pozsony 2

13.45 Közel az éghez,
14.40 Farmereknek, 15.05
Mandragóra
(szlovák),
16.15 Évekkel ezelőtt,
18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.30 Barney
női (kanadai-olasz), 23.40
Csehszlovák filmhét

Markíza tv

12.55 A szerelem az szerelem (amer.), 15.15 Zita a
nyakamon, 15.55 Valóságshow, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Green
Lantern (amer.), 22.45 Verekedők 2 (amer.)

JOJ TV

10.55 A legjobb szlovák
torták, 12.30 Inkognitó,
14.00 Reality show, 15.25
Tökéletes terv (amer.),
17.35 Családi ügyek, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
A katona (amer.), 22.30
Férfi a halál jelével (amer.)

TV2

RTL Klub

M1

HÉTFŐ

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

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Amerikai
pite 5 (amer.), 3.05 Zsaruvér
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.50 Gyilkolni
könnyű (amer.), 15.50 Fleming titkos élete (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 Rágcsávók (amer.), 21.35 Amerikai
pite (amer.), 23.30 A nővérem húga (amer.)

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A mentalista (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest,
20.45
Barátok közt, 21.20 Dr. Csont
(amer.), 23.55 Gyilkos elmék (amer.), 1.10 A harc
tövénye (amer.)

10.35 Terítéken a nő
(amer.), 12.15 Segítség,
bajban vagyok!, 17.15 Totál beépülve (amer.), 19.00
Miről álmodik a lány?
(amer.), 21.00 Jo, a profi
(francia-angol), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Miről álmodik
a lány? (amer.)

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 Párizs, 13.45 A
sors üldözöttje (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry, 18.00 Taxi (francia),
19.00 Glades (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Showderklub

RTL II

M2

13.40 Született kémek,
14.00 Tintin kalandjai,
14.25 Varázslók a Waverly helyből, 14.55 Arsene
Lupin, 15.45 Garfield és
barátai, 16.35 A MacLean család, 18.40 Pom-Pom
meséi, 19.10 Nagymaci és
Cin, 19.15 Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00
Kis nagy világ (amer.),
23.05 Sikersorozat (amer.angol), 0.30 Párizsi mentősök (francia)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 10.25
Református
magazin,
12.45
Behajtani
tilos
(magyar), 14.15 Liliomfi
(magyar), 16.05 Balatoni
nyár, 18.35 Rámenős páros (német), 19.30 Némó
nyomában (amer.), 21.15
Mission: Impossible III.
(amer.),
23.20
Monty
Python Amerikában (angol)

Duna World

9.35 Család-barát, 11.00
Rúzs és selyem, 12.05 Nótacsokor, 14.00 Szabadság
tér 89, 14.45 Szenes Iván
írta, 15.35 Amire a világ
táncolt, 17.00 80 liter
alatt a Föld körül, 19.00
Szeretettel
Hollywoodból, 20.00 Balázs Fecó
koncertje, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül,
23.15 Tessék!, 23.40 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

13.15
Poirot
(angol),
14.55 A nap, amely nem
hal meg (szlovák), 16.35
Senki sem tökéletes, 17.45
Menjünk a kertbe, 19.00
Híradó, 20.20 Anna Karenina, 23.35 Egy lépésre
a mennyt ől (olasz), 1.25
Poirot (angol)

Pozsony 2

12.45 Roma Spirit, 14.25
Folklórfesztivál, 16.00 Az
ajtó mögött, 16.50 Európa
őserdői, 19.55 Hírek, 20.05
Dokumentumfilm,
21.30
Éjjeli trezor (szlovák),
22.55 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

8.10 Tom és Jerry, 11.20
Kincsvadászok, 13.20 A
rendőr nyugdíjba megy
(francia-olasz), 15.30 A
kék lagúna (amer.), 17.30
Szomszédok, 18.25 Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30
RED (amer.), 22.45 A mindenható (amer.)

JOJ TV

10.45 A menyasszony apja
(amer.), 13.05 Fantasztikus
négyes (amer.), 15.15 Szahara (amer.), 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Ördögi csomó (amer.), 23.25 Gyógyítás szerelemmel (amer.)

RTL II

M2

11.50 Hunyormajor, 12.40
Egy vízcsepp elég (ausztrál),
13.55 Kenguk, 15.25 Kedvencek a világ körül, 16.40
A mesebanda, 17.35 Napfény farm, 17.45 Mirr-Murr
kalandjai, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Gyilkosság (amer.), 0.20 A
médium (amer.)

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Don Matteo (olasz), 19.40
A hegyi doktor (német),
20.30 JAG (amer.), 21.25
Sherlock (angol.), 23.00
Mission: Impossible III
(amer.)

Duna World

11.00
Kárpát
expressz,
13.20 Kívánságkosár, 16.15
Magyar történelmi arcképcsarnok, 17.00 Lengyelország, 18.00 Hazajáró,
18.30 Öt kontinens, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Banán, pumpa, 21.00 Híradó,
21.30 Munkaügyek, 22.50
Fapad (magyar), 23.20
Kárpát expressz

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.35 Menjünk a kertbe!,
14.35 Manara felügyelő
(olasz), 15.30 Lehetőség,
16.25 A természet közelről, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senkiházi (angol), 21.50 Zsaru a
központból (cseh-szlovák),
22.45 Banditák (ausztrál),
23.30 Nash Bridges

Pozsony 2

12.20 Szieszta, 14.50 Régmúlt idők nyomában, 17.30
Nyughatatlan
szerelem,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Találmányok,
20.55 Napfivér, Holdnővér
(olasz), 22.50 A vámhivatal

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.25
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Négyesben Szlovákián át,
21.35 Paul (amer.), 23.40
Valóságshow, 0.15 Zita a
nyakamon (szlovák), 1.00
Cobra 11 (német)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 12.25 Szupersztár,
15.40 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.35 Különleges esetek, 19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.30 A borosgazdák
(cseh), 22.00 Reality show,
23.35 CSI: Las Vegas (amer.),
0.30 A kék templomosok (amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Hawaii
Five (amer.), 23.35 A belső
ellenség (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Hőhullám, 21.20 Hal a tortán,
22.30 Sherlock és Watson
(amer.), 23.35 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A mentalista (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20 Két
hét múlva örökké (amer.), 23.5
Tökéletes célpont (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 Párizs, 17.05
Tom és Jerry, 18.00 Maci
Laci (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.05 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 12.55 Hunyormajor, 13.45 Kenguk, 16.05
Rolie, Polie, Olie, 16.45 Mesebanda, 18.00 Raju, a riksa,
18.30 Kukori és Kotkoda,
19.15 Nagymaci és Cin,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Twin Peaks (amer.), 0.25 A médium
(amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 11.05 A rózsák harca
(olasz), 13.20 Kívánságkosár, 15.10 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Don Matteo (olasz), 19.45
A hegyi doktor (osztrák),
20.35 Párizsi helyszínelők
(francia), 21.30 Az utolsó
angol úriember (amer.)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Református
magazin, 16.05 Útravaló,
17.35 Herman Ottó, 19.05
Hogy volt?, 20.05 Van képünk hozzá, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül, 22.50
Fapad

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45 Építs házat, ültess fát!,
14.40 A ravasz banda (angol),
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.30 Szlovák
receptek, 22.05 Cain kapitány,
23.45 Nash Bridges

Pozsony 2

11.15 Tudományos magazin,
12.25
Napfivér,
Holdnővér, 14.20 A tanári,
15.55 Extrém dolgok, 17.30
Nyughatatlan
szerelem,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 UFO-archívum,
20.50
Sabrina
(amer.),
22.40 Interjú Fidellel (szlovák)

Markíza tv

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A mentalista (amer.), 16.50 A szerelem
foglyai, 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.20 Szulejmán (török), 22.55 Döglött akták
(amer.), 0.00 Egy rém modern család (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 Párizs, 13.45 A
sors üldözöttje (amerikai),
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry (amer.), 17.55
Trükkös gyémántrablás (angol), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.15 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 13.55 Kenguk,
15.25 A barkács kölyökklub,
16.35 Thomas, a gőzmozdony, 17.45 Napfény farm,
18.05 Raju, a riksa, 19.15
Nagymaci és Cin, 19.20
Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 23.25 Az A38
hajó színpadán: Barabás Lőrinc

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánn yomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Doktor
Rush (kanadai), 23.35 Ügyféllista (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock és
Watson (amer.), 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Az én bűnöm
(mexikói), 15.55 Veronica aranya (mexikói), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Hőhullám, 21.20 Hal a tortán, 22.30
Hazudj, ha tudsz! (amer.),
23.35 Kettős ügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A mentalista (amer.), 16.50 A szerelem foglyai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.55
Győzzön az élet! (amer.),
2.00 A bosszú angyala (mexikói)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry, 18.00 Lúzer SC
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 A harc törvénye (amer.)

M2

12.30 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
17.15 A kis prérikutyák,
17.50 Mirr-Murr kalandjai,
18.55 Boxi, 19.20 Noddy
kalandjai, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Borgiák (kanadai), 0.25 A
médium (amer.)

Duna tv

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Vatikáni
híradó, 15.30 Isten kezében,
16.25 80 liter alatt a Föld
körül, 17.50 Hazajáró, 18.20
Szeretettel
Hollywoodból,
18.55 Hogy volt?, 19.50 Szálka, 21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül, 22.50
Fapad, 23.20 Magyar gazda,
23.40 4 kerék

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 A sokszínű vallás, 15.40 Engedjétek hozzám, 16.00
Magyar történelmi arcképcsarnok, 18.00 Hazajáró, 18.35 Rejtélyes XX.
század, 19.05 Hogy volt?,
20.05 Szenes Iván írta,
21.30 Munkaügyek, 22.20
Ridikül,
22.50
Fapad,
23.15 Élő egyház

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
14.10 Szlovákia képekben,
14.40 Manara felügyelő
(olasz), 16.25 A természet
közelről, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Határok
nélkül (német), 22.00 Banks
főfelügyelő (angol), 23.35
Nash Bridges

Pozsony 2

12.25 Szieszta, 12.45 Sabrina, 15.25 A rendelő, 15.55
Különleges esetek, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.00 A szlovák mozi, 21.00
Nevetséges arc, 22.40 Rendőrség, 22.55 Profik, 23.10
Cassovia jazz

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Feleségcsere, 22.00 Bazi
nagy lagzi (amer.), 23.45
Gyilkos elmék (amer.)
11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 12.30 Szupersztár, 14.45 Geissenék,
15.40 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.35 Különleges
esetek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 A borosgazdák (cseh), 23.00 A taxi,
0.05 CSI Las Vegas (amer.)

PÉNTEK

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

9.45 A szenvedélyek lángjai,
11.20 Rózsák harca (olasz),
13.15 Kívánságkosár, 15.10
Rex felügyelő (osztrák), 16.00
Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.40 Don Matteo (olasz),
19.35 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Szabadság tér 89,
21.15 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 22.20 Római helyszínelők (francia), 0.10 A nagy
zabálás (francia-olasz)

Duna tv

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

10.15 A hegyi doktor (osztrák), 11.05 Rózsák harca
(olasz), 12.45 Jamie 30
perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Rex
felügyelő (osztrák), 16.00
Balatoni Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó, 18.40 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.30 Szívek
doktora (amer.), 21.20 Két
apának mennyi a fele (francia), 23.45 Kontroll (magyar)

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 22.00 Muskétások (spanyol), 23.00 Kincsvadászok (amer.), 0.00 Skorpió
(amer.)
11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 12.24 Szupersztár, 14.40 Igen, 15.40
Vásárlási láz, 17.35 Különleges esetek, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 A borosgazdák, 22.00 Dr. Csont
(amer.), 23.00 A taxi (francia)

CSÜTÖRTÖK
M1

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.40 Szlovák ízek, 14.35
Manara felügyelő (olasz),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
természet közelről, 17.00 A
hegyi doktor, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Tootsie (amer.), 22.10 Vége
a szemlének (angol-amer.),
23.40 Nash Bridges

Pozsony 2

12.40 Nevetséges arc, 14.20
A tanári, 14.50 A régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Városból városba. 21.00
Igazi kurázsi (amer.), 23.05
A halhatatlanok (szlovák),
0.35 Jazz

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 22.00 Muskétások (spanyol), 23.00 Kincsvadászok (amer.), 0.00 Skorpió
(amer.)

JOJ TV

11.0 0 A leggazdagabb rendőr (amer.), 12.25 Szupersztár, 15.45 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A futár (amer.),
22.40 Reality show, 23.40
CSI: Las Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55 A mentalista
(amer.), 16.50 A szerelem
foglyai (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 ...és megint dühbe jövünk (olasz),
0.20 A főnök (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös
(venezuelai), 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 14.40
Az örökség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 18.00 A nagy
svindli
(amer.),
19.00
Érintés (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 Agymenők (amer.), 23.00 Barátok közt, 23.30 A harc
törvénye (amer.)

M2

12.10 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.55 Kenguk,
16.30 Thomas, a gőzmozdony, 17.25 Varázsceruza,
17.35 Napfény farm, 18.25
Kukori és Kotkoda, 19.15
Noddy kalandjai, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Dalszerzők
az A38 hajón, 23.10 Top
Gear (angol), 0.30 A médium (amer.)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
11.10 Rózsák harca (olasz),
12.40 Jamie 15 perces kajái,
13.15 Kívánságkosár, 15.10
Rex felügyelő (osztrák),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.40 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.30 Brown
atya (angol), 21.25 Columbo
(amer.), 22.40 Öt kismalac
(francia), 0.10 Két apának
mennyi a fele (francia.)

Duna World

7.40 Balatoni Nyár, 9.30
Család-barát, 11.25 Ízőrzők, 12.30 Hazajáró, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Isten
kezében, 16.15 80 liter alatt
a Föld körül, 16.45 Lengyelország, 17.05 Álmában nevet, 18.05 Hazajáró,
18.35 Hogy volt?, 19.35
Fábry, 21.30 Munkaügyek,
22.00 Ridikül, 22.50 Fapad,
23.20 Profit

Pozsony 1

12.20 Grand hotel (spanyol), 13.40 Konyhám titka, 14.35 Manara felügyelő
(olasz), 16.25 A természet
közelről, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Szlovákia leg-faluja, 21.25
Öröm az élet, 22.00 Szakasz (amer.-angol), 23.55
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.50 Élő panoráma, 12.25
Szieszta, 14.55 A régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 20.505
Adu ász (olasz), 23.10 Jazz

Markíza tv

12.00 NCIS (amer.), 13.00
Döglött
akták
(amer.),
14.05 Monk (amer.), 15.30
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké-játék,
17.25 Reflex, 18.00 NCIS
(amer.), 19.00 Híradó,
20.30 Én kis falum (cseh),
22.45 A harcos (amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 12.45 Szupersztár, 14.50 Geissenék,
15.50 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Éjszaka a múzeumban 2
(amer.), 22.45 Három nap a
szabadságig (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus 1-jén Boglárka
augusztus 2-án Lehel
augusztus 3-án Hermina
augusztus 4-én Domonkos
augusztus 5-én Krisztina
augusztus 6-án Berta
augusztus 7-én Ibolya
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a a komáromi Fazekas Máté és Varga
Klaudia, a komáromi Szeder Adrián és Hakszer Renáta, a gelléri Krastenics Zoltán és a nemesócsai Veszprémi Anita
Gútán: az ifjúságfalvai Plavec Marián és Štefaníčková
Daniela, a komáromi Bilý Marián és Ložiová Veronika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Poláchová Hana, Besztróová Sophia, Vágner Viktória
és Šajtoš Peter, a gútai Tóth Nikolas, Ravasz
Fabián és Takács Vivien, a nagybalogi Nagy Christopher, az ógyallai Ondrusek Péter, Lakatos Hilda,
Rothmajer Dominik és Smolková Dorina, az ekeli Házi
Angelika, a perbetei Nagy Ákos, a dunamocsi Heisler
Matej, a zöldállási Solčianska Ema,a bátorkeszi Csák
Sebastian, a kőhídgyarmati Slávik Anna, a megyercsi
Bereczová Ema, a csenkei Madáč Oliver és Alexandra.

A Dunatáj receptkönyvéből

Banánnal töltött csirkemell

Hozzávalók:
A húshoz:
2 db csirkemellfilé
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
3 db banán
(felkarikázva)
A sütéshez
20 dkg finomliszt
25 dkg zsemlemorzsa
2 db tojás
2 ek szezámmag
1 csokor petrezselyem
3 dl napraforgóolaj
(finomra vágva)
A körethez:
2 kg burgonya (felkockázva) A díszítéshez:
5 dkg vaj
1 db banán (felkarikázva)
Elkészítése:
A csirkemelleket szép szeletekre vágjuk, kissé kiverjük, sózzuk és
borsozzuk. Beleteszünk mindegyikbe egy kis karika banánt, feltekerjük. Hagyományos alapanyagban (liszt, tojás, szezámmagos
zsemlemorzsa) megforgatjuk a töltött húsokat, majd bő, forró olajban kisütjük, többször forgatva (kb.: 6-7 perc alatt darabját, itatósra
szedjük ki).
A megpucolt, felkockázott burgonyát sós vízben megfőzzük, leszűrjük, vajjal átforgatjuk Tálaláskor a burgonya mellé tesszük a
húsokat, a burgonyát megszórjuk petrezselyemzölddel és rátesszük
a kisült, megmaradt banánkarikákat.

Emléküket megőrizzük!

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

Hozzávalók:
A karamellizált
almához:
1 közepes db alma
1 tk vaj
1 teáskanál cukor
A császármorzsához:
2 db tojás
25 g cukor
1 csipetnyi só
1/2 citromból
nyert citromhéj
75 ml tej
75 g finomliszt

Sütéshez és szóráshoz:
1 teáskanál cukor
fahéj ízlés szerint

Elkészítés:
A tojások sárgáját a cukorral, sóval, citromhéjjal és a tejjel, kézi
mixerrel elkeverjük. Hozzáadjuk a lisztet, és simára kavarjuk.
Kb. 15 percig állni hagyjuk, majd hozzáadjuk a kemény habbá
vert tojásfehérjét.
Az almát megmossuk, meghámozzuk, negyedeljük, a magházat
kivágjuk, majd vékony szeletekre vágjuk.
A vajat egy serpenyőben felforrósítjuk. Az almát elosztjuk
a serpenyőben, megszórjuk a cukorral, és kb. 2-3 perc alatt
karamellizáljuk. Egy kicsit hűlni hagyjuk.
Egy 28 cm átmérőjű serpenyőben a vajat felforrósítjuk, beleöntjük a tésztát, elosztjuk rá a karamellizált almát, és közepes hőmérsékleten mindkét oldalát aranybarnára sütjük.
A palacsintát 2 villával darabokra tépkedjük, tovább sütjük. A
morzsát a porcukorral elkevert fahéjjal megszórva tálaljuk.

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Pálinkás István mérnök (68 éves), Terziev
Ivan (68 éves), Szalay János (66 éves), Šenkár Juraj (64
éves), Šalát Štefan (65 éves), Pintér Teréz (70-éves) és
Pataky Teréz (79 éves), a gútai Antal Ela (89 éves), az
őrsújfalusi Kondé Lajos (77 éves) és Rajcsányi Irén (85
éves), a nemesócsai Lévai Gizella (84 éves), a bátorkeszi Mezei Ferenc (74 éves), az ekeli Szakács Ferdinánd
(75 éves), az újgyallai Dančová Terézia (75 éves) és a
dunamocsi Bábi Mária (77 éves).

Almás császármorzsa

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába
és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepelhet
soronként és oszloponként.
A nagy négyzetrács további
3x3-as négyzeteiben is csak
egyszer szerepelhet minden
szám.

humorcsokor

Apliko+

* Komárom * Munka utca 25. *
Tel. : 7704 310 * www. aplicoplus. sk

Monológ...
– Abszolút tehetségtelen
vagyok, mindent amihez
hozzáfogok,
elrontok.
Ezért követtem el tegnap
öngyilkosságot...
Haldoklik az öreg skót, a
felesége virraszt az ágya
mellett. Egyszer odasúgja
a férjének:
– Most ki kell mennem a
konyhába, tarts ki addig,
drágám. Ha mégis el kell távoznod, hát ne felejtsd előbb
elfújni a gyertyát.
Két székely horgászik. Az
egyik fog egy szép pontyot. Szó nélkül elteszi a
haltartóba, újra bedob, leül
a bot mögé, aztán végre
megszólal:
– Na, megvan a második.
Csodálkozik a másik székely:
– Na ne, mikor fogta az elsőt?
– Úgy öt éve...
A rendőr megállítja a teherautót.
– Már harmadszor szólok,
hogy folyik az autója!
– Én meg már harmadszor mondom, hogy locsolókocsi!
– Melyik a legveszedelmesebb vírus?
– ???
– A szerelem, mert egyszerre két embert dönt ágynak...

NE FELEDJE!

A pénztárgépekről szóló törvény utolsó módosítása
alapján az adóalanyok új csoportja
számára k ö t e l e z ő
az elektronikus kasszagép használata.

Mi segítünk megoldani
az ön problémáját!

Apliko+

Komárom, Munka utca 25. * Tel. : 7704 310
www. aplicoplus. sk
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik július 23-án
elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe
a szeretett édesanyát, anyóst,
nagymamát és dédnagymamát,

özv. Madarász Lászlónét,
született Seregül Terézt,

aki életének 88. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
Emlékét őrző családja

Szívünkből kitörölhetetlen, mély
fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt osztálytársaknak,
munkatársaknak
és mindazoknak, akik július 24-én
elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett fiút,
hű társat, testvért, sógort,
nagybácsit és keresztapát,

Vas Lászlót,

aki életének 65. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és az őszinte részvét
szavait.
Gyászoló családja

AT L É T I K A

L A B D A R Ú G Á S

Jubileum Bajorországban

A gútaiak is bizakodva várják az idénykezdést
Jól zárta az elmúlt sportévet a gútaiak IV. ligás felnőtt csapata, amelynek ötödik éve
Máté Zsolt tölti be az edzői tisztségét. Nem titok, hogy a játékos-edző már csaknem
két évtizede viseli a csapatkapitányi szalagot, a III. osztályú ificsapat edzője és három utánpótláscsapat edzéseire is felügyel. Magánemberként matematika-testnevelés
szakos tanár a Corvin Mátyás Alapiskolában és lényegében neki köszönhető, hogy az
iskolacsapat is remekül szerepelt a versenyeken. Az alábbiakban Máté Zsolt válaszolt
kérdéseinkre.

* Ezüstérmes lett a gútai
csapat a bajnokság végére.
Ön szerint ez minek köszönhető? – Amikor öt évvel ezelőtt átvettem a csapat
irányítását, kezdeti elvárásaim között is előkelő helyet
foglalt el az a célom, hogy
olyan csapatot állítsak össze,
amely főleg hazai játékosokat tömörít majd. Elképzelésemből nem engedtem, ám
kiderült, hogy az ificsapatból
„kiöregedett” játékosok közül
sokan csak ideig-óráig bírták
a terheléses edzéseket, így
kénytelen voltam olyan gútai
berkeken kívüli játékosokat
keresni, akik kellő tapasztalatokkal rendelkeztek és
könnyen beilleszkedtek közénk. Négyéves edzői munkám egyfajta megkoronázása
lett, hogy a bajnokság végére
olyan eredményt értünk el,
amelyre az elmúlt tizenhárom év alatt nem volt példa.

Olyan összeforrott csapattal rendelkezik most a klub,
amelyben mindenki második
otthonának tekinti a pályát és
a csapaton belül is kialakult
egyfajta családias hangulat.
Az utánpótlással sem lesz
baj, hiszen a III. ligás ificsapat a hatodik helyen végzett,
az ugyancsak III. ligás diákcsapat pedig 10. lett. Itt Nagy
Lajos edzői munkáját Cingel
Zoltán, a felnőtt csapat játékosa vállalta át, az előkészítő
csapat a járás nyugati csoportjában Németh Péter edző
irányításával a 2. helyen végzett. Ez azt bizonyítja, hogy
kellő figyelmet fordítunk a
gútai játékosnevelésre.
* Néhány nap múlva megkezdődik az új bajnoki év.
Hogyan készül rá a csapat?
– Heti három edzést tartunk
és előkészületi mérkőzéseket játszunk. Az eddigi négy
tervezett találkozóból kettőt

játszottunk le, egy esetben
kikaptunk, egyben pedig
döntetlent értünk el. Mivel
még tartanak a pályafelújítási munkálatok, az edzéseket
Ifjúságfalván tartjuk. Bekapcsolódtunk a Slovnaft kupába
is, a hét végén pedig az Actív
Komárom csapatával mérjük
össze erőnket. Fontos, hogy
ellenük kellőképpen felkészített csapat lépjen pályára,
ugyanis a következő fordulóban ellenfelünk már az I.
ligás nagyszombati Spartak
csapata lesz. Megjegyzem,
hogy a nagyszombati egyesületben lép pályára a gútai
diákcsapatban kezdő Špalek
Nikolas, aki most 18 éves és
a szomszédos megye ifjúsági
csapatának oszlopos tagja.
Mindenesetre közönségcsalogató találkozóra van kilátás.
* Minden bizonnyal összeállt
már a csapat káderkerete.
Milyen változásokat kellett

eszközölnie? – Lényegében
a keret „magja” változatlan,
igaz elment a csapatból Matúš
Martin, illetve külföldre távozott Kürti András is. Gútára
szerződött viszont a tardoskeddi Spevák Peter, valamint
csapatunkat erősíti az ificsapatból Diósa Barnabás.
* Továbbra is vállalja az
edző-játékos szerepet? – Ez
a közeljövőben dől majd el,
ugyanis már nyolc éve arra
bíztat a sportorvosom, hogy
„lazítsak” egy kicsit, mert
nagy a terhelés. Mindeddig
ezzel nem nagyon törődtem,
de most már én is érzem, hogy
szükséges lesz néhány tisztségről lemondani, viszont a
pályától még nem tudok megválni.
* Mit vár el a csapattól az
augusztusban kezdődő bajnoki évben? – Mindenképpen
az élvonalban, az első négy
csapat között akarom látni a
gútaiakat. Erre adottak a feltételek, a vezetőség továbbra
is öt csapatot indít a bajnokságban. Természetesen az sem
lenne baj, ha jövő tavasszal
bajnoki érmeket tudnánk szerezni.
-boldi-

Kele Gézáról azt kell tudni,
hogy ha nem fut, akkor szervez, mégpedig községe hírnevét öregbítő futóversenyeket.
A hazai és a nemzetközi maratonok állandó résztvevője,
aki legutóbb a bajorországi
Füssenben a KönigsschlösserRomantik-Marathon versenyén
jubilált, hiszen 135. alkalommal rajtolt maratoni távon. A
sportember nehéz kihívás előtt
állt, hiszen az Alpok lábánál
már a terepviszonyok sem kedveztek, és a cél is egy dombtetőn volt. Dunamocs és a Felvidék atlétanagykövete 4 óra 01 perces idővel teljesítette a 42 196
méteres távot. És tette azt úgy, hogy csütörtökön még ötvenedik
születésnapját ünnepelte (ezúton is csatlakozunk a gratulálókhoz)
vasárnap pedig futójubileumát...

SAKK
A Nagymegyer önkormányzata által működtetett nyugdíjasklub és a Corvin Mátyás Hévízfürdő immár hetedszer rendezett nemzetközi sakkversenyt a hatvan éven felüli sakkozók
számára.
A művelődési házban össze- 5,5 ponttal, a dobogó harmasen negyvenkilencen ültek dik fokára pedig Anton Klaniasztalhoz, hogy elnyerjék a ca (Nagyszombat) állhatott föl
torna fődíját. A partik időtar- 5 ponttal.
tama kétszer 15 perc volt. A A 7. helyet szerezte meg Ábratornát végül Jozef Veselský hám János (Révkomárom), 24.
(patonyi Bástya SE) nyerte Gróf István (Rékomárom), 31.
6,5 ponttal, második helyezett Vörös János (Révkomárom),
a soproni Besenyi Tibor lett 40. Szendi László (Ekel) 2,5.

BIRKÓZÁS

Horvátországban is remekeltek a madari birkózók

A Madari Birkózóklub idén is meghívást kapott az Adriai-tenger
partján elterülő Zadarban megrendezésre kerülő Zadar Open- City
Galéria elnevezésű birkózóversenyre, melynek idén már a IV. évfolyama került megrendezésre. A Madari BK, a Marcelházi BK és a
Komáromi Spartakus BK megegyezése alapján Kohút Milan, Kovács László és Megály Mihály vezetésével közös csapatot indítottak.
Nyolc ország 24 klubjának Fiatalabb diákok:
246 versenyzője versenyzett 28 kg-os súlycsoportban 2.
az érmekért. A csapat a na- Beck Krisztián * 30 kg-os súlygyon erős mezőnyben sem csoportban 2. Remes Norbert
vallott szégyent és csapatver- Serdülők:
senyben megszerezte a nagy- 32 kg-os súlycsoportban 1. Nagy Niszerű harmadik helyezést, kolasz * 53 kg-os súlycsoportban 1.
amellyel az edzői triumvirá- Megály Zoltán, 5. Kajtár Sándor *
tus is nagyon meg volt elé- 59 kg-os súlycsoportban 1. Hulman
Nikolas * 66 kg-os súlycsoportban 3.
gedve.
Kovács Nicolas, 5. Kálmán Krisztián
Egyéni eredmények:
Lányok:
Gyermek korcsoport:
25 kg-os súlycsoportban 2. 46 kg-os súlycsoportban 2.
Édes János * 30 kg-os súlycso- Lická Simona * 65 kg-os súlycsoportban 1. Kovács Vanessa.
portban 3. Remes Krisztián.

Gúta labdarúgásának
történelmi eseménye

Tizenkét évvel ezelőtt előkészületi, barátságos mérkőzésen lépett pályára a pozsonyi Inter csapata. Sem előtte,
sem utána első ligás csapattal nem mérték össze erejüket a
gútaiak. A Szlovák Kupa keretében most lehetőségük lesz,
hiszen augusztus 12-én (szerdán) a nagyszombati csapattal találkoznak. Ha lesz kellő bíztatás, a gútaiak akár kellemetlen meglepetést is okozhatnak vendégeiknek!

Előkészületi mérkőzések

KFC Komárom – Actív Komárom 3:1 (2:1) góllövő Zvoncsár,
Mészáros, Gonzáles, illetve Nagy Jenő * Marcelháza – DAC B
0:8 * FC Nyitra – Komárom 4:0 * Játékvezetői torna: Léva –
Komárom: 2:3, Old Boys Rybník – Komáromi játékvezetők
4:0 * Községi Hálók Vándorserlegéért: Nyitracsehi – Gúta 2:3
góllövő Cingel 2, Kürti, Gúta – Barslédec 5:1 góllövő Kürti 2,
Kókai 2, Bátora, Gúta – Csiffár 8:2 góllövő Bátora 2, Kürti, Matúš, Cingel, Kürti, Gúta – Kalász 3:2 góllövő Kürti 2, Bátora. A
B csoport győztese Gúta csapata lett, amely a negyeddöntőben
Vicsápapátival mérkőzött. Az 1:1-es döntetlen után (góllövő Bátora) 11-esekkel 3:4 arányban az ellenfél jutott tovább. * FERPLAST-KUPA Naszvad: Naszvad-Actív Komárom 7:2 (3:2)
góllövő Czibor 2, Kianek 2, Hengerics, Pastorek, Bagin, illetve
Nagy Jenő 2, Negyed – Naszvad 4:0 (4:0), Negyed – Actív Komárom 5:1 (3:1) góllövő Kršteňanský. 1. Negyed, 2. Naszvad, 3.
Actív KN * Szlovák Kupa: Zselíz – KFC 1:4 gólszerzők Tóth,
Zvončár, Mészáros és Gonzáles * Mocsonok – Ímely 2:2 (1:1)
góllövő Oršolík 2 (11-esekkel 4:3) * Actív KN – Gúta 0:6 (0:1)
góllövő Magyar 4, Cingel és Bátora.

Területi bajnokság I. osztály őszi idényének sorsolása

1. forduló augusztus 9. – 17.00:
Izsa – Perbete, Keszegfalva – Bátorkeszi,
Vágfüzes – Dunamocs, Szilosháza – Nemesócsa, Búcs – Marcelháza B, Path – Újgyalla, Csallóközaranyos – Gúta B, Hetény – Lakszakállas
2. forduló augusztus 16. – 17.00:
Perbete – Lakszakállas, Gúta B – Hetény,
Újgyalla – Csallóközaranyos, Marcelháza
B – Path, Nemesócsa – Búcs, Dunamocs
– Szilosháza, Bátorkeszi – Vágfüzes, Izsa
– Keszegfalva
3. forduló augusztus 23. – 17.00:
Keszegfalva – Perbete, Vágfüzes – Izsa,
Szilosháza – Bátorkeszi, Búcs – Dunamocs, Path – Nemesócsa, Csallóközaranyos – Marcelháza B, Hetény – Újgyalla,
Lakszakállas – Gúta B
4. forduló augusztus 30. – 17.00:
Perbete – Gúta B, Újgyalla – Lakszakállas, Marcelháza B – Hetény, Nemesócsa
– Csallóközaranyos, Dunamocs – Path,
Bátorkeszi – Búcs, Izsa – Szilosháza, Keszegfalva – Vágfüzes
5. forduló szeptember 6. – 16.00:
Vágfüzes – Perbete, Szilosháza – Keszegfalva, Búcs – Izsa, Path – Bátorkeszi,
Csallóközaranyos – Dunamocs, Hetény –
Nemesócsa, Lakszakállas – Marcelháza B,
Gúta B – Újgyalla

6. forduló szeptember 13. – 16.00:
Perbete – Újgyalla, Marcelháza B – Gúta
B, Nemesócsa – Lakszakállas, Dunamocs
– Hetény, Bátorkeszi – Csallóközaranyos,
Izsa – Path, Keszegfalva – Búcs, Vágfüzes
– Szilosháza
7. forduló szeptember 20. – 15.30:
Szilosháza– Perbete, Búcs – Vágfüzes,
Path – Keszegfalva, Csallóközaranyos –
Izsa, Hetény – Bátorkeszi, Lakszakállas –
Dunamocs, Gúta B – Nemesócsa, Újgyalla – Marcelháza B
8. forduló szeptember 27. –
15.30:
Perbete – Marcelháza B, Nemesócsa – Újgyalla, Dunamocs
– Gúta B, Bátorkeszi – Lakszakállas, Izsa
– Hetény, Keszegfalva – Csallóközaranyos, Vágfüzes – Path, Szilosháza – Búcs
9. forduló október 4. – 14.30:
Búcs – Perbete, Path – Szilosháza, Csallóközaranyos – Vágfüzes, Hetény – Keszegfalva, Lakszakállas – Izsa, Gúta B – Bátorkeszi, Újgyalla – Dunamocs, Marcelháza
B – Nemesócsa
10. forduló október 11. – 14.30:
Perbete – Nemesócsa, Dunamocs – Marcelháza B, Bátorkeszi – Újgyalla, Izsa – Gúta B, Keszegfalva – Lakszakállas, Vágfüzes – Hetény,
Szilosháza – Csallóközaranyos, Búcs – Path

11. forduló október 18. – 14.00:
Path – Perbete, Csallóközaranyos – Búcs,
Hetény – Szilosháza, Lakszakállas – Vágfüzes, Gúta B – Keszegfalva, Újgyalla
-Izsa, Marcelháza B – Bátorkeszi, Nemesócsa – Dunamocs
12. forduló október 25 – 14.00:
Perbete – Dunamocs, Bátorkeszi – Nemesócsa, Izsa – Marcelháza B, Keszegfalva – Újgyalla, Vágfüzes – Gúta B, Szilosháza – Lakszakállas, Búcs – Hetény, Path
– Csallóközaranyos
13. forduló november 1. – 13.30:
Csallóközaranyos – Perbete, Hetény –
Path, Lakszakállas – Búcs, Gúta B – Szilosháza, Újgyalla – Vágfüzes, Marcelháza
B – Keszegfalva, Nemesócsa – Izsa, Dunamocs – Bátorkeszi
14. forduló november 8. – 13.30:
Perbete – Bátorkeszi, Izsa – Dunamocs,
Keszegfalva – Nemesócsa, Vágfüzes –
Marcelháza B, Szilosháza – Újgyalla,
Búcs – Gúta B, Path – Lakszakállas, Csallóközaranyos – Hetény
15. forduló november 15. – 13.00:
Hetény – Perbete, Lakszakállas – Csallóközaranyos, Gúta B – Path, Újgyalla
– Búcs, Marcelháza B – Szilosháza, Nemesócsa – Vágfüzes, Dunamocs – Keszegfalva, Bátorkeszi – Izsa.
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Lapunk
tartalmából:

● Furcsa szagok
Nagykeszin (2. oldal)
● Felújítás alatt a vár
tetőszerkezete
(2. oldal)

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

w w w. d u n a t a j . s k n a f a c e b o o k - o n i s n

● Adottak a lehetőségek, csak élni kell
velük
(3. oldal)
● Az I. járási bajnokság
sorsolása (8. oldal)

Csak így szerezhető vissza a régi hírnév

Felújítják a komáromi kórház
belgyógyászati épületét

Gúta virágtengere – Obonya Sándor felvétele

Az SZK Kulturális Minisztériuma figyelmeztette Komáromot

Ezentúl szinkrontolmács kell
az önkormányzati ülésekre?

Martin Daňo, a magát száguldó riporternek képzelő, ám érdemi, színvonalas tevékenységet
felmutatni nem tudó „céggyáros” a GINN csoport nevében megjelent a március 19-i komáromi önkormányzati ülésen, majd jelenetet rendezett és viselkedésével lejáratta a média jelenlévő képviselőit is. Mint azt későbbi nyilatkozataiból megtudhattuk, barátja és cégtársa,
a KOMVaK jelenlegi igazgatója, Cséplő Gábor meghívására érkezett. Már a képviselő-testületi ülés kezdetén tiltakozott az ellen, hogy a tárgyalás menete magyar nyelven folyt. Annak ellenére, hogy a polgármester azonnal intézkedett és megfelelő tapasztalattal rendelkező
magyar-szlovák tolmácsot biztosított, feljelentette a város vezetőségét, mert szerinte vétett
az államnyelvtörvény ellen.
Június 22-én a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának „nyelvrendőrsége” ellenőrzést tartott, amelynek az
volt a célja, hogy megállapítsák: valóban vétett-e a nyelvtörvény ellen a városi hivatal,
amikor nem biztosított tolmácsot Martin Daňo számára.
Mint azt Stubendek László polgármester az önkormányzati
ülésről készített videófelvétellel bizonyítani tudta, a tárgyalást végig két nyelven vezette
(szlovákul és magyarul). Miután Martin Daňo követelte,
hogy minden felszólalás elhangozzon szlovákul is, a képviselők egy része csak szlovák, egy
része szlovák és magyar nyel-

Csaknem
tíz órán át
küzdöttek
a lángokkal
Csütörtökön a kora délutáni órákban érkezett riasztás a gútai tűzoltóságra,
miszerint a Gúta és Keszegfalva közötti lohóti ártéren
meggyulladt a tarló és a tűz
lassan átterjed a környező
erdőségre is. Tekintettel
a tűz kiterjedésére, a gútaiakhoz hamarosan csatlakoztak a komáromi és
az érsekújvári tűzoltók is.
Nehéz feladat volt a terület megközelítése is, hiszen
a feltöltött tartálykocsikkal csak körülményesen
tudták elérni az égő tarlót,
ráadásul a gyommal benőtt
földutak is lángra kaptak.
A hőség ellenére a tűzoltók
kénytelenek voltak mentőfelszerelésben dolgozni,
ugyanis akkora volt a füst,
hogy mérgezéstől kellett
tartaniuk. Öt rohamkocsi,
11 tűzoltó, mintegy 25 ezer
liternyi vizet kijuttatva,
csaknem tízórás küzdelemmel fékezte meg a tüzet.
Az anyagi kár 100 euróra
tehető. A szakértők nem
zárták ki a gyújtogatás lehetőségét sem, a vizsgálat
folytatódik.

ven, illetve néhányan csak magyar nyelven szólaltak fel. Mint
azt a minisztériumi ellenőrök
is elismerték, erre az érvényben levő törvények értelmében
joguk van. Az ellenőrök azonban sérelmezték, hogy ezeket a
felszólalásokat nem fordította
tolmács, bár erre Daňo úr megjelenése előtt nem is volt igény.
A polgármester
azonban arról is
beszámolt, hogy
júniustól már a
testületi üléseken jelen van a
szinkrontolmács
is, s megtörténtek az előkészületek arra, hogy
elektronikus hálózatot kiépítve
az ülésen részt
vevő és csak a
Martin
szlovák nyelvet
ismerő szemé- a száguldó
lyek számára fejhallgatón keresztül biztosítsák
a hiteles fordítást. Mindezzel
megoldható lesz az önkormányzati üléseknek a városi te-

levízión történő közvetítése is.
Tekintettel arra, hogy Daňo úr
azzal is megvádolta Komárom
vezetését, hogy a városi krónika
is csak egy nyelven, magyarul
íródott, a minisztériumi ellenőröknek bemutatták a krónikákat, amelyek szlovák és magyar
nyelven örökítették meg a járási
székhely eseményeit.
A bizottság a látogatásról készített
beszámolójában
hibaként rótta fel,
hogy az adott önkormányzati ülésen
nem a kezdettől
fogva vett részt a
tolmács, más tekintetben viszont
nem talált kifogásolnivalót, így csak
figyelmeztetésben
részesítette a városi
Daňo
hivatalt, s auguszriporter tus 10-ig kérte a
hiányosságok kiküszöbölését. Arról nem esett szó,
vajon mennyibe kerül Komáromnak Daňo úr „baráti” látogatása...

Csaknem negyvenéves a komáromi kórház belgyógyászatának épülete, amely napjainkban már csak egyetlen pozitív tulajdonsággal rendelkezik: egyike azoknak a komáromi
épületeknek, amelyek a panelkorszakban csúsztatott betonzsaluzással épültek és így földrengésbiztosak. Az elmúlt évtizedek alatt az épület szinte valamennyi hálózata elavult,
a szennyvízcsövek kilyukadtak, a szobákhoz tartozó szociális helyiségek korszerűtlenek.
Az épületben folytatott egészségügyi tevékenységet a közegészségügyi hivatal leállíttatta.
Az utóbbi években Dudás romi kórház belgyógyászati Stubendek László komáromi
Viktor kórházigazgató irá- osztálya épületének teljes fel- polgármester, megyei képvinyítása alatt érezhetővé vált újítására. A támogatás az Agel selő. – Természetesen ehhez
a kórházfelújítás igyekezete. Rt.-vel való egyeztetést köve- az is szükséges, hogy a kórház
Miután a Forlife n. sz., amely tően alacsonyabb ugyan, mint jelenlegi üzemeltetője biztos
az Agel SK Rt. menedzseri amire a kórház számított, ám lehessen abban, hogy nagyobb
központjának támogatását él- a szükséghelyzet megoldásá- beruházásokra is lesz lehevezi, megszabadult a vágsel�- ra elegendő lehet. Lehetőség tősége. A jelenleg érvényes
lyei kórháztól, amely koráb- nyílhat arra, hogy a felújítás szerződések 2020-ban lejárban a komáromi kórház által költségeit egyenlő arányban nak, tehát már most elő kell
„kitermelt” nyereségből fej- megosztva a fenntartó és az készíteni a bérleti szerződés
lődött, érezhetően több jutott üzemeltető között, a várva meghosszabbítását a Forlife
orvosi műszerekre, kisebb-na- várt átépítés végre kezde- nonprofit szervezettel, hiszen
gyobb javításokra. A megyei tét vegye. – Komárom és az a kórházban megtörténtek az
közgyűlés legutóbbi ülésén egész régió számára fontos, első pozitív lépések és éreza megyei önkormányzat jó- hogy a kórházi betegellátás hető, hogy annak vezetősége
váhagyta a fenntartó, Nyitra egyre magasabb színvona- is a távlati fejlesztést szorgalmegye támogatását a komá- lon történjen – nyilatkozta mazza.

A Magyarok
Kenyere

A Gazda Polgári Társulás,
Gútán a Leonor szállóban
tartotta meg következő konferenciáját a Gyarapodó Régióért előadássorozaton belül.
Pikáli Róbert a rendezvényen
tolmácsolta a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fórumának június 17-i lendvai ülésén közzétett felhívását,
amely a Magyarok Kenyere
összefogáshoz való csatlakozást terjesztette elő a határon
túli magyar gazdák körében.
Az összefogás 2011-ben indult,
melynek célja, hogy minden
évben búzát gyűjtsenek a rászorulóknak. Határokon túlról

az ott összegyűlt
és
összeöntött
búzából
egy
zsáknyit jelképesen eljuttatnak
Mohácsra. Ebből
készül az a kenyér, amelyet a Szent Istvánnapi szentmisén az esztergomi
érsek megáld. Az összegyűjtött
búza azt bizonyítja, hogy a
több évszázadnyi megpróbáltatás sem törheti meg egy nép
akaratát és emberségét. Az
első évben, 2011-ben 10 tonna búza gyűlt össze, 2012-ben
20 tonna, 2013-ban 100 tonna.
2014-ben a Magyarok Kenyere

program rekordot döntött 215
tonna búzával, mely 420 magyarországi és 51 határon túli
településről gyűlt össze. Idén
a kárpátaljai rászorulók támogatása a cél. Szlovákiában a
koordinálást a gazdák körében
a Gazda PT, ezen belül Pikáli
Róbert (pikali@bionis.sk, tel:
00421 944 945165) kapta feladatul.

III. Artfest Gútán

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola immár harmadik alkalommal rendezte meg az Artfest nemzetközi művészeti fesztivált, melyen öt ország (Csehország, Szlovákia,
Lengyelország, Románia és Magyarország) tanárai és diákjai vehettek részt. A nyitóünnepségen Majer Péter iskolaigazgató, valamint Szokol Dezső, az iskola alapító tulajdonosa üdvözölte a résztvevőket, majd Gúta polgármestere, Horváth Árpád köszöntötte a vendégeket.
A fesztivál június 22-től júni- lia (Kecskemét), Soós Csilla mit sikerült elsajátítania az öt
us 27-ig tartott. Minden nap (Gúta), Ferdics Béla (Gúta), nap alatt. Ismét bebizonyoreggel kilenc órától este fél Pusztai Csaba (Győr), Sebes- sodott, hogy nem kell azonos
hatig dolgozhattak a művé- tyén Ákos (Győr). Az ötnapos nyelvet beszélnünk ahhoz,
szetet kedvelők, összesen öt fesztivált egy magas színvo- hogy egy művészeti alkotás
alkotóműhelyben: tűzzománc, nalú kiállítás zárta. A kiállí- megszülessen, hiszen a művéüvegművészet, mozaik, dizájn tást Kopócs Tibor grafikus- szet nemzeteket kapcsol össze
és festészet. Közel ötven di- festőművész méltatta, majd anélkül, hogy értenénk egyákot foglalkoztattak a követ- kifejtette a művészet fontos- más nyelvét. Az iskola vezetőkező mesterek, tanárok: Vas ságát az egyes kultúrákban, sége ezúton szeretné kifejezni
Andrea (Gúta), Kőrös Sára valamint a fiatalság fontos köszönetét mindazoknak, akik
(Kecskemét), Kovács Ilona szerepét a művészet fennma- hozzájárultak ahhoz, hogy ez
(Kamocsa), Szokol Erzsébet radásában és terjesztésében. A a fesztivál létrejöhessen.
és Menyhárt Lilla (Gúta), Bot- kiállításon mindenki lehetőséSzabó Szokol Katalin,
ka Ildikó (Gúta), Nagy Otí- get kapott, hogy megmutassa,
a fesztivál koordinátora

Felvételeinken (fent) az ünnepélyes megnyitás, lent – balról: Készül az iskola épületének új mozaikképe * Rajz a
szabadban * Készülnek a mestermunkák * Szabadtéri alkotóműhely
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Folyamatban a vár tetőszerkezetének felújítása

Nagykeszin furcsa
szagok terjengenek

A Híd párt mintaközségének számító Nagykeszin a lakossági
tiltakozás ellenére tovább bővül a dán tulajdonban levő, szinte
teljesen automatizált sertéshizlalda. A nem éppen parfümhöz
hasonlító „illat” időről-időre telíti a községet, amikor a telepen
a sertéstrágya kitakarítása folyik. Persze van az a pénz, amiért szemet lehet hunyni a kellemetlenségek felett, csak éppen a
keszi polgár a községfejlesztésben nem tapasztalja annak meglétét. Sokan panaszkodnak, hogy a spanyol kábelköteggyárból
is furcsa, fémes szagok terjengenek. Újdonságként, illetve a
megszokott „illatfelhők” egyfajta bővítményeként a múlt héten
kedden kigyulladt a község határában levő szeméttelep, amelynek égéstermékei a szakemberek megállapítása szerint nem
tartalmaztak egészségre káros anyagokat. – Akkor meg mitől
volt ilyen iszonyú büdös? – dohogtak az ottlakók. Mindenesetre
ez alkalomból érdekes lett volna az eseményeket a falu közepén
álló nagyszerű (és kihasználatlan) kilátóról figyelni, ez azonban
– ahogy az Nagykeszin megszokott – természetesen ezúttal is
-ptzárva volt.		

Hosszas utánajárás és előkészületek után hetekkel ezelőtt megkezdődött Komáromban az Újvár manzárdtetős hatalmas kaszárnyaépületei tetőszerkezetének a felújítása. A munkálatokra
mintegy 1,85 millió euró áll rendelkezésre, s a felújítást a helyi
DARTON Kft. végzi, amely hét pályázó közül lett a nyertes. Miután a tetőkről eltávolítják az azbeszttartalmú palákat, sor kerül
az ácsmunkákra, azaz az új tetőszerkezet elkészítésére, majd a
tetőfedési munkálatokra. Már most nyilvánvaló, hogy az eredetileg augusztus végére tervezett határidőt a kezdet eltolódása miatt
nem sikerül betartani, jó esetben október végére kerül fedél alá az
épületkomplexum.
Kép és szöveg: (németh)

Elkészült a teherkomp

Hiábavaló volt a lakosság tiltakozása

Ficoék Bősre passzolták át
a menekülteket

A menekültkérdésre vonatkozó pro és kontra véleményekkel tele van a sajtó és a közösségi
oldalak, ezért ezt a kérdést most itt nem is boncolgatnánk. Az alábbiakban mégis a menekültek ügyével, konkrétan az elhelyezésükkel foglalkozunk, azzal, miként oldotta meg
mindezt Fico kormánya.
Robert Kaliňák belügyminiszter és osztrák kollégája aláírták
azt a szerződést, melynek alapján Szlovákia ideiglenesen 500
menekültet fogad be a traiskircheni táborban élők közül. A
menekülteket a helyiek mas�szív tiltakozása ellenére Bősön
helyezik el.
Az egyezmény szerint még
júliusban ötven, augusztusban
kétszáz és szeptemberben további kétszázötven menekültet
szállítanak át Ausztriából Bősre. Akik a szálláson elhelyezett
kérelmezők közül megkapják a
menekültstátuszt és távoznak
a táborból, azoknak a helyére
újak érkeznek, de a létszámuk
nem haladhatja meg a szálláshelyen az 500 főt. A megállapodást szükség esetén több
évvel is meghosszabbíthatják

majd. A tervek szerint Szlovákia az elhelyezés, az ellátás és a
takarítás költségeit, valamint a
villany-, gáz- és vízfogyasztást
állja. A bősi elhelyezést szolgáló épület egyébként a Szlovák
Műszaki Egyetem tulajdona és
a pozsonyi Migrációs Hivatal
bérli.
Történik pedig mindez annak
dacára, hogy Robert Fico nemrégiben még azt nyilatkozta, a
menekültek befogadása biztonsági kockázatot jelent Szlovákia számára. Ez a kockázat azóta feltehetően megszűnt, s ha
esetleg mégsem, sújtsa csak a
magyarokat. Korábban ugyanis
Gbely, Vlachy és Brezová pod
Bradlom helységekben is működött menekülttábor, mára viszont ezek mindegyike bezárt.
A Dunaszerdahelyi járásban

viszont Bősön kívül Nagyszarván és Medvén is fogadnak
menekülteket.
A nagyszarvai tábor kapacitása
140 fő, jelenleg 14 menedékjogért folyamodó tartózkodik itt, s
annak idején ennek megnyitása
ellen is népszavazással tiltakoztak a helyiek, a bősiekhez hasonlóan eredménytelenül. Medvén gyűjtőtábor működik, az
itteni 152 férőhelyből 74 foglalt,
míg például a hasonló jellegű
homonnaiban 524 férőhelyből
512 szabad. A bősihez hasonló
még működő apátújfalusi (Opatovská Nová Ves) tábor kapacitása 140, s mindössze nyolcan
személy tartózkodik itt.
A bősiek tehát hiába tiltakoztak,
s felháborodásukat a kormány
arroganciája tovább gerjeszti.
-zsu-

A vizek által körülzárt Komáromban az idén is módfelett elszaporodtak a szúnyogok, amelyeknek a repülőgépes irtása is szükségessé vált. Július közepén immár másodszor körözött
a város felett és annak környékén a kétfedelű permetező repülőgép, hogy megszabadítsa a
város lakosságát ezektől a kellemetlen vérszívóktól. Tény, hogy azóta a szúnyogok naplemente után már kevésbé kellemetlenkednek, ám bizonyosan a rendkívül szárazra és melegre fordult időjárás is besegített gyérítésükbe. Értesüléseink szerint szükség esetén a célzott,
lokális földi permetezésre is felkészültek a szakemberek.
Kép és szöveg: (németh)

Már kész és várhatóan július
végén adják át rendeltetésének
a Párkány és Esztergom között
közlekedő teherkompot, mely
közvetlen kapcsolatot létesít a
szlovákiai 63-as főút és a magyarországi 11-es főút között,
biztosítva a jelenlegi – és a jövőben várhatóan növekvő – közúti

Iratok nélkül egy lépést se!

Tapasztalataim szerint az emberek iratok szempontjából
két csoportba sorolhatók. Az egyik csoport személyazonossági igazolvány nélkül még a sarki boltig sem megy, mások
viszont úgy ruccannak át déli szomszédainkhoz bevásárolni, vagy a fürdőbe, hogy eszükben sincs igazolványt, útlevelet magukkal vinni. Pedig hiába átjárhatók a határok, indulás előtt nem árt meggyőződni arról, hogy nálunk vannak-e
az irataink, a magyar rendőrség ugyanis a menekültáradat
miatt a határ menti régiókban fokozott ellenőrzést tart. S
amennyiben az ellenőrzés során nem tudjuk felmutatni személyazonossági igazolványunkat vagy útlevelünket, 16-tól
160 euróig terjedő helyszíni bírsággal sújthatnak, szabálysértési eljárásban pedig egészen 484 euróig büntethetnek.

Amióta a hőmérőt feltalálták és rendszeresen
jegyzik a hőmérsékletet, ilyen meleg és száraz
júliusra még nem volt példa. Ez alól a Duna
vízgyűjtőterülete sem kivétel, s így nem csoda,
hogy hetek óta jószerint csak az Alpok egyre
zsugorodó gleccsereiből olvadó víz csordogál
máskor oly szilaj, életet adó folyamunk medrében. A hajók és az uszályok a kikötőkben vesztegelnek arra várva, hogy emelkedjen a vízszint
és biztonságossá váljanak a hajóutak. A múlt
héten Komáromnál a Duna vízszintje a mérce
adatainak tanúsága szerint egy méter körül mozgott, ami elmarad még az eddig mért abszolút
minimumtól, de az időjárás szeszélyei kifürkészhetetlenek...
A Duna mentén az első vízmércéket még a 18. században
állították fel, s a vízállás rendszeres feljegyzését Pest-Budán
és a koronázóvárosban 1828-tól
kezdték, míg Komáromnál 1830
óta mérik és jegyzik a mindenkori vízállást. Nem kell különösebb adatsort kiragadnunk
ahhoz, hogy nyilvánvalóvá
váljanak a Kárpát-medencében
is a gyökeres klimatikus változások, hiszen a dunai vízállások
maximumaira és minimumaira
tekintve is nyilvánvaló, hogy
az időjárás körül valami nincs

teherforgalom
lebonyolítását
Esztergom és Párkány között.
A teherkomp 16 tonna tengelyterhelés elviselésére alkalmas,
400 négyzetméteres rakfelületén négy terhelt kamiont tud
majd egyidejűleg szállítani,
ami természetesen a járművek méretétől és terhelésétől
függően változhat. A becsült
átkelési időtartam a beszállítás kezdetétől a kihajózás befejezéséig mintegy 15-25 perc
lesz. A teherkomp pedig előre
láthatólag napi 70-80 kamiont
szállíthat. A fejlesztés nagy
előrelépést jelent a régióban,
mivel a közúti áruszállítás az
esztergomi, dorogi és párkányi térség között jelenleg csak
nagy kitérővel, jelentős többletköltséggel, időveszteséggel
és felesleges környezetterheléssel oldható meg.
-nkzs-

rendben. Az egyik évben ötszáz éves maximumot ér el a folyó vízállása (lásd például: 2013ban Passaunál 12,20 centimétert mértek), míg
két évvel előtte, 2011 nyarán történelmi minimumra apadt a folyó. Ha ezek a szélsőségek
továbbra is kisértenek, márpedig semmire sincs
garancia, előfordulhatnak olyan évek, hogy
nemcsak Közép-Kelet-Szlovákiában, de a vízben (eddig) bővelkedő délen, a Duna mentén
sem lesz elégséges mennyiségű és kifogástalan
minőségű ivóvizünk. Reméljük azonban, hogy
nem így lesz.
Kép és szöveg: (németh)

