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Világbajnok kajakozóink
fogadása a városházán és a sportközpontban

Az elmúlt napokban Stubendek László polgármester vezetésével került sor arra a találkozóra, amelyen a milánói
vizes vb-n aranyérmet nyert kajak-négyes versenyzőit
fogadták. Szurkolóik jókívánságok egész sorával halmozták el őket a Vág-parti csónakházban, ahol a kajak-kenu edzőközpont tevékenykedik. A bensőséges hangulatú
találkozón bebizonyosodott, hogy bőven megtérült az a
befektetés, amelyet a kaja-kenu központ újraépítése igényelt. Csak remélni lehet, hogy a most összeállításra kerülő költségvetési terv nem folytatja a régi gyakorlatot, hogy
onnan próbál pénzt elvonni, ahol a legkisebb politikai ellenállásba ütközik. Ennek a módszernek a kárvallottjai általában a sportklubok voltak, pedig az ő eredményeik közvetítik a legőszintébb pozitív gondolatokat Komáromról.
A jelenlegi polgármester választási programjában kiemelt
helyet foglalt el a sport és sportlétesítmények támogatása,
hasonlóan, mint a kultúráé. Ahhoz, hogy ezt valóra tudja
váltani, a hivatal részéről új szemléletmódra lesz szükség,
melynek köszönhetően megszűnik a pazarlás és az így
megmentett pénzt arra használják fel, amire kell.
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Lapunk
tartalmából:

● Komáromi szerencse
		
(2. oldal)
● Színházunk gazdag
programmal várja a
közönséget (2. oldal)
● Indul a második szociális csomag (3. oldal)
● Haltrich Györgyi
kiállítása a Csemadok
Galériában (3. oldal)

Az Erzsébet híd Fesztivál
új fejezetet nyitott a két Komárom
kulturális együttműködésében

Vidám, tartalmas nyárbúcsúztató buli a komáromi korzón
Első ízben került sor a két város művészeinek közös bemutatkozására. Ez
a fesztivál, amely az Erzsébet híd átadásának ünnepét volt hivatott megörökíteni, egyben igazolja, hogy a Duna a két Komáromot soha nem tudta
elválasztani. Minderről dr. Knirs Imrével, Komárom alpolgármesterével
beszélgettünk.
– Valójában már több éve
folytatunk azonos tartalmú tevékenységet a dél-komáromi
ENDRESZ Csoporttal. Mi, akik
az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulásban elsősorban azt
tűztük ki célul, hogy életet hozzunk a belvárosba, Komárom
főutcájára, örömmel fogadtuk
az ajánlatot, hogy hozzunk létre olyan kulturális fesztivált,
amelyen a két város hivatásos
és műkedvelő művészei mutatkozhatnak be – mondta Knirs
Imre alpolgármester, az EJK
elnöke. – A műsor összeállítása
során döbbentünk rá arra, hogy
egytlen napba be sem lehetne
sűríteni a jelentkezőket, ezért
rögtön kétnapos lett a fesztivál.
Az idei év tapasztalata azt igazolja, hogy jövőre a szervezők
kénytelenek lesznek eleve háromnapos fesztivált szerveznük, ugyanis a nyárbúcsúztatón

idén a bejelentkezőknek alig
egyharmada tudott csak színpadra állni.
– Mottónk, a „Minden, ami kultúra”, egyben azt jelenti, hogy a
kultúra valamennyi ágából szívesen fogadtuk a jelentkezőket. Ennek köszönhetően sikerült ilyen
színessé tenni a programot, s a
legfőbb kritikusok, a nézők vis�szajelzései alapján, van helyük és
létjogosultságuk az ilyen jellegű
fesztiváloknak, ahol kevésbé
ismert, ám nívós előadók szerepelhetnek.
Az alpolgármester azonban
nem titkolta csalódottságát,
mivel többen arról beszéltek,
hogy Komáromban túl sok a
nemzetieskedő kulturális esemény.
– Ezt a leghatározottabban cáfolom. A most fellépők sorában
is sok volt a szlovák nyelvű
előadó, s a szervezés első pil-

lanatától a sokszínűséget vettük
alapul. Azt is a szemünkre vetették, hogy a Komáromi Napok
egyfajta másolását tervezzük.
Nem, ez merőben két különböző esemény, hiszen az előbbin
országos hírű, hivatásos előadóművészek lépnek színpadra, mi
pedig feltételül szabtuk, hogy
csakis komáromiak léphetnek
fel. Felfoghatjuk úgy is, mint

egy tehetségkutató műsort,
ahol az előadásokat nem a zsűri, hanem a közönség értékeli.
A szervezők célkitűzése ezúttal maradéktalanul teljesült.
Ismerős és ismeretlen arcok
váltották egymást, s valóban
olyan kulturális kavalkádot
hoztak létre, amelyben mindenki megtalálhatta a neki tetszőt.
– Azt akartuk, hogy legyen
egy szép és tartalmas nyárbúcsúztató, népesedjen be a
belváros. És ezt sikerült lényegesebb beruházás nélkül elérnünk – nyilatkozta lapunknak
dr. Knirs Imre.

Üzenet a magyar iskolákba

a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepsége alkalmából
Gútáról szól az üzenet, amely város ebben az évben emlékezett az akkor még falut elpusztító 1965ös dunai árvízre. Gúta összefogással és összetartással az eltelt ötven év alatt virágzó várossá lett.
Felvidéki magyar iskoláinkat a közeljövőben az árvíz pusztításához hasonló megsemmisítés veszélye fenyegeti.
A hazai magyarság széles rétegeinek összefogására és összetartására lesz szükségünk iskoláink megmaradása érdekében,
úgy, hogy zavartalan körülmények között oktathassanak és nevelhessenek az ifjúi lelkek építőmérnökei és építőművészei – a
pedagógusok, s minden diákot
irányíthassanak megtalálni azt,
amiben ki tud teljesedni, amiben
sikeres tud lenni, megtalálja azt
az utat, amelyen nemcsak boldogul, hanem boldogan, mosolyogva tud járni.
Ti pedig, kis, nagy és még nagyobb diákok, naponta a megismerés és a többlettudás vágyával
lépjétek át iskolátok küszöbét,
ahol egy csodálatos logikával
bíró nyelven kapjátok a tudást,
csiszolódik az elmétek, megtanultok eligazodni a világban,
összhangban lenni önmagatokkal úgy, hogy ne kelljen folyton
azt tennetek, amit mindenki tesz.
Tanuljatok szorgalmasan, kitartóan, hiszen nagy akarat nélkül
nincs nagy tehetség sem. Keressétek azokat, akik sokat várnak
tőletek, mert igénytelen emberek között nem fogtok fejlődni.
Németh László szerint a kisebbség egyik ismérve, hogy különb. A gyermekét anyanyelven

taníttató szülő is különb, mert
Comenius szellemében helyesen
cselekedett, mivel tudja, hogy
munkája és hivatása által különb
a felvidéki magyar pedagógus is,
aki nem zsebtanár, hanem szívtanárként anyanyelven tanítva a diáknak és a közösségnek többletet
nyújt, a szégyenletesen alacsony
követelményt túllépve tesz rendet az ifjúi fejekben, lelkekben.
A kollégák szeretettel neveljenek, oktassanak Istennek, nem-

zetnek, hazának, tudománynak!
Ne úgy tekintsenek önmagukra,
mint a nemzet napszámosaira,
hanem szolgálatot teljesítő példaképre, tudatosítva, hogy öröm
fakad abból, ha az ember másokért él!
Becsülve a múltat, óvva a jelent,
remélve a jövőt Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem című eposzában megfogalmazott szavaival
élje mindennapjait felvidéki közösségünk:

„Ez a’ hely s ez az vár légyen
dicsőségünk,
Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk.
Mindenképpen emberek s vitézek legyünk,
Ugy marad meg örökkén az mi
szép hirünk.”
Gúta, 2015. augusztus 29.
Kalácska József
Felvidéki Magyar
Pedagógus-díjas tanár
A gútai Nagyboldogaszszony-plébániatemplomban
megtartott ünnepélyes tanévnyitóról lapunk 3. oldalán
képriportban számolunk be.

Egy újabb zseniális hivatalnoki agyszülemény
A hálapénz elutasítására szolgáló képzés visszavonva (elnapolva)

Korrupciótól átszőtt társadalmunkban, ahol a Gorilla-ügyet, a pöstyéni CT- botrányt és
a hazánkban uralkodó állapotokat és erkölcsöket jellemző további gyöngyszemeket oly
sikeresen elkenő garnitúra uralkodik, egy zseniális hivatalnoki elme a homlokára ütött
és kiötlötte, hogy korrupcióellenes képzésre küldené az egészségügyi dolgozókat. A frenetikus ötlet akkora felháborodást keltett, hogy rekordidő alatt, már másnap lefújták
az egészet, illetve szépítve a visszavonulót, azt ígérték, megvalósítás előtt szélesebb körű
párbeszédet indítanak a témával kapcsolatban.
Ám legyen, akkor beszélgessünk… A tanfolyamon az
összes egészségügyi dolgozónak, még a jelenleg képzés
alatt állóknak is kötelezően
részt kellene venniük. Ez jelenleg csak az egészségügyi
rendszerben dolgozók számát tekintve mintegy 80 ezer
embert érintene. A képzést a
pozsonyi Szlovák Egészségügyi Egyetem végezné. Hogy
miként nézne ki a hálapénz
elutasítását oktató tanfolyam,

arról nem szivárogtak ki információk, talán egy autogén
tréninggel elérnék, hogy a
résztvevőkben eleve heves ellenkezést váltson ki egy címzés nélküli boríték látványa
és energikus fejrázástól kísért
elutasító mozdulatot a bonbon, a virág, kávé és az ismeretlen tartalmú üvegek közelítése. Nem tudni, mi lenne a
tananyag lényege és a képzés
módszere, és ha pislákol itt
még valahol csak egy szik-

rányi józan ész, akkor nem is
tudjuk meg. Restelkedve vallom be, hogy ez az egyetlen
tényező, ami miatt sajnálom,
ha nem lesz az egészből semmi. Érdekes lenne ugyanis
arról értesülni, hogy az ötlet
kiagyalójának friss diplomás,
pszichológiát végzett keresztlánya, barátnője (nem kívánt
rész törlendő), akit gondos
válogatás után alkalmasnak
találnának arra, hogy a képzést kidolgozza és vezesse,

miként győzködné az egészségügyi dolgozókat arról,
hogy a korrupció milyen csúnya dolog és mennyire méltatlan hozzájuk.
Félretéve azonban a tréfát, igazán felháborító, hogy ebben az
országban, ahol elkent korrupciós botrányok sorozata borzolja a közvéleményt, ahol az élet
számtalan területe keresztülkasul van szőve a korrupció hínárjával, épp az alulfizetettség,
a hazai egészségügyben uralkodó áldatlan állapotok ellenére
mégis itthon maradt, s nem a
németeket, osztrákokat és más
nációkat gyógyító, ápoló egészségügyi dolgozókat bélyegzik meg ilyen bunkó módon.
Annak, aki ilyen képzést akar
szervezni, konyítania kell a

pszichológiához. Márpedig aki
valamennyire is jártas ezen a területen, annak tudnia kell, hogy
nincs az a tanfolyam, amely a
kollégáira is szégyent hozó valóban korrupt, jó egészségügyi
ellátást csak hálapénzért nyújtó, vagy még azért sem nyújtó
orvost rábírja, hogy megváltozzon. S tudnia kell azt is, miként
hat ez a megalázó általánosítás
és a korrupcióellenes tanfolyam
zseniális ötlete a lelkiismeretes
egészségügyi dolgozókra, akik
a leginkább tisztában vannak
azzal, mi zajlik a fejük felett,
hová folynak el számolatlanul
és főleg büntetlenül azok az eurómilliók, melyeknek az egészségügy helyzetét, színvonalát
kellene javítaniuk…
-nkzs-
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A ZSIDÓ KULTÚRA
EURÓPAI NAPJA

A Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából évről évre,
egyre gazdagabb programmal várja látogatóit a komáromi zsidó hitközség. A programok összeállításánál a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan, a zsidóság
életéből merített témákkal foglalkozzanak, amelyek megismerése, megismertetése közelebb hozhatja a zsidóságot és
a keresztény-keresztyén gondolatvilágot.

Az ezerarcú szerencse istenasszonya árnyalt mosolyával
kíséri a pártfogásába vett földi halandókat, akik olykor
nem is sejtik, hogy éppen a kegyében részesültek. E kissé pátoszosra sikerült felvezetés után mindjárt óvnom is
kell a kedves Olvasót attól, hogy a szerencse említésére
valami páratlanul nagy dologra gondoljon, mert – mint
minden – ez is viszonylagos. A letűnt századok folyamán a néhai komáromi polgárok például már akkor is
szerencsésnek mondhatták magukat, ha a házukat nem
vitte el az ár, nem lett tűz martaléka, nem döntötte romba földrengés, szeretteiket nem ragadta el a járványos
nyavalya, vagy éppenséggel túlélték a tatárok, törökök,
s olykor az osztrák seregek ostromát. S még ennél is prózaibb szerencsének számított, ha baj nélkül és időben
átjutottak mondjuk a Duna túlsó partjára. Szépapáink
ugyanis ezt hívták komáromi szerencsének...
A vizek közé jócskán beékelődött város lakosainak a múltban sok gondot okozott a túlsó
partra való átjutás, ami olykor
nem kis veszélyekkel járt. Régestelen régen szerény megélhetést biztosított a partok közötti közlekedés a révészeknek.
A hidak korszaka csak később
köszöntött be. Feljegyezték
például, hogy az első komáromi hajóhidat Pálffy Miklós várkapitány rendeletére készítették
el 1589-ben. A várat kötötte
össze a túlsó parton lévő Szent
Péter palánkkal, amely a mai
Csillagerőd helyén terült el. Ez
nem túlságosan hosszú életű
hadihíd volt. A városi magisztrátus által építtetett hajóhídról
a 18. századból származik híradásunk. Nemcsak a felépítése,
amelynek a feladata bizonyára
a derék komáromi hajóácsokra, a superokra hárult, hanem
a karbantartása is rendkívül
költséges volt, így nem csoda,
hogy a város elöljárósága elhatározta, Pozsony és Pest-Buda
mintájára 1741-től kevésbé
költséges repülőhíd szállítja
majd a Nagy-Dunán az utasokat. Ez nem volt egyéb, mint
egy nagyobb komp, amely a víz
sodrását kihasználva jutott át a
túlsó partra. Egy korabeli leírás
szerint az átkelés mindössze

hat percig tartott. Ezzel nem
is lett volna baj, ha a visszaút
nem tartott volna olyan soká, s
idővel a megnövekedett forgalmat sem volt képes kielégíteni

a repülőhíd. A városi tanácsban
idővel ismét a hajóhíd létesítése
mellett kardoskodók kerültek
többségbe, s így – amint arról
a Tudományos Gyűjtemény
is beszámol – 1786-ban el is
készült az új hajóhíd. Városi
tulajdon volt, ám – ahogy ma
mondanánk – üzemeltetését
meghatározott áron kiadták
bérlőnek. Érdekességként említem, hogy az 1830-as években például a bérlője nem volt
más, mint id. Szinnyei József
édesapja, Ferber Alajos, aki
talpraesett vállalkozóként a
kocsmabérleten kívül 1831-

ben három híd (a Vágon és a
Kis-Dunán lévő fa lábashíd és
a nagy-dunai hajóhíd) bérletére kötött szerződést, miszerint
mindháromért évi 14 014 forintot tartozott befizetni a város
pénztárába. Ezt az összeget a
hídon átkelőktől beszedett ún.
vámból teremtette elő a bérlő, az ezen felül megmaradt
pénzből fizette a révészeket, s
ami maradt, az volt a haszna.
Tél beköszönte és a Duna jegének beállta előtt az értékes
hídszerkezetet, a glédákat és
a hídtestet szétszedték, illetve a biztosabb Kis-Duna-ágra
vontatták. Amikor a Duna jege
kellőképpen meghízott, a havat
gondosan leseperték, és a jeget
felszórták szalmával, s a közlekedés ismét megindulhatott.

A komáromi szerencse fogalma már korábban, a repülőhíd idején megszületett, mert
ugyancsak nem kis szerencse
kellett hozzá, hogy akinek sietősebb volt az útja, éppen
a parton találja a kompot. A
hosszú és tétlen várakozás már
akkoriban sem volt az emberek
erénye. E tekintetben a hajóhíddal akkor volt baj, amikor a
Dunán megindult a gőzhajóforgalom. Amikor Pest vagy Bécs
felől megjelent egy-egy hajó,
akkor azt egy-két gléda kioldásával át kellett engedni, majd
mindezt a helyére kellett állí-

tani. Ez bizony sokáig tartott,
s addig a forgalom szünetelt.
Akinek sürgős volt a dolga, a
révész bizonyos felárért szívesen átszállította a túlsó partra. A hídelemek kioldásának
meggyorsítása érdekében egy
időben szokásba jött például, hogy a monostori dombon
ágyúlövés jelezte, hajó érkezik
Pozsony felől, s a révészlegények időben munkához láthattak. Akinek sikerült olyan
időpontot kifognia, amikor a
híd gond nélkül átjárható volt,
annak – amint mondani szokták eleink – komáromi szerencséje volt. Amikor megindult a
vasúti forgalom Bécs és Budapest között, a vonatra igyekvők
a hajóhíd miatt bizony gyakran
lekésték a gyorsot. Tél bekö-

szönte és a Duna jegének beállta előtt az értékes hídszerkezetet, a glédákat és a hídtestet
szétszedték, illetve a biztosabb
Kis-Duna-ágra vontatták.
Mindez a probléma 1892
szeptemberétől
megszűnt,
átadták ugyanis az új vashidat, amely – a szigettel egyetemben – Erzsébet királyné
nevét viseli. Azonban még
elég sokáig fizetniük kellett
az átkelésért a komáromiaknak. Ma már természetesen
nem kell fizetnünk hídvámot.
Szerencsénkre....
NÉMETH ISTVÁN

A nap folyamán sor került a
zsidó hitközségek és közösségek regionális találkozójára,
majd a zsidó ünnepekről és
szokásokról Kamenická Viera,
a Szlovák Nemzeti Múzeum
előadója szólt, ezt követően
pedig bemutatták Schnitzer Ármin korábbi komáromi főrabbi
könyvének új kiadását.
A Zsidó Kultúra Európai Napja
alkalmából idén is kiosztották
a Kehila- és a Kehila Haver-

díjakat. Kehila-díjban részesült
a tatabányai Szenes Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesület
javaslatára Lusztig Péter, aki
feleségével együtt nagysikerű,
tudományos igényű konferenciát szervezett a tatai és tatabányai zsidóság múltjáról. Ő volt
az, aki a holokauszt évfordulója
alkalmából kiállítást szervezett
a KPVDSZ művelődési házban.
A tatabányai önkormányzat választott képviselője. A Komáromi Shalom Klub rendezvényeit
rendszeresen látogatja és támogatja, szívügyének tekinti a zsidóság múltját, jelenét, jövőjét.
A Komáromi Zsidó Hitközség
javaslatára díjat kapott Avra-

ham Toledano, aki Izraelből
költözött egy Komáromhoz
közeli településre. Azóta rendszeresen részt vesz a közösség
életében, valamennyi rendezvényünket segíti önkéntes munkájával. Kehila-díjban részesült
Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke,
akinek nevéhez kötődik a helyi
zsidó élet folyamatos fenntartása, új kiállítások létrehozása és
a hitélet erősítése.
Kehila
Haver-díjban
részesült
a
tatabányai
Szenes Hanna
Magyar-Izraeli Baráti Egyesület javaslatára Lusztigné
Várfői Nóra
nyugdíjas tanárnő, aki a
helyi zsidóság
történetét kutatja. A közösség múltjáról férjével nagysikerű tudományos
konferenciát szerveztek. Jozef
Dukes úr javaslatára e díjban
részesült Lanz Roland (Diószeg) – a diószegi zsidó közösség múltjának kutatója, a helyi
Atid egyesület elnöke, számos,
a zsidósággal kapcsolatos konferencia, koncert szervezője.
A Komáromi Zsidó Hitközség
javaslatára vehette át ezt a kitüntetést Zuzana Toledano, a
Komáromi Zsidó Hitközség két
héber csoportjának tanárnője,
valamint Labancz Roland, Bátorkeszi polgármestere a helyi
zsidó temető teljes felújításáért.
Paszternák Tamás

Hatalmas sikert aratott a budapesti Dohány utcai zsinagóga
nemzetközileg elismert férfikarának hangversenye

Gazdag programot állított össze a Komáromi Jókai Színház az új évadra
Megtartotta hatvanharmadik évadának nyitó társulati ülését a Komáromi Jókai Színház csapata. Az
esemény a bérlethirdetés kapcsán készült promófilm levetítésével kezdődött, majd Tóth Tibor igazgató
ismertette a 2015/2016-os évad repertoárját, mely a szabadság és a tisztesség lehetőségeinek témakörét
járja körül. Egyre nagyobb az érdeklődés a Komáromi Jókai Színház előadásai iránt, s az elmúlt napokban a társulat nyilvánosságra hozta a szeptembertől induló új színházi évad repertoárját. Összeállítói
egyaránt gondoltak a komolyabb művek kedvelőire és a könnyedebb darabok színpadra állítására is.
Várunk mindenkit, a színház iránt
rajongókat és azokat is, akik még
nem látták a színház épületét belülről. Várjuk a drukkereket, ellendrukkereket, a kritikusokat és a biztatókat egyaránt, ugyanis – Denis
Diderot szavaival élve – a színház
az egyedüli hely, ahol az erényes és
a gonosz ember könnyei összefolynak – nyitotta meg Tóth Tibor az
előző gondolatokkal a 2015/2016os évadot, jó munkát kívánva a
színház minden dolgozójának.
ÚJ BEMUTATÓIK:
Tauno Yliruusi: BÖRTÖNKARRIER (vígjáték) Rendező: Erdeős
Anna m. v., bemutató: 2015. november * Vöröstéglás börtönfal. Lepedőkből csomózott kötél. Egy illető

fegyencruhában lefelé ereszkedik.
Büntetése másnap lejár. Retteg, mivel képtelen a börtönfalakon kívüli
életre. Ezt azonban senki nem hiszi
el, hiába követ el egyre nagyobb és
nagyobb bűntetteket. Áhított újbóli
lecsukása helyett a társadalmi ranglétra egyre magasabb és magasabb
fokára kerül.
Nagy Ignác – Parti Nagy Lajos:
TISZTÚJÍTÁS (komédia) Rendező: Keszég László m. v., bemutató:
2016. január * Nagy Ignác komédiája, a Tisztújítás 1843-ban jelent
meg a pesti színpadokon, s rövid
időn belül nagy sikert aratott, igazi
„pesti divatcikk” lett. Aktualitásából mit sem veszített a századok során, s ahogyan az átíró nyelvzsong-

lőr, Parti Nagy Lajos vallja: „Amíg
a hazudozás volumenét nem a szégyen, a józan ész, hanem a szájak és
a pénztárcák átmérője szabályozza,
amíg a hatalom mindennél édesebb
és hülyítő mákony marad, aligha
kerül lomtárba.”
Arthur Miller: AZ ÜGYNÖK HALÁLA (dráma) Rendező: Forgács
Péter m. v., bemutató: 2016. március * Arthur Miller legismertebb
drámáját először 1959-ben mutatták
be Magyarországon. Akkor még a
kiöregedett, a két hatalmas bőröndöt egyre reménytelenebbül cipelő
ügynök, Willy Loman sorsa amerikai sors volt. Ma már közép-európai
valóság. Miller ítélete hétköznapi
szorongássá vált: „Aki csődöt mond

az üzleti életben, az csődöt mond a
társadalomban és annak nincs többé
joga az élethez.”
Michael Frayn – Mohácsi István
– Mohácsi János: VESZETT FEJSZE (bohózat) Rendező: Méhes
László, bemutató: 2016. június *
Frayn szereplői a színtársulat tagjai,
akik a Szopott gombóc című előadás
bemutatójára készülnek. A három
felvonás – egy előadás születésének
és életének három stációja. Mindeközben megismerjük a játszókat, és
persze a rendezőt, az asszisztenst,
a műszakot is, a szereplők színészi
és emberi karakterét. Változó viszonyaikat, összeveszéseiket, kibéküléseiket. Vérbeli színházi komédia.
Márai Sándor: A KASSAI POLGÁROK (színmű – Kassai Thália
Színház) Rendező: Beke Sándor,
bemutató: 2015. október * A kassai
polgárok Márai Sándor legendás,
de viszonylag ritkán játszott színpadi műve. Legenda a helytállásról.
A kassai dóm kőfaragója magándé-

monaival küzd, érzelmi labirintusba
keveredik. Múzsát talált magának
Genovéva személyében. Mindeközben a városa, Kassa veszélybe kerül.
Döntenie kell. Megmarad-e teremtő
művésznek, vagy felelősséget vállal
a közösségért.
Tovább folytatódik a stúdióbérletes
program is. Látható lesz Platón:
Szókratész védőbeszéde Haumann
Péter előadásában, egy Parti Nagy
Lajos átirat Cervantes Don Quijote-ja a Nézőművészeti Kft. produkciójaként Mucsi Zoltánnal és Scherer
Péterrel a főbb szerepekben, Rába
Roland rendezésében. A Kultkikötő
és az Orlai Produkciós Iroda közös
előadása Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója Ötvös András
virtuóz szereplésével Göttinger Pál
rendezésében, valamint Ingmar
Bergman Őszi szonáta című produkciója a Soproni Petőfi Színház
előadásaként. Ezt a produkciót Pataki András állította színpadra.
Majorfalvi Bálint
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Szombaton tartották a Felvidéki Magyar Iskolák Ünnepélyes
Tanévnyitóját a gútai Nagyboldogasszony-plébániatemplomban. A résztvevőkhöz először Fazekas László református
püspök és Elek László komáromi iskolaesperes szólt, majd
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A magyar kormány
támogatásáról biztosította a megjelenteket Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
államtitkára, majd Madarász Róbert, a komáromi Mariánum Egyházi Iskolaközpont igazgatója szólt a résztvevőkhöz. Gálfi Mária nyugalmazott tanárnő a pályakezdő fiatal
pedagógusoknak adott szakmai tanácsokat. Az SZMPSZ és a
résztvevők felhívását Kalácska József egyetemi tanár ismertette. A résztvevőknek bemutatták a szeptemberben először
iskolába induló gútai kisdiákokat, majd Potápi Árpád János
és Jókai Tibor köszöntötték a pályakezdő pedagógusokat.

Országos tanévnyitó 2015

Vecsey Lajos (1900. 11. 16. – 1945. 8. 27.) a két világ-

háború között Martos község kulturális életének irányítója, egyben segédjegyzője volt. Közvetlenül a 2. világháború
előtt az ő szervezésében sikerült Martos község lakosságának felépítenie a kultúrházat, a Hangya Fogyasztási Szövetkezetet és a községháza épületét. 1945-ben barbár módon
halálra verte őt a falu komisszárja, miután megtagadta annak a jegyzőkönyvnek az aláírását, amelyben azzal vádolták
meg, hogy az új hatalom ellen szervezkedik, és fegyvereket
rejteget. Tragikus halálának 70. évfordulóján rá emlékeztek
a martosi református temetőben.

A mártír Vecsey Lajosra
emlékeztek Martoson

A háború után formálódó beneši hatalom helyi képviselőjére, egy Gajdoš nevezetű helyi
lakosra nézve veszélyt jelentett
a személye. Ezért először zsarolással, majd erőszakkal próbálta eltávolítani Vecseyt a község éléről. Vecsey holttestét
is megpróbálták
eltüntetni, de a
helyi gazdák a
református felekezet temetőjében, mai nyughelyén hantolták
el, egy sebtében
összetákolt koporsóban.
Az
augusztus 27-én
megtartott megemlékezésen a
résztvevők közösen elénekelték a 90. zsoltár
első 2 versszakát, majd a mártír rövid életútját ismertette fia,
ifj. Vecsey Lajos. A martosi
Kéknefelejcs népdalkórus Kodály Zoltán Esti dalával emlékezett Martos mártírhalált halt
szülöttére. Az emlékezés és a
tisztelet koszorúit és virágait
ifj. Vecsey Lajos, Martos község elöljárói, a Martosi Református Gyülekezet, a Martosi
Mozgássérültek Szervezete és
a Nyugdíjasok Klubja, a Csemadok pozsonyligetfalui alapszervezete és a Pozsonyiligetfalui
Emlékmű-előkészítő
Társaság, illetve Vecsey Lajos
ma élő több tisztelője helyezte
el a sírkert rácskerítésén.

A koszorúzás után Szénási
Szilárd esperes mondott imát
és adta áldását a gyászolókra és a megemlékezőkre. Ifj.
Vecsey Lajos megköszönte az
emlékezés virágait, valamint
a megemlékezésen való részvételt.
A megemlékező
ünnepség után ifj.
Vecsey Lajos a
háború után történt tragédiával
kapcsolatban válaszolt az érdeklődők kérdéseire.
A résztvevők általános véleménye
volt, hogy végre
ki kell mondani
minden felvidéki
magyarnak, hogy
elutasítjuk a kollektív bűnösség
beneši hazugságait és vádjait.
Nem a felvidéki magyarság
volt az, amely az I. Csehszlovák Köztársaságot feldarabolta, hanem Eduárd Beneš és
kormányának nemzetiségi politikája, amely megtagadta tőlünk a trianoni békediktátumban ígért kollektív jogokat,
az önrendelkezést. Helyette
megtorlást és megfélemlítést
kaptuk. A cseh nemzet szégyene, és az országot minősíti,
hogy annak az embernek, aki
háborús bűnök elkövetésére
adott parancsot, és békeidőben etnikai tisztogatást rendelt
el, emléket állítottak a prágai
Hradžinban...

Nő az anyasági és a gyermeknevelési támogatás összege

A kormány „feladta” a második csomagot
A kormány jóváhagyta a második szociális csomag
törvényjavaslatainak többségét, melyek alapján
januártól emelkedik az anyasági és a gyermeknevelési támogatás és a nyugdíjasok és egészségkárosodottak gyógyszerár-támogatása.

Az anyasági támogatás összege az anya bruttó keresetének
65 százalékáról 70 százalékára
emelkedik. Ez azoknak is jár,
akiknek már január előtt is folyósították az anyasági támogatást. Emelkedik a gyermeknevelési támogatás összege is, az
eddigi 230 euró helyett 280 eurót is kaphatnak azok a szülők,
akik háromévesnél kisebb gyermeküket
magánbölcsődébe,

vagy magánóvodába járatják.
A nekik járó támogatás összege az óvodai tandíj függvénye,
azaz a kérvényező az óvodai
tandíj összegének megfelelő támogatást kap, maximum azonban 280 eurót. Januártól ez a
támogatás jár azoknak is, akik
állami óvodába járatják a gyermeküket, esetükben legfeljebb
80 euró. Amennyiben azonban
a kisgyermekre családtag vi-

Rendhagyó kiállítással nyit
az újjávarázsolt
Csemadok Galéria

A nyári szünet alatt új „köntöst” kapott a Csemadok komáromi
galériája. Pénteken, 18 órakor nyitja meg ismét kapuját, valóban
nívós, Komáromban eddig még nem látott művészi alkotásokkal.
Haltrich Györgyi neve nem ismeretlen lapunk olvasói előtt, hiszen
a Dunatáj színes változatának megjelenésétől ő „bábáskodik” a tökéletes tipográfia megteremtése felett.
Tette ezt negyedszázaddal ezelőtt is, amikor lapunk a regionális
újságok között elsőként számítógépes tördelésre tért át. Három fiúgyermek anyja, többszörös nagymama. Az a tökéletességre törekvő
művész, aki tudását boldogan osztja meg tanítványaival. Foglalkozik kicsikkel és nagyokkal, két kézzel osztva szellemi kincseit.
Művész, bár ez a külsőségeket tekintve nem látszik rajta, szerény,
érdeklődő, folyamatosan útkereső. A hagyományos akvarelltől
kezdve (itt elsősorban a növényi színezékekkel szeret dolgozni) a
számítógépes grafikákon át a szőnyegszövésig, minden műfajban
remeket alkot. Budapesti és tatabányai kiállítások után, engedve Stubendek László felkérésének, Komáromban is bemutatja
alkotásait. Újdonságnak számítanak a bemutatóteremben azok
a falikárpit kompozíciók, melyekben egyrészt megújítja a régi
rongyszőnyegszövést, másrészt bizonyságot ad arról, hogy milyen
sokoldalúan alkalmazható napjaink művészetében a kézművesség.
A kiállítást Stubendek László polgármester, a Csemadok városi
szervezetének elnöke nyitja meg, a művész életútját P. Tóth Enikő művészettörténész, a Tatabányai Múzeum munkatársa méltatja. Közreműködik a művésznő két fia Barják András zongorán és
Barják Márton szaxofonon. A kiállítás védnöke a COM-therm Kft.

gyáz, marad az eddigi 41,10
eurós támogatás.
Nem januártól, hanem már októbertől kevesebbet fizetnek a
nyugdíjasok, a rokkantak és a
kisgyermekes szülők (hatéves
korig) a támogatott árú gyógyszerekért. A jelenlegi 45-ről 25
euróra csökken ugyanis a negyedévi önrész a nyugdíjasok
esetében, míg a rokkantak esetében 35 helyett ugyancsak 25
euróra. A keretösszeg azonban
minden gyógyszer-kategóriában csak a legnagyobb ártámogatásban részesített gyógyszerekre vonatkozik.
A maximalizált önrész a fent
említett hatévesnél fiatalabb
kisgyerekekre is vonatkozik, az

ő önrészük negyedévente legfeljebb 8 euró lehet, az egészségkárosodott gyermekeké pedig nulla.
Jóváhagyta a kormány a legszegényebb régiók felzárkóztatását elősegíteni hivatott törvénytervezetet is, mely szerint azok
a járások kapnának segítséget,
ahol a munkanélküliség tartósan 20 százalék körül mozog.
Minden régióra egyénileg dolgozzák ki a támogatási rendszert, emellett a kormány támogatná szociális lakások építését
és az infrastruktúra fejlesztését
és adó- és járulékkedvezményt
ígér a legszegényebb régiókban
működő és letelepedő cégeknek.
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Növényvédelem

Fejedelmi kiszolgálás

Időszerű munkák a kertekben

Szeptember elején is van
munka a kertekben!
A tikkasztó kánikulában is
figyelem illetti a gyümölcsfáinkat és a szőlőt is, ám a
hirtelen lehűlés sem tett jót
növényeinknek, mert nagyon
könnyen megjelenhetnek rajtuk különböző kórokozók,
melyek ellen leginkább permetezéssel védekezhetünk. A
gyümölcsfákon ilyenkor szoktak megjelenni
az amerikai fehér szövőlepke
hernyófészkei.
Ezek kezdetben
kis
felületen
látszanak, a hernyók is kicsik,
de egyre növekszenek. Ha időben észreves�szük, vágjuk le
a hernyófészkeket, és égessük el. Ezzel megúszhatjuk
a vegyszeres védekezést, de
ha permetezni kell, az alábbi
szerek közül választhatunk:
Dimilin, Insegar, Match és
Dipel.
Szeptember
elején
már
ügyelnünk kell a szőlőben
alkalmazott szerek élelmezés-egészségügyi várakozási
idejére. A peronoszpóra ellen ilyenkor felhasználható
gombaölők közül a Dithane
M-45, a Polyram, a Vondozeb várakozási ideje 30 nap,
tehát utoljára csak szüret
előtt egy hónappal alkalmazhatók. A többi készítmény
(Rézoxiklorid,
Bordóilé,
Champion, Cuproxat, Kupfer, Fisila, Galben, Curzate,
Mikál) várakozási ideje 21
nap. Az ilyenkor legveszélyesebb kórokozó, a botritiszes szürkerothadás elleni

speciális készítmények közül
a Switch várakozási ideje 14
nap, a Rovralé, a Teldoré és a
Quadrisé 7 nap. A lisztharmat
ellen használt kéntartalmú
szereknek nincs várakozási
idejük, viszont szüret előtt
három héttel abba kell hagyni
a védekezést.
Körültekintőbben kell megoldani a növényvédelmet az
almás termésűeknél is, hiszen a meleg
nyár
miatt valószínűleg
hamarabb
sor kerül
a
szedésükre. Almában az
almamoly,
az
aknázómolyok
és a sodrómolyok okozhatnak károkat. Ellenük környezetbarát
készítmények
jöhetnek szóba, melyeknek
vagy nincs élelmezés-egészségügyi várakozási idejük,
vagy csupán 3-4
nap. Ilyen például a Dimilin 25
WP, a Dipel ES,
a Decis 2,5 EC és
a Karate Zeon 5
CS. Környezetkímélő megoldás a
hernyófogó övek
használata is.
A
szeptemberben érő őszibarackfajtákat csak
akkor kell permetezni, ha
a feromon csapdák fogásai
alapján a keleti gyümölcsmoly tömeges rajzására lehet
következtetni. A permetlébe
érdemes gombaölő szert is
keverni, méghozzá a monília

és a sztigmiás levéllyukacsosodás ellen. Ezek ellen például az alábbi készítmények
használhatók: Dimilin, Karate Zeon, Systhane Duplo,
Topsin M-70, Rovral. Ha a
takácsatkák ellen is védekezni kell, jó például a Nissuron
és a Flumite. Amikor a gyümölcsfákon észrevesszük az
amerikai fehér szövőlepke
fiatal hernyóinak jellegzetes
fészkeit, azonnal vágjuk le
és égessük el, ezzel megelőzhetjük a permetezést is.
A konyhakertben fokozottabban kell védekezni az ősszel
érő káposztaféléket károsító
bagolylepkék ellen. Csak akkor permetezzünk, ha muszáj:
ilyenkor szóba jöhet például
az Actara, a Basudin, a Cyper,
a Decis, a Match és a Nomolt.
A paradicsomban szintén károkat okozhat a gyapottokbagolylepke hernyója. Mivel
rendszeresen szedjük, ellene
háromnapos várakozási idejű
szert alkalmazhatunk (Karate Zeon, Sherpa, Decis). A
levélbetegségek
ellen
szintén
rövid várakozási idejű szert
érdemes választani: Amistar,
Galben, Mikal,
Ridomil Gold.
Ugyanakkor a
fertőzött,
rothadó bogyókat
le kell szedni,
majd megsemmisíteni, nehogy tovább fertőzzenek. Száraz melegben
az uborka és a többi tökféle is
megkaphatja a lisztharmatot.
Jó ellene például az Amistar,
a Bordóilé+kén, a Karathane
és a Topsin.
-la-

Augusztusi megfejtőink közül ezúttal könyvjutalomban részesül
Győrfy Magda, komáromi olvasónk. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben.
A szeptemberi megfejtéseket október 10-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

A

KOVOLENT KOLÁROVO

azonnali belépéssel felvesz lakatosokat,
hegesztőket és asztalost.
Feltétel: minimum ötéves szakmai gyakorlat.

Tel.: 0905 259 378

Rendkívüli ajánlat!

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!

0%-os

KAMATÖVEZET

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Önt az élteti, ha hasznosnak érezheti magát, ha segíthet. Tudatosan keresse ennek a lehetőségét a héten és újra visszatér korábbi magabiztossága és ereje!
Szívesen beszélget mostanában az élet nagy kérdéseiről, meghitt
baráti körben. Hívja el magához barátait és vendégelje meg őket!
HALAK (február 21. – március 20.) Ha valami nyomja a szívét,
beszélje ki a problémáit és sokkal könnyebben tud majd megoldást találni rájuk, mintha csak magát emészti vele. Talán az önből
áradó felelősségtudat és „felnőttség” vonzza annyira az ellenkező
nem tagjait, hogy ilyen intenzíven keresik most a társaságát.
KOS (március 21. – április 20.) Ha rájött, hogy hibázott, csak
veszíthet azzal, hogy továbbra is ragaszkodik korábbi döntéséhez csak azért, hogy ne kelljen elismernie tévedését! Ossza
meg munkája során szerzett tapasztalatait másokkal! Ön olyan
sokféle kihívásnak tudott már megfelelni, hogy tanácsai rendkívül értékesek lehetnek.
BIKA (április 21. – május 20.) Lehetőleg ne döntsön komolyabb
összegek sorsáról, mert érzelmei annyira befolyásolják, hogy nem
képes objektíven megítélni a helyzetet. Ne mondjon azonnal igent
vagy nemet, ha döntenie kell! Először lásson tisztán, ismerjen meg
minden részletet és csak azután kötelezze el magát!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Az Ikreknek rendszeresen szükségük van egy kis környezetváltozásra, mert ez tartja ébren bennük a felfedezés és hódítás érzését. A hét legfontosabb feladata,
hogy tudatosan kerülje, illetve csökkentse a stresszt. Nagyon sok
múlik azon, odafigyel-e erre.
RÁK (június 22. – július 22.) Szakmai riválisait gond nélkül lekörözi és hozzáértését senki sem vonja kétségbe. Rugalmasságának
köszönhetően előléptetést is hozhat ez a hét! Különösen az anyagiakat illetően következhetnek be kedvező fordulatok, aminek
igazán örülni fog.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön igazán nem zárja ki
azokat a dolgokat, amelyek megzavarhatják élete szokásos menetét,
sőt, mintha kimondottan keresné az ilyen hatásokat még szerelmi
életében is. Nem vágyik most elkötelezett kapcsolatra, de egy kön�nyű kalandra azért nem mondana nemet. Arra azonban vigyázzon,
hogy partnere is így érezzen!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nagyszerű barátai vannak, akik szeretik és akikre mindig számíthat. Hallgasson rájuk,
kezdjen pozitívan gondolni arra, mit hozhat a jövő! Dolgozzon
ki magának egy 10-15 perces lazító-kikapcsoló programot, amit
bármikor alkalmazhat, ha feszültnek érzi magát!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kapcsolatai mostanában az önvédelemről szólnak. Nehéz áttörni a maga köré húzott
falon és ettől ön szenved leginkább. Bízzon az emberekben! Talán
úgy érzi, kedvese szerelmét azzal tarthatja meg, ha áldozatokat
vállal érte. Ez csak egy rossz beidegződés önnél, amit jobb, ha
mielőbb elfelejt.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Pontos elképzelései
vannak arról, hogy milyen is legyen a szerelem, még ha nem is beszél erről senkivel. Új kapcsolata mindezt fel fogja rúgni! Legyen
korrekt szerelmi kapcsolatában!
NYILAS (november 23 – december 21.) Ha egy kicsit aggódik, az összeszedettebbé teszi, aminek, lássuk be, épp ideje volt
már. Ha viszont túlzásba viszi, csak elfecsérli energiáját. Felgyorsult az élete és most jól esik felidézni, milyen érzés is ös�szhangban élni a dolgok természetes ritmusával, élvezve ennek
a közösségét.
BAK (december 22. – január 20.) Önt a fiatalok és az idősek
egyaránt tisztelik, most a korábbi tudásának, tetteinek köszönhetően tovább nő a jó híre. Üzleti ügyekben, és azokban
a helyzetekben is sikert érhet el, amikor be kell vetnie a tekintélyét.
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GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

Kútfúrást
vállalok.
Tel.: 0905 414 437.
• Eladó Kenzel márkájú kislány kerékpár – 16 colos, rózsaszín-fehér színű,
alig használt, nagyon jó állapotban. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0908 040 536.

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már

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

43,00 eurótól

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

35,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

Každý je platiteľom DPH.
Kontakt:
I.B. CONSULT s.r.o., tel.:
00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.

Eladók

5-10 éves múlttal rendelkező vállalkozások, cégek
uniós ÁFA-számmal!
Információk: I. B. CONSULT s.r.o.,
tel.: 00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.
* Eladó háromszobás lakás Gúta
központjában. Tel.: 0907 299
893.

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

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Predávame

obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

0948 252 606.
A csicsói kastélyba
házvezető házaspárt
keresnek.
Tel.: 00421/0905 978 570,
035/7795 246.
E-mail: eszter@csicsoialma.com
* Szeptembertől bérbe adó szobakonyhás lakás Komáromban, a
Bauringokban. Tel.: 0915 749 024.

Kőművesés csempézőmunkák,
térkőlerakás, hőszigetelés,
öreg házak felújítása
és újak építése.

Tel.: 0905 295 528.

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

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

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.

Laboránsokat és gyógyszerészeket keresünk
azonnali belépéssel.

Te l . : 0 9 1 8 7 7 6 7 3 3

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

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

A leggazdagabb
tankönyv- és
kottakínálatot
nálunk
találhatja!

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Tudja milyen gyönyörű
ősszel a Balaton?

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

Vivien Hotel!

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

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

SBS-kurz

odbornej spôsobilosti.

Tel.: 0905 312 160.

* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 341 176.
* Árpa és búza eladó Gútán.
Tel.: 0908 680 597.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladó olcsón kerti rotovátor
és boroshordók több méretben.
Tel.: 0911 933 090.

Bratislavská cesta 10, Komárno
prijme do pracovného pomeru
s nástupom ihneď:

• učiteľa v odbore grafik digitálnych médií a informatika
Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore.
• majstrov OV na vyučovanie v odboroch:
– grafik digitálnych médií
– komerčný pracovník v doprave
Požaduje sa vyučenie a maturita v príslušnom
alebo príbuznom odbore alebo VŠ II. stupňa
v príslušnom odbore.

Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

Baj van a hangszerével?

Szintetizátorok, digitális zongorák,
gitárok (húrozás, bundozás, beállítás),
erősítők (csöves is), keverők,
effektek, audiotechnikai eszközök,
discotechnika,
egyéb hangszerek, stb...
szakszerű javítása, felújítása!

Fikner Ernő 2921 Dél-Komárom, Mezősor 2./A
Tel.: +36 30 300 4024Email: fiknere@gmail.com
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 29-től szeptember 4-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00
Időnyomozó,
7.10
Madagaszkár (amer.), 8.45
Állati dokik (amer.), 10.20
Babavilág, 10.50 Pimasz
úr otta lszik, 12.00 Kasza!, 13.20 Tűz és víz (török), 16.20 Madagaszkár
2 (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Én, a nő és plusz egy
fő (amer.), 21.15 A dilemma
(amer.), 23.25 Piszkos románc (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.20
Kalandor, 11.45 Street
Kitchen, 13.10 Az élet
csajos
oldala
(amer.),
14.05 A harc törvénye
(amer.), 16.10 Tibor vagyok, de hódítani akarok!
(magyar), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.20
A szövetség (amer.-spanyol), 21.15 Nico (amer.),
23.15 A bosszú (thai)

RTL II

10.05 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.15 Hazug csajok társasága (amer.), 13.15
Megrázó tehetség (amer.),
15.00 Dallas (amer.), 17.50
Érintés (amer.), 18.45 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
19.40 Holtpont (amer.),
22.00 A belső ellenség
(amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.), 0.00 Holtpont
(amer.)

M2

10.55
Állati
melósok,
13.20 Született kémek,
14.10
Táncakadémia,
14.40 Ezerszőr (német),
17.35 Manó Benő, 18.55
Chuggington pályaudvar,
19.10 Nagymaci és Cin,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza,
0.05 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

13.50
Szent
Johanna
(amer.), 16.20 Szeretettel
Hollywoodból, 16.50 A
titokzatos Gustav Klimt,
18.00 Híradó, 18.30 Szerencse szombat, 19.30
Adlon hotel (német-osztrák), 21.10 Forrest Gump
(amer.), 23.35 A némafilmes (francia-belga)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor, 13.50 Kézilabda
Szuperkupa, 15.45 Az új
rokon (magyar), 17.25 Vaddisznók, 18.20 Szabadság
tér 89, 19.05 Csináljuk a
fesztivált!, 20.00 Mindenből egy van, 21.30 Munkaügyek, 22.30 Ridikül,
23.20 Itthon vagy

Pozsony 1

13.00
Az
aranyország
(szlovák), 14.15 Az oroszláncsalád (angol), 15.45
Öröm az élet, 16.15 Szlovákia leg-faluja, 17.20
Megszakított ének (oroszcseh),
19.00
Híradó,
20.20 Farkaslyuk (szlovák), 22.25 Lépés a sötétbe (szlovák), 0.20 Elisa
(olasz)

Pozsony 2

13.45 Fekete napforduló (cseh-szlovák), 15.00
Vége a nagy szünidőnek,
16.30 Évekkel ezelőtt,
17.00 Clavijo (szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 22.10 Harmat
(szlovák)

Markíza tv

11.25
Madagaszkár
(amer.), 13.05 A menekülő vőlegény (amer.),
15.55 Valóságshow, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Másnaposok
(amer.), 22.45 Piranja
(amer.), 0.40 A titkosügynök (amer.)

JOJ TV

9.40 A legjobb szlovák torták, 11.25 Inkognitó, 12.55
Valóságshow, 14.25 A Karibtenger kalózai (amer.), 17.35
Családi ügyek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Avatar
(amer.), 0.05 Ikarus (amer.)

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, 0.02
Éjszakai program

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2 matiné, 13.00 Knight
Rider (amer.), 14.05 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.05
Madagaszkár 3 (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Robin Hood
(amer.-anol), 21.50 Wanted
(amer.), 0.15 Hatalmas szív
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.55 Tükrökkel csinálták (amer.),
15.55 Végtelen és képtelen
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50
Jégkorszak (amer.), 21.35
Tűzparancs (amer.), 0.50 A
bosszú angyalai (amer.)

RTL II

10.10 Az örökös (venezuelai), 11.10 Will (angol),
13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10 A főnököm lánya (amer.), 19.45 Honnan
tudod? (amer.), 22.00 Heti
hetes, 1.15 A főnököm lánya (amer.)

M2

13.25 Született kémek,
13.45 Tintin kalandjai,
14.10 Varázslók a Waverly helyből, 14.35 Arsene
Lupin, 15.25 Garfield és
barátai, 16.20 A MacLean család, 18.40 Pom-Pom
meséi, 19.10 Nagymaci és
Cin, 19.15 Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00
A spanom csaja (amer.),
23.25 Europe in Concert,
0.20
Párizsi
mentősök
(francia)

Duna tv

10.30 Református magazin, 13.05 Maga lesz a férjem (magyar), 14.25 Naplemente délben (magyar),
16.00 Nemzeti tanévnyitó, 18.40 Rámenős páros
(német), 19.30 Krokodil
Dundee 2 (ausztrál), 21.25
Vadászat a Vörös Októberre (amer.), 23.40 Hol az
igazság? (amer.)

Duna World

11.00 Rúzs és selyem,
12.05 Nótacsokor, 13.20
Szabadság tér 89, 14.00
Szenes Iván írta, 14.50
Örökzöld dallamok, 16.15
Magyar retró 2, 17.15
Térkép, 18.15 Szeretettel Hollywoodból, 18.50
Hazajáró, 19.20 Ízőrzők,
20.00 Évszakok, 21.30
Munkaügyek, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.15 Poirot (angol), 14.00
Repülőnap, 16.10 Menj,
és ne búcsúzz! (szlovák),
17.45 Menjünk a kertbe,
19.00 Híradó, 20.20 Doktor Martin (szlovák-cseh),
21.15 Selfridge úr (angol),
23.05 Agatha Christie:
Poirot (angol)

Pozsony 2

13.20 A kertész kutyája, 14.55 Folklórfesztivál, 16.00 Az ajtó mögött,
16.55
Európa
őserdői,
17.40 Őrangyalok, 18.10
Színészlegendák,
19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.30 Leni (szlovák),
22.50 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.00 A skorpió (amer.),
11.55 A csaló (amer.),
13.40 Nap, széna, erotika
(cseh), 16.05 Halálos útkereszteződés 3 (amer.), 17.45
A farm, 19.00 Híradó, 20.30
Szupersztár, 22.00 A találkozó (amer.), 0.40 Másnaposok (amer.)

JOJ TV

10.35 Új kertek, 11.35
80 nap alatt a Föld körül (amer.), 14.20 Avatar
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.15 Nyereményjáték,
20.30 Hetedik menyország,
22.45 Öljétek meg Downt
(amer.), 1.05 A váltságdíj
(amer.)

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, 20.05 Ezek megőrültek!,
21.25 Király! (amer.), 23.35
Doktor D (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Éjjel-nappal Budapest, 15.10
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Dr. Csont (amer.),
23.20 A főnök (amer.), 1.10
A harc tövénye (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 Smaragd szív
(venezuelai), 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry, 18.00 A szállító (francia-német), 19.00 Glades
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub

M2

12.05 Hunyormajor, 13.05
Elveszett világ, 14.25 Kenguk, 14.55 Bogyó és Babóca,
16.35 Varázsceruza, 17.35
Süni és barátai, 17.45 Kérem
a következőt!, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Gyilkosság (amer.),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Rex felügyelő (osztrák), 16.05 Feketén-fehéren (brazil), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 JAG (amer.), 21.20
Sherlock (angol.), 23.00 A
köröstárkányi mészárlás,
0.25 A humor forrása

Duna World

11.15 Széchenyi napjai (magyar), 12.35 Mesélő cégtáblák, 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Református magazin,
16.35 Öt kontinens, 17.30
Virágzó
Magyarország,
17.55 Levél Istenhez, 18.30
Hazajáró,
19.00
Hogy
volt?, 20.00 Retró kabaré,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 Doktor
Martin (cseh-szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos
tájak, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Jean Floretty (francia), 22.15 Manon
(olasz-francia), 0.05 Ismétlések

Pozsony 2

14.20 A tanári, 14.55 A világ lovas nemzetei, 15.25
A rendelő, 17.00 Görögország, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Találmányok, 21.40 Tudományos
magazin, 22.10 Kid (amer.)

Markíza tv

12.00 A mentalista (amer.),
12.55 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 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
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 NCIS (amer.), 1.05 A
maffia ügyvédje (amer.)

JOJ TV

12.40 Elveszett csillagok,
13.55 Szupersztár, 17.00 Híradó, 17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tied (szlovák),
19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 22.00 A
farmer feleséget keres, 23.00
24 óra (amer.), 23.55 Hawaii
(amer.), 0.55 Ismétlések

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, 20.05 Ezek megőrültek!,
21.25 A titkok könyvtára
(amer.), 22.30 Hawaii Five
(amer.), 23.35 Franklin és
Bash (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, 20.05
Ezek megőrültek!, 21.25 Hazudj, ha tudsz! (amer.), 22.00
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.55
Éjjel-nappal Budapest, 14.05
1 perc és nyersz!, 15.10 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.20
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz!, 20.00 Éjjelnappal Budapest, 21.20 Barátok közt, 21.55 Castle (amer.),
23.55 Egy rém modern család
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry, 18.00 Nagyon vadon
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.55 Elveszett világ (francia), 13.45 Hunyormajor,
14.35 Kenguk, 15.25 Marcelino, 16.00 Benjámin, az
elefánt, 18.05 Tapsifüles és
barátai, 18.35 Nagymaci és
Cin, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Twin
Peaks (amer.), 0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Rex
felügyelő (osztrák), 16.10
Feketén-fehéren
(brazil),
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Önök
kérték, 21.25 Szívek doktora
(amer.), 22.15 Az utolsó angol úriember (angol), 1.00 A
médium (amer.)

Duna World

11.15 Széchenyi napjai (magyar), 13.15 Kívánságkosár,
15.40 Református magazin,
16.25 Útravaló, 17.35 Hangjegyesek, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Van képünk hozzá,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

11.40 Nők klubja, 13.10 Szökőkút Zsuzsannának (szlovák), 14.55 Grimm mesék,
15.55 Reggeli Tiffanynál
(amer.), 17.50 A három pej ló
(szlovák), 19.00 Híradó, 20.20
A falusi iskola (cseh-szlovák). 22.00 Lidice (cseh-szlovák), 0.00 Reggeli Tiffanynál
(amer.)

Pozsony 2

14.10 Majd ha a nagybácsi
meghal (szlovák), 15.00
Utazás
Szlovákián
át,
17.25 Egy kis hód kalandjai, 18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 Arany mámor
(amer.), 22.30 A karkötő
(szlovák), 23.45 Jazz

Markíza tv

9.50 Vadászidény (amer.),
11.40 A kerítés mögött
(amer.), 13.20 Madagaszkár 2
(amer.), 15.10 Niké, 15.15 Így
neveld a sárkányodat (amer.),
17.15
Lány
seprűnyélen
(cseh), 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm, 23.10
Döglött akták (amer.), 1.05 A
maffia ügyvédje (amer.), 2.05
Veszély a sötétből (amer.)

JOJ TV

10.35 A hét becsületes
(amer.), 13.35 A vasálarcos (angol-amer.), 16.30 A
sanghaji lovagok (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.30 Szupersztár, 22.00
Prométheusz (amer-angol),
1.00 A szakadék (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1 perc és nyersz!,
15.10 A szerelem foglyai,
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz!,
20.00 Éjjel-nappal Budapest,
21.20 Barátok közt, 21.55
Szulejmán (török), 0.00 Vis�szanyal a plágium (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.05 Nagyon vadon
2 (amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.55 Elveszett világ, 14.35
Kenguk, 15.25 Marcelino,
15.50 Thomas, a gőzmozdony, 16.55 Manó Benő,
17.35 Süni és barátai, 18.35
Nagymaci és Cin, 18.40
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 0.15 A médium
(amer.)

Duna tv

9.15 Rózsák harca (olasz),
10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Rex
felügyelő (osztrák), 16.10 Feketén-fehéren (brazil), 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor
(osztrák-német), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Ketten Párizs
ellen (magyar), 21.25 Szabadság tér 89, 22.10 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 0.35 A legjobb szándék (román-magyar)

Duna World

11.15 Széchenyi napjai (magyar), 12.35 Mesélő cégtáblák, 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Vatikáni híradó, 16.05
Isten kezében, 16.30 Rejtélyes
XX. század, 17.00 Határtalanul magyar, 17.30 Gyaloglás
gulágföldön, 18.30 Hazajáró, 19.00 Hogy volt?, 19.55
Szálka, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Menjünk a kertbe!, 15.05 A világ
képekben, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak,
16.55 A hegyi doktor, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Ronin (angol), 22.10
Banks főfelügyelő (angol),
23.45 A hegyi doktor

Pozsony 2

13.00 A haza vezető út,
14.20 A tanári, 14.55 A világ lovas nemzetei, 15.25
A rendelő, 15.55 Különleges esetek, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 Szlovák
mozi, 21.00 A nagyváros fényei (amer.), 22.25 Az ördög
(szlovák), 23.50 Rendőrség

Markíza tv

12.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.20 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 NCIS (amer.),
1.10 A maffia ügyvédje
(amer.)

JOJ TV

9.35 Vadlovak, 11.00 A védőnők, 12.50 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
13.50 A farmer feleséget
keres, 14.50 Szupersztár,
17.00 Híradó, 17.55 Az én
anyám jobban főz, mint a
tiéd, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Szupersztár,
22.00 A farmer feleséget keres, 23.00 24 óra (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

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

9.00 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 TV2 matiné, 12.55
Sherlock és Watson (amer.),
13.55 Magánnyomozók (magyar), 14.55 Az én bűnöm
(mexikói), 15.55 Veronica
aranya (mexikói), 16.55 Fio
rella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.05 Ezek
megőrültek!, 21.25 Frizbi
Hajdú Péterrel, 22.30 NCIS
(amer.), 23.35 Felejthetetlen
(amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya, 16.55 Fio
rella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.05 Ezek
megőrültek!, 21.25 Star Trek
(amer.), 0.05 Chalie angyalai
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.55 Éjjel-nappal Budapest,
14.05 1 perc és nyersz!, 15.10
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz!,
20.05 Éjjel-nappal Budapest,
21.25 Barátok közt, 22.00
CSI: A helyszínelők (amer.),
23.30 Brandmánia

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 A beépített szépség
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry, 18.00 Nagyon vadon 3 (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Showder Klub, 23.30 A
harc törvénye (amer.)

M2

10.15 Tapsifüles és barátai,
10.25 Raju, a riksa, 10.40
Caillou, 12.50 Elveszett világ, 14.35 Kenguk, 16.00
Benjamin, az elefánt, 17.05
Mirr-Murr kalandjai, 18.00
Tapsifüles és barátai, 18.40
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Borgiák (kanadai),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.05 Rex felügyelő, 15.55
Feketén-fehéren, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor, 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Fábry,
21.50 Az autóversenyző
(francia-olasz), 0.10 Túsztörténet (magyar), 1.55 Egy
gyilkos agya (amer.-angol)

Duna World

11.15 Széchenyi napjai
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.35 A sokszínű vallás, 16.05 Így szól az Úr!,
16.25 Hazajáró, 16.55 Határtalanul magyar, 17.25 És
a levelek lehullottak, 18.55
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 Szlovák ízek, 13.55 Igaz történet,
15.10 Szlovákia képekben,
15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelem
olasz módra (olasz-német),
21.50 Riporterek, 22.15 Murdoch esetei (angol), 23.05 A
hegyi doktor

Pozsony 2

14.20 A tanári, 14.55 A világ lovas nemzetei, 15.25
A rendelő, 18.40 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 A világűr, 21.00 Modern idők
(amer.), 22.25 Halhatatlanok (szlovák), 23.35 Jazz

Markíza tv

11.55 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 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 Forr a bor,
22.00 A farm, 23.10 NCIS
(amer.), 1.05 A maffia ügyvédje (amer.)

JOJ TV

11.00 Védőnők, 12.50 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 13.50 A farmer feleséget keres, 14.50 Szupersztár, 16.40 Topsztár,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak, 22.00 A
farmer feleséget keres,
23.00 24 óra (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Reflektor, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1
perc és nyersz!, 15.10 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.20
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz, 20.05 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.00 Szabotázs
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 A
beépített szépség (amer.),
14.40 Az örökség (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry, 18.00 A nagy
svindli (amer.), 19.00 Tűzön-vízen (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Agymenők
(amer.), 22.00 Showder
Klub

M2

12.45
Elveszett
világ,
14.25 Kenguk, 16.40 Varázsceruza, 17.30 Süni és
barátai, 17.35 Kérem a
következőt!, 18.40 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Top Gear (angol), 23.30
Dalszerzők az A38 hajón,
23.10 Top Gear (angol),
0.05 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 12.45
Kapa, kasza, fakanál, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Rex
felügyelő (osztrák), 16.10
Feketén-fehéren, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Fölszállott a páva, 21.30 Columbo (amer.), 22.45 Szép
estéket,
Magyarország!,
23.40 Az utolsó rejtély
(francia)

Duna World

10.25 Magyarország története, 11.15 Széchenyi napjai, 12.25 Mesélő cégtáblák,
13.15 Kívánságkosár, 15.40
Katolikus krónika, 17.35
Kényszerű
sorsfordulók,
18.30 Hazajáró, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 A L’ art pour l’
art társulat új műsora, 21.30
Maradj talpon!, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.35 Építs
házat, ültess fát, 16.20 Csodálatos vidékek, 17.00 A
hegyi doktor, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Szlovákia szeretlek, 21.40
Úttalan utakon (szlovák),
22.10 A hipnotizőr (svéd)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.10
A tanári, 14.50 A világ lovas nemzetei, 17.30 Talált
tárgyak osztálya (szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Univerzum,
21.45 A diktátor (amerikai), 23.45 Jazz

Markíza tv

12.50
Döglött
akták
(amer.), 13.05 Döglött akták (amer.), 13.50 A farm,
15,30 Két és fél férfi (amer.)
16.00 NCIS (amer.), 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.30
Az elpusztíthatatlan (amer),
0.30 NCIS (amer.)

JOJ TV

12.50 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 13.50
A farmer feleséget keres, 14.50 X-faktor, 16.45
Topsztár, 17.50 Igen, főnök!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Vadlovak
(szlovák), 22. A farmer feleséget keres 23.00 Vadászat a bérgyilkosra (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 5-én Viktor, Lőrinc
szeptember 6-án Zakariás
szeptember 8-án Mária, Adrienn
szeptember 9-én Ádám
szeptember 10-én Nikolett, Hunos
szeptember 11-én Teodóra
szeptember 12-én Mária
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik
ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Fűri Roland és a farkasdi Pálinkás Ibolya, a gútai Németh Dávid és Wrany Anita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Čičel Bianka, Csontos Bence, Izsák Kincső, Vass Kevin,
Sztanko Zétény, Rehák Kornél és Szeles Nina, a
gútai Škulavík Viktória és Csóka Trisztán, az ógyallai
Stojková Tiffany, a szilosházi Kováč Karina, a szímői Nagy
Áron, a csicsói Viczena Mia Mária, a pozsonyi Vágner
Alex, az érsekújvári Betáková Daniela, a marcelházai Cheben Zoltán, a párkányi Bábsky Patrik, a bátorkeszi Palóová
Miriam, a dunamocsi Bóna Jázmin, a perbetei Szetei Olivér
és a zsemlékesi Kašičková Tamara.

A Dunatáj receptkönyvéből

Sajtos-virslis kocka
Hozzávalók:
15 dkg liszt
0,5 tasak sütőpor
20 dkg sajt
20 dkg pulykavirsli
2 nagyobb tojás
1 csipet só
25 dkg kefir
1 tk olaj a forma
kikenéséhez

Elkészítése:
Egy kisebb hőálló üvegedényt, vagy tepsit (21*21 cm) kikenünk vékonyan olajjal. A lisztet egy tálba szitáljuk, majd elkeverjük benne a sütőport. A sajtot sajtreszelőn finomra reszeljük,
a virslit vékonyra karikázzuk.
Egy tálba ütjük a tojásokat, a kefirrel és a sóval simára keverjük.
Hozzáadjuk a sütőporos lisztet, majd csomómentes masszává
keverjük. Végül beleforgatjuk a reszelt sajtot és a felkarikázott
virslit. Az előkészített edénybe simítjuk.
180 fokon hőlégkeveréssel kb. 35 perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Ha kihűlt, egy éles késsel felszeleteljük, és
friss zöldségekkel kínáljuk. Erősen hasonlít egy sajtos-virslis
muffinra. Friss paradicsommal, uborkával kiváló uzsonna.
Kalória és tápérték tartalma:
Kalória: 236 kcal * Fehérje: 13 g * Szénhidrát: 14 g * Zsír: 14 g
Az adatok 100 g mennyiségre vonatkoznak.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Lévai Matild (69 éves), Alföldi Mária (67
éves),Végh Béla (82 éves), Beke József (67 éves), Balázs Mária (50-éves), a csallóközaranyosi Príbojský
Juraj (57 éves), az őrsújfalusi Kis Anna (65 éves) és
Németh Margit (76 éves), az ekeli Haász Magdaléna
(84 éves), valamint a marcelházai Németh Irén (85
éves).
Emléküket megőrizzük!
* Bérelnék 3-szobás lakást Komáromban a Belső körút környékén. Tel.: 0919 357 408.

Eladó 1 éves Benelli 50-es
motorkerékpár 1 700 km-rel.
Eredeti ára 1 500 euró,
most 1 100 euró!
Tel.: 0949 302 987

* Eladó Gútán megkímélt állapotban levő 3,5 szobás családi
ház nagy kerttel, garázzsal és pincével. Tel.: 0905 443 515
* Eladó egy 4-éves, Chevrolet Aveo 2,1 Komfort 4 DR típusú,
fehér színű személygépkocsi teljes felszereléssel, első tulajdonostól. Ára 5 ezer euró. Érdeklődni lehet
a 0902 561 899-es telefonszámon.

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

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

– Mi a hasonlóság az anyós
és a hegyi ösvény között?
– ???
– Hogy mindegyik egy csapás!
– Az emberek Ádámtól és
Évától származnak – magyarázza a tanár.
– Nekem a papám azt
mondta, hogy a majmoktól! – szólt közbe Móricka.
– Az lehet, de most nem
rólatok van szó...
Agresszív kismalacot felveszik eladónak egy üzletbe.
Bemegy a nyuszika vásárolni, de a kismalac nem
foglalkozik vele. Mire a
nyuszika:
– Khmm... elnézést kérek!
– NEM TARTUNK!
A rendőr a fejét csóválva
mondja a szőkének.
– Asszonyom, öt gyalogost
gázolt el, ez azért már sok!
– Miért, mennyit szabad?
Súlyos beteghez hívják az
orvost. Megvizsgálja a beteget, és azt mondja a családnak:
– Sajnálom, de itt már nem
segít a tudomány.
– Tudjuk doktor úr, azért
hívtuk magát!
Mi az?
– Éjfél után nagy recsegés, ropogás?
– Hasad a hajnal...

Szilvás pite pudinggal
Hozzávalók
A tésztához
45 dkg liszt
fél csomag sütőpor
csipetnyi só
12 dkg cukor
1 csomag vaníliás
cukor
25 dkg margarin
2 tojás sárgája
2-3 evőkanál tejföl
A töltelékhez:
kb. 80 dkg szilva
2 csomag vaníliás pudingpor
2-3 evőkanál cukor
fahéj, szegfűszeg

A tepsi kikenéséhez:
pici olaj
liszt
tojás a megkenéshez

Elkészítése:
Érdemes a töltelékkel kezdeni, hogy legyen ideje kihűlni.
A szilvát jól megmossuk, kimagozzuk és felkockázzuk. Egy lábasban feltesszük főni, megszórjuk cukorral, fahéjjal, 3-4 szegfűszeggel és öntünk hozzá fél deci vizet. Míg rotyog, kavargatjuk, közben 2 vaníliás pudingport kb. 4 dl vízzel elkeverünk.
Akkor öntjük hozzá, ha a szilva megfőtt, kicsit szét is főhet. Ha
zavar valakit a héja, turmixoljuk össze. Hamar besűrűsödik, úgyhogy kavargassuk szorgalmasan, majd kapcsoljuk le gyorsan, és
hagyjuk hűlni, míg a tészta készül.
Egy tálba beleöntjük a lisztet, a sütőport, csipetnyi sót, a
cukrot, vaníliás cukrot. Külön-külön is kimérhetjük, és gyúródeszkán is gyúrhatjuk, de a tálban könnyebb összekeverni.
Daraboljuk bele a puha margarint és kezünkkel morzsoljuk ös�sze az egészet jó alaposan. Akkor jó, ha nincsenek benne nagy
margarindarabok. Tegyük bele a 2 tojás sárgáját és a tejfölt, és
gyúrjuk össze tésztává. Ne legyen túl kemény, se ragacsos! Tegyük hűtőbe egy jó negyed órára. Addig akár elmosogathatunk,
elpakolhatunk. Egy tepsit kenjünk ki egy kis olajjal vagy egy darabka margarinnal, és lisztezzük ki jó alaposan, ne feledkezzünk
meg az oldalairól sem!
A hűtőből kivéve osszuk ketté a tésztát, de az egyik legyen kicsit nagyobb! A nagyobb darabot nyújtsuk nagyobbra, mint a
tepsi, hogy a szélére is fel tudjuk húzni. Elsimítjuk a lisztezett
tepsiben, beletöltjük a tölteléket. Ráhelyezzük a másik lapot
is, tepsi méretűre nyújtva.
Villával szurkáljuk meg a tetejét jó sűrűn, így távozhat a felesleges gőz. Kenjük meg a tetejét tojással. Lehet előmelegített a sütő, de nem fontos, hisz úgyis langyos még a töltelék,
és felmelegíti. A sütő legyen középmeleg, kb. 180 fokos, vagy
nyolcállású kapcsolónál négyes-ötös. Kb. 40 percig sütjük,
akkor jó, ha szép piros a teteje. Ha kivettük a sütőből, tegyük
jól szellőző aljzatra, akár rácsra. Ha kicsit langyos, már felvághatjuk, de a legjobb teljesen kihűteni. A tetejét megszórhatjuk kevés porcukorral.

Lepje meg iskoláskorú gyermekét
minőségi laptoppal!

Lenovo IdeaPad G50-30
15,6” HD LED 1366x768 px monitor * Intel Celeron N2840 grafikuskártya * 4GB operációs memória * 500 GB HDD * Windows
8.1. * 720p HD webkamera

279.- euró!

Most kamatmentes
kölcsönre is!
MEGEMLÉKEZÉSEK
Nem halnak meg soha,
akik szívünkben élnek,
hiába szállnak az évek.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 9-én,
halálának 10. évfordulóján

id. Vincze Jenőre.

Emlékét őrző felesége
és fiai családjukkal
Csak az hal meg, akit elfelednek...

Fájó szívvel emlékezünk halálának
17. évfordulóján a drága
10. évfordulóján
édesanyára
a drága édesapára,

Őszi Máriára

és
Gútán.

id. Őszi Józsefre

Emléküket őrző,
szerető gyermekeik és családjuk

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Lednické Rovne (Lednicróna) – Komárom 0:2 (0:0)
A komáromi szurkolóik legnagyobb örömére nem várt
győzelmet aratott a komáromi
csapat, amely az őszi idény eddigi legszebb játékát mutatta be,
ráadásul idegenben. Az első félidő ugyan erőpróbálgatással telt
el, ám egyik csapat sem tudott
veszélyes helyzetet kidolgozni.
A második félidő elején is hasonló volt a helyzet, mígnem az
51. percben Kurucz kihasználta
a hazai védelem hibáját és hatalmas lövésével megszerezte
a komáromi csapat vezetését.
És ha már vezetett a csapat, ezt
az előnyt Szórád azonnal megerősítette, amikor a gól utáni
középkezdéstől támadva újabb
gólt rúgott a lednicrónaiaknak.
Remélhetőleg ezzel a győzelemmel egy sikersorozatot indított el a komáromi csapat.
Komárom a bajnoki táblázat 14.
helyére került fel.
IV. liga
Gúta – FC Junior Nyitra 2:1
(2:0) Tagadhatatlan, hogy az
első félidő játékát folyamatosan
a gútaiak irányították, Kürthy
előbb a 31. percben, majd az öt
perccel később belőtt második
góljával is igazolva ezt. A második félidőben a vendégcsapat is
sorozatban támadott, ám a hazai
védelem éberen vigyázta a kapuját * Léva – Ímely 2:0 (0:0)
Az első félidőben egy viszonylag
gyenge iramú találkozót láthatott a lévai szurkolótábor. Talán
ennek is köszönhető, hogy a
második félidőben a lévaiak intenzívebb játékot mutattak, s bár
az ímelyiek is igyekeztek gólhelyzeteket kialakítani, nem tudták bevenni a lévaiak kapuját. A
gútaiak a bajnokság 5. helyén állnak, az ímelyiek a 7. helyen állva
várják a következő fordulót.
V. liga
Actív Nagykeszi – Marcelháza 1:0 (0:0) Az első félidő
állóvizét két sikertelen gólhelyzet jellemezte. A második félidőben mindkét csapat
javított játékán, ám gólt lőnie
csak a 66. percben sikerült
Nagynak. * Ógyalla – Bánkeszi 2:1 (1:0) A találkozó 10.
percében Budai fejesével vezetéshez jutott a hazai csapat
és az ellenfél minden igyekezete ellenére vezetését a félidő
végéig megtartotta. A második
félidő 67. percében a bánkeszi csapat egyenlíteni tudott,

Labdarúgócsemeték

Nem kell félnie az izsai felnőtt
csapatnak, hiszen már most
kellő számú utánpótlással
rendelkezik. Ráadásul a 6-10
évesek sokszor a felnőtteket
megszégyenítő lelkesedéssel
küzdenek a pályán. Mindezt
igazolták az Izsa- Dunamocs
előkészületi találkozón is. Az
izsai apróságok mindvégig
hősiesen küzdöttek, s végül
igazságos döntetlent harcoltak ki Vörös Richárd edző
útmutatásával.
Zakar Vince felvételén: (felső sor balról) Petrík Kristóf, Palkovics Levente, Gaál
Máté, Répás Bence, Nagy
Ákos, Márton Krisztián, Vörös Richárd edző, (alsó sor
balról) Nyers Balázs, Petrík
Dániel, Kacz Róbert.

ám 12 perccel később Budai
duplázott és így az ógyallaiak
értékes pontokat szereztek. *
Ekel – Dolný Ohaj 2:1 (2:0)
A két egyenrangú csapat találkozóján jó iramú játékra került
sor. A találkozó 23. percében
Filko góljával az ekeliek jutottak vezetéshez, majd büntetőből Turza növelte előnyüket.
A második félidőben is
jobban játszott a hazai
csapat, ám egy védelmi hiba következtében a vendégeknek
sikerült szépíteniük.
* Szentpéter – Zsitvabesenyő 5:2 (3:1) A hazai
csapat semmit sem hagyott a
véletlenre, az első perctől folyamatosan támadott és a 2.
percben Bačík belőtte a hazaiak első gólját. Ezzel elkezdődött a szentpéteriek gólözönje,
hiszen az első félidő végéig
Halász, majd ismét Bačík növelte előnyüket. A második
félidőben ismét Halász, illetve a 90. percben ismét Bačík
talált a hálóba. * Naszvad –
Kmeťovo (Gyarak) 4:1 (1:1)
Az első félidő kiegyenlített játéka után a következő 45 perc
már a hazai csapat pályafölényét igazolta. Góllövők: Molnár – mesterhármas és Slávik.
A bajnokság élén Ógyalla csapata áll, 2. Szentpéter és Naszvad, 4. Actív Nagykeszi, 6.
Ekel, 16. Marcelháza.
VI. liga
Perbete – Gúta B 3:4 (1:2)
Mindkét csapat a győzelemre törekedett, ám már az első
félidő folyamán érezni lehetett
a vendégek pályafölényét. A
gútaiak elsősorban ellentámadásokból alakítottak ki veszélyes helyzeteket, miközben a
hazaiak görcsösen ragaszkodtak a győzelemhez, ám eközben számtalan védelmi hibát
követtek el. Góllövők: Polgár
2, Paulík, ill. Bagin 2, Lakatoš
2* Izsa – Szilos 3:1 (2:0) Megérdemelt győzelem született, a
közepes színvonalú találkozón,
ebben viszont ludas volt Halász
játékvezető, mivel téves ítéleteivel szétdarabolta a játékot.
Kezdetben a hazai játékosokat, majd később a szurkókat
is „bökte a tüske”. A találkozó
18. percében Pavlík Tamás fejesgóljával vezetéshez jutott a
hazai csapat, egy perccel később Untermayer növelte az
izsaiak előnyt. A 40. percben
Čepela Milan 2:1-re szépített.

Az 56. percben Rovács gólja
végképp biztosította az izsaiak
győzelmét * Marcelháza B –
Hetény 3:3 (2:2) Az első sípszótól érezhetően szebb játékot
mutatott a marcelházai fakócsapat, amely annak ellenére,
hogy két erősen vitatható tisztaságú gólt kapott, végül döntetlent tudott kiharcolni. Góllövő: Bottyán (2), Sýkora, ill.
Pásztor 2 és Lucza * Az
Újgyalla – Lakszakállas találkozó elmaradt, a
vendégek nem érkeztek
meg a mérkőzésre * Nemesócsa – Csallóközaranyos 4:3 (2:1) A vendégcsapat
szerezte meg a vezetést, ami a
hazaiakat ádáz küzdelemre ösztönözte. Ennek eredményeképp
a félidő végéig egyenlíteni
tudtak, sőt átvették a vezetést
is. A másik félidő is változatos játékot hozott és az utolsó
sípszó után a nemesócsaiak
a megérdemelt győzelemnek
örülhettek. Góllövők: a 43. és
76. percben Simon, a 21. percben Csizmazia, a 63. percben
Bognár, ill. az 55. percben Lelkes, az 59., Susik, az 55 percben Gőgh * Dunamocs – Path
3:2 (1:1) Nem kis meglepetésre az első gólt a vendégcsapat
lőtte, mire a hazaiak intenzív
játékba fogtak. Igaz, sikerült
kiegyenlíteniük, ám sok volt
a felesleges kapkodás és a kihasználatlanul hagyott helyzet.
A második félidőben a mocsiak
jutottak vezetéshez, ezt a pathiaknak sikerült kiegyenlíteniük,
ám a hazaiak nem adták fel a
küzdelmet és a 65. percben
lőtt góljukkal megérdemelt
győzelmet arattak. Góllövők:
Lajos T. 2, Varró, ill. Marcinko
és Bende * Bátorkeszi – Búcs
1:2 (1:0) Annak ellenére, hogy
eléggé szűkre szabott kerettel
léptek pályára a hazai csapat
játékosai, Szigethy révén megszerezték a vezetést. A második
félidőben a vendégek voltak
kezdeményezőbbek és Simon,
majd Kétyi góljaival megérdemelten győztek * Keszegfalva
– Vágfüzes/Kava 2:1 (2:1)
Már az első félidőben eldőlt a
találkozó végeredménye, amikor egy rossz kezdés után a
vendégek megszerezték Takács
révén a vezetést. Ezután Szüllő
szólója következett, akinek a
26. és 28. percben lőtt góljával megérdemelten győzött a
keszegfalvai csapat. A táblázat
élén Keszegfalva csapata áll 12

ponttal, 2. Hetény, 3. Szilosháza, 4. Csallóközaranyos, 5.
Búcs, 6. Marcelháza B, 7. Izsa,
8. Nemesócsa, 9. Dunamocs,
10. Perbete, 11. Bátorkeszi, 12.
Újgyalla, 13. Gúta B, 14. Vágfüzes/Kava, 15. Lakszakállas,
16. Path.
VII. liga
Tany – Megyercs 3:0 (2:0)
góllövő Marton (2) és Kósa *
Nagysziget – Bogya/Gellér
3:2 (1:0) góllövő Lengyel (2),
Harcsa, ill. Baranyai és Végh
* Bogyarét – Dunaradvány
2:1 (2:1) Góllövő Gubicza,
Vendégh, ill. Kocsis * Bajcs –
Ifjúságfalva 2:2 (0:0) góllövő
France és Nagy, ill. Ollé 2 *
Madar – Őrsújfalu 2:0 (1:0)
góllövő Varga és De La Cruz *
Csicsó – SJE Komárom 8:0
(6:0) góllövő Polgár (3), Megály, Dudás, Borsiczky és Pálfi.
U-19 – V. liga
Madar – Udvard 1:3 góllövő
Szűcs * Naszvad – Gyarak
0:2 * Szentpéter – Nemesócsa
4:2 (3:1), góllövő: Kianek 2,
Lengyel 2, illetve Hipp 2
Ifjúsági bajnokság
II. liga
Komárom – Verebély 4:4
(4:2) góllövő Sánta 3
IV. liga
Gúta – FC Vion 0:3 * Ekel –
Felsőbodok 1:0 (0:0) góllövő
Vontszemű * Nagyfödémes –
Marcelháza 5:2 (2:1) góllövő
Balogh 2 * Ógyalla – Egyházkarcsa 1:1 (1:1) góllövő
Varga.
II. diákliga
Komárom – Verebély 5:4
(1:2) góllövő Janek 2, Nehéz,
Švec. Komárom a bajnokság
10. helyén áll.
II. id. diákok ligája
Bős – Komárom 1:1 Góllövő:
Doktorík. Komárom a bajnokság 3. helyén áll.
II. ifj. diákok ligája
Bős – Komárom 1:5 (1:3)
góllövő: Lacza 2, Sánta 2 és
Ehrenberger. Komárom a bajnokság 5. helyén áll.
III. id. diákok
déli csoportja
Marcelháza – Gúta 10:1
(5:0) góllövő Lesko 5, Ambró
2, Gyuráč 2, Lajos, ill. Stojka.
Marcelháza 4., Ógyalla 6., Ekel
7., Gúta a 10.
III. liga ifj. diákok
Marcelháza – Gúta 0:2 (0:1)
góllövő Lakatos 2 * Ógyalla a
3., Gúta az 5., Ekel a 6. és Marcelháza a 10.
.
–boldi–

KOSÁRLABDA
Csütörtökön megnyerte első felkészülési meccsét
a komáromi MBK Rieker COM-therm
MBK Rieker COM-therm Komárno – BC Timisoara (román)
80:69 (28:23, 15:19, 15:21, 22:6) A hazai kezdő ötösben Kratochvíl és Halada mellett a három új játékos is helyet kapott, ott
volt ugyanis a pályán Vido, Umipig és Thompson is.
Komárom azonnal támadójátékot mutatott be és Kratochvíl,
Halada, illetve Umipig kosarai
után már 9:1 volt az állás. A negyed végéig megszerezte első
komáromi pontjait Vido is, míg
Umipig rendkívül bíztató játéka már ekkor elnyerte a szurkolók
tetszését.
A második negyedben pályára
lépett PJ Alawoya
is, aki természetesen be is köszönt
a romániai ellenfélnek. A vendégek ugyan sokkal
jobban védekeztek, mint az első
játékrészben
és
eredményesebben
léptek át a komáromi térfélre,
így sikerült is felzárkózniuk.
Az utolsó percekben hatalmas
kosarat dobott Ondrej Haviar
is. A félidőben 43:42 volt az
állás, ami azt is jelezte, hogy
lassan a temesvári csapat is
magára talált.
A folytatásban a vendégek támadójátéka még hatékonyabb
volt, bár többször úgy tűnt,
hogy inkább a hazaiak védelme
mondott csődöt. A harmadik
negyedben mindkét oldalon
számos büntetőt dobhattak a
játékosok, amit többnyire értékesíteni is tudtak. A komáromiak közül Thompson, Umipig és
Vido is többször próbálkozhatott. Az utolsó előtt negyedben
az állás 58:63 volt, ami ismét
a komáromiak összpontosítását
sürgette. A záró játékrészben
helyreállt a rend, a hazaiak tá-

madásai ismét feljavultak, sőt
Umipig pontjaival át is vette
a vezetést az MBK. Az utolsó
percekben már a szép számú
közönség részéről is zúgott, a
„Szép volt fiúk!” A találkozó
csúcspontját jelentette, amikor

Umipig egy remek hármassal
zárta a mérkőzést, és megszerezte 33. pontját.
A szurkolók vastapssal díjazták
a győzelmet. Első mérkőzésén
gyengébb játékkal is győzött
Komárom, a játékosokon érződött, hogy nemrég fejezték
be az alapozást, összjátékban
van még hová fejlődni. Az új
szerzemények közül Umipig
egyértelműen a legjobb volt,
Thompsonnak is akadtak szép
megmozdulásai, de tőle többet
várna a közönség. Vido jól játszott, bár voltak gyengébb dobásai, míg Haviar helyenként
pazar labdákat adott társainak.
Lapzárta után, szeptember 2-án
és 5-én a nemzetközi bajnoki találkozóknak otthont adó
székesfehérvári kosarasokkal
játszik a komáromi csapat felkészülési mérkőzést. -cseri-

ÚSZÁS

Párkányi Százasok

Augusztus 29-én a párkányi Vadas fürdő 50 m-es szabadtéri medencéjében került megrendezésre a 37. Párkányi
Százasok nemzetközi úszóverseny. A mezőny nagyon erős
volt, hiszen 53 csapat (magyar, cseh, szerb, szlovák) 459
versenyzője állt fel a rajtkőre.
A két komáromi úszótehetség,
Bielik Kevin (2002) és Dikácz
Bence (2004), akik a pozsonyi
J&T Sportteam úszói, ezúttal
is remekül szerepeltek a versenyen.
Eredményeik :
Bielik Kevin :
100 m mell – 1:15,74 – 1. hely
100 m hát – 1:10,57 – 1. hely
100 m pillangó – 1:08,67 – 1. hely
100 m gyors – 1:02,55 – 1. hely
Dikácz Bence :
100 m mell – 1:29,26 – 1. hely
100 m hát – 1:22,50 – 2. hely
100 m pillangó – 1:18,03 – 2. hely
100 m gyors – 1:11,29 – 5. hely
Kevinnek sikerült 100 m-es
mellúszásban a felnőttek döntőjébe is bekerülnie, ahol rendkívüli teljesítményével a 4. lett.

BIRKÓZÁS
Szabadkán rendezték meg a a kötöttfogású Eb birkózóbajnokságot, ahol Érsek Róbert bronzérmet szerzett. Az elmúlt
napokban Szarajevóban vb-t rendeztek, ahol a naszvadi származású sportoló a kadétok 100 kg-os súlycsoportjában egészen a döntőig jutott, ahol a világbajnok Amin Mirzazadechtől szenvedett 2:0-ás vereséget, s így a dobogó második fokára
állhatott. A szakértők véleménye szerint Érsek a legközelebbi
vb-ről már nem ezüst-, hanem aranyéremmel térhet haza.

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával • Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • Gazdasági ügyintéző: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi.
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