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Végső döntés született a komáromi volt pártház,
később egészségügyi központ épületkomplexumáról

Központosított kormányiroda nyílik Komáromban
Hétfőn tartotta meg soron következő ülését Nyitra megye önkormányzata, amelyen több
olyan fontos kérdésben is döntés született, amely a Komáromi járást is érintette. Az egyik
legfontosabb kérdéskört a valamikori járási pártbizottság komáromi épületéről szóló
döntés alkotta. Ez az épület a rendszerváltást követően volt több párt székhelye, majd
egészségügyi központ is, egy idő óta azonban üresen áll.

Az épület értékesítését megnehezítette, hogy az többségi
tulajdonosa a megyei önkormányzat volt, de Komárom
városának is volt benne tulajdonrésze.
A szlovák belügyminisztérium
részéről korábban történt egy
megkeresés, amelynek eredményeképp a város önkormányzata szándéknyilatkozatot fogadott el arról, hogy beleegyezik
az épület tulajdonrészének
eladásába. Hétfőn a megyei
közgyűlés elé terjesztették ezt
a szándéknyilatkozatot, melyet

a képviselők jóváhagytak. A
tulajdonrész árának kifizetése
után az épület a belügyminisztérium tulajdonába kerül, s a
kellő felújítást és modernizálást
követően ide kerül át minden
olyan szervezési osztály, amely
közvetlen kapcsolatot tart fent
a lakossággal. Itt adják majd ki
a személyazonossági igazolványokat, az útleveleket, a gépjárművezetői jogosítványokat
és más okmányokat. Ez a központosítás egyben országos méretekben is egyedülálló lehet, s
mindenképpen segítségére lesz

Az anyanyelvi oktatás védelméért
Az oktatási petíciós bizottság demonstrációt szervez 2015.
szeptember 25-én (pénteken) 16.30 órakor Komáromban a
Klapka téren, számolva mindazok részvételével, akik számára nem közömbös a magyar nyelvű oktatás ügye. Az oktatási minisztérium a 26 452 aláírással támogatott petíció
ellenére nem volt hajlandó módosítani a kerettantervet és
csupán egyéves haladékot kapott a kisiskolák felszámolása
is. Ez a magyar oktatási nyelvű iskolák 46 százalékát érinti.
A demonstrációval azt kívánjuk jelezni, hogy itt vagyunk,
nem adjuk fel, ragaszkodunk ahhoz, amit a petíciónkban
megfogalmaztunk, és tiltakozunk az oktatási minisztérium
rólunk/nélkülünk hozott, minden szakmaiságot nélkülöző
döntései ellen.

„Azért szövöm a fényt, hogy ne legyen sötét…”

Haltrich Györgyi
falikárpitjai
a Csemadok Galériában

Hogy a szövés milyen ősi tevékenységünk, arról mi sem tanúskodik jobban, mint az, hogy már az Ótestamentum is említést
tesz róla. A Királyok II. könyvében a következő olvasható: „az
asszonyok kárpitokat szőttek az Aserának”. A Tatabányán
élő, erdélyi szász, székely és felvidéki gyökerekkel rendelkező
Haltrich Györgyi, a Dunatáj tördelőszerkesztője is ehhez az
ősi, mágikus tevékenységhez menekül a mindennapok stres�szes, rohanó, zaklatott világából. Főként falikárpitokat sző, de
készít akvarelleket, tollrajzokat, dolgozik merített papír technikával, digitális grafikával és sok minden egyébbel. Györgyi
tehát valóban sokoldalú, értékes ember, művész, de szerencsére művészi modorosság nélkül.
A Csemadok Galériában szep bár a kiállítás címe inkább
tember 4-én megnyílt Ritmusok mozgalmasságot, dinamizmust
című kiállítása főleg falikárpit- sugall, mégis, amikor belépett a
jait és merített papír techniká- falikárpitokkal „felöltöztetett”
val készült képeit mutatja be falak közé, úgy érezte, mintha
az érdeklődőknek. A megújult a nyugalom szigetére érkezett
galériában a nyári szünetet kö- volna. A kiállítást és az alkotó
vető első kiállítást Stubendek munkásságát ezt követően P.
László mérnök, polgármester, Tóth Enikő művészettörténész
a Csemadok komáromi városi méltatta. Ő is az első benyomászervezetének elnöke nyitotta sával indította a tárlat bemutameg azzal a meglátással, hogy
(Folytatás a 2. oldalon)

Meghívó
Szeptember 11-én, 17 órai kezdettel, a Duna Menti Múzeum Zichypalotabeli kiállítótermében kerül
sor Nagy Tivadar mérnök, MZSF
jubileumi kiállításának ünnepélyes
megnyitójára. A fotográfia bűvöletében című tárlatot a budapesti
Eifert János fotóművész és dr. Gaál
Ida művészettörténész nyitja meg.
Közreműködik Radványi Balázs, a
Kaláka együttes Kossuth-díjas előadóművésze és Boráros Imre Kossuth-díjas színművész.

a járás lakosainak a mindennapos ügyintézés felgyorsításával.
Végső döntés született az azóta
már felszámolt Dafné szociális
otthon legutóbbi árvíz során
tönkrement épületeiről. A megyei hivatal versenytárgyalást
hirdetett, amelyet egy járásbeli
mezőgazdasági vállalat nyert
meg. Egyelőre nincs információnk arról, hogy milyen célokat
szolgálnak majd az épületek,
az azonban biztos, hogy álla-

guk miatt nem felelnek meg
egészségügyi intézmény céljaira.
– Foglalkoztunk a kulturális
sport- és műemlékvédelmi
pályázatokkal is – mondta
Horváth Árpád, Gúta polgármestere és megyei képviselő
–, s úgy döntöttünk, hogy azokat nem vonjuk össze. Sajnos
tavaly műemlékek felújítására
a Komáromi járásból csak két
igény érkezett, remélhetően
idén mindazok, akik szívügyüknek tartják történelmi
értékeink megóvását, jobban
élnek majd az adott lehetőségekkel és pályáznak azok felújítására.

Egy hónapra lezárják
a komáromi Polgár utcát

Szeptember 8-tól egészen október 8-ig lezárásra kerül Komáromban a Polgár (Meštianská) utca, ahol útfelújítási
munkálatok kezdődnek. A korlátozások és kerülőutak ideiglenes közlekedési jelzésekkel lesznek kijelölve. A Komáromi Városi Hivatal lapunkon keresztül arra kéri a környéken
lakókat, hogy a felújítás ideje alatt ne parkoljanak sem az
úttesten, sem az utcában található parkolókban.

A gútai nyugdíjasok városi panziójának minden bizonnyal
legnépszerűbb lakója Tóth Marika néni, aki 101 évvel ezelőtt született Szabó Ignác és Horváth Mária kilencgyermekes családjában. Tizenkilenc éves volt, amikor unokatestvére elhívta a Szladky-majorba kukoricát törni. Ott volt egy
csendes fiatalember, Tóth Géza is. A találkozóból szerelem,
majd házasság lett. Házasságukból három gyermek születettt. Nekik is át kellett élniük a felvidéki magyarság exodusát, Csehországba deportálták a családot. Fél évszázadot
éltek egymás mellett, amikor végső búcsút kellett vennie
szeretett társától. Marika néni soha sincs egyedül, hiszen
nagy a család, tizennyolc unokája, kilenc unokavője, tizen�nyolc dédunokája és négy ükunokája van. Ha álmatlan, az
éjszakát végigimádkozza. Már imakönyvre sincs szüksége,
fejből tudja az összes imádságot. Ezt tartja élete legnagyobb
gazdagságának.
Szerkesztőségünk a felvételen látható csokorral és jókívánságokkal kedveskedett Gúta legidősebb polgárának. Marika néni Szépe Zsuzsanna nővér társaságában látható.
Kedden délután Horváth Árpád polgármester köszöntötte
Gúta város valamennyi polgára nevében Tóth Marika nénit
a nyugdíjasok városi panziójában 101. születésnapja alkalmából.

Embercsempészt fogtak el az Erzsébet-híd melletti átkelőhelyen

Komárom is ízelítőt kapott Európa problémájából

A szlovákiai rendőrség a migránsok miatt a Párkány-Pozsony közötti valamennyi valamikori határátkelőn állandó
jellegű felügyeletet vezetett
be. Egy nappal azután, hogy
a menekültek Párkányban is
megkísérelték az illegális határátlépést, a komáromi rendőröknek is akadt dolguk.
Egy gyanús, angol rendszámú furgont ellenőriztek,
amelyben nem kis meglepetésükre húsz összezsúfolódott menekültet találtak. Mi-

Előrelátható volt, hogy Komáromot sem kerüli el az az emberáradat, amely az elmúlt
hónapokban egyes uniós tagállamok vezetőinek elhamarkodott kijelentései után KözelKeletről Nyugat-Európába indult. Magyarország a schengeni határ érintett szakaszán
bármennyire is igyekezett szervezetté tenni a menekültek és kivándorlók ügyintézésének meggyorsítását, azok – érthetetlen, vagy nagyon is érthető okok miatt – elzárkóztak
ettől. Többen a befogadóhelyeken történő várakozás helyett inkább az embercsempészek „szolgáltatásait” igénybe véve, nekivágtak a nagyvilágnak.
közben kiszállították őket a
kocsiból, a sofőr igyekezett
kereket oldani. A rendőrök
rövid időn belül megtalálták és letartóztatták az angol állampolgárságú, szíriai származású férfit, aki

Többször is meglőtték az idős embert

Furcsa megoldása a vitás ügynek...

Szeptember 1-jén a kora délutáni órákban
különös támadás ért egy 83 éves férfit Nemesócsán. Az utcán gyalogosan haladó
F. Lajos azt érezte, hogy furcsa csípések
érték nyakszirten és a testén is. Mint kiderült, a férfit légpuskával többször is meglőtték. A sérültet orvosi ellátásban részesítették, gyógykezelése mintegy tíz napot
vesz idénybe.
A rendőrség azonnal megkezdte a vizsgá-

latot és kiderítette, hogy a bűncselekmény
elkövetésével alaposan gyanúsítható az
ugyancsak nemesócsai B. Roland, akivel
a sértettnek vitás ügyei voltak. Roland
családjában az utóbbi időben több szerencsétlen eset fordult elő testvére meghalt,
édesapja öngyilkos lett, édesanyja gyógykezelés alatt állt. B. Roland ellen egyelőre
tiltott fegyverhasználat és testi sértés vádjával indult eljárás.

„fejpénzért” szállította volna
a kiszolgáltatott embereket
Ausztriába.
A kihallgatás során kiderült,
hogy a menekültek abban
reménykedtek, hogy már célállomásukhoz, azaz Ausztri-

ába értek. A húsz menekült
átlagéletkora 25-30 év, a legidősebb közülük 40 éves, s
egy nő is volt közöttük. Az
elfogott migránsokat az adatfelvétel után az érsekújvári
idegenrendészetre szállították, majd átmeneti szálláson
helyezték el őket.
A rendőrség az eset után
megerősítette az állandó
felügyeletet és magyarországi kollégáikkal közösen
figyelik a menekültáradatot.
A napokban vaskonstrukciókat raktak ki Pártkányban a
Mária Valéria-hídnál és Komáromban az Erzsébet-hídnál, a régi vámépület térségében. Információink szerint
ezeket a múlt héten a budapesti Keleti pályaudvarról
elindult menekültáradat feltartóztatására alkalmazták
volna.

Amit a Himnuszról tudni kell

A Komáromi Protestáns
Nőegylet, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület és a Csemadok komáromi városi szervezete
szeptember 19-én, 17 órakor kiállítást nyit a Csemadok Galériában. A tárlaton
Orgoványi Anikó festményei tekinthetők meg, s
a megnyitó érdekessége,
hogy Stubendek László
polgármester, a Csemadok

komáromi szervezete elnökének megnyitója után
a festőművész, Orgoványi
Anikó szavalja el a Himnuszt. A megnyitón közreműködik Fekete Éva és Fekete Vince. A tárlat október
3-ig tekinthető meg.
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Kukkónia...

Valós birodalom vagy sehol sincs ország? Tanár úr kérem, én készültem! Hatvan év távlatából jelentem Béla bácsinak, néhai kedvenc földrajztanáromnak, hogy az
akkor feltett kérdésére ma már e témát alaposan ismerem és kimerítő választ tudnék adni. Ám
akkor – talán nem én maradtam egyedül szégyenben –, a nekem szegezett kérdés nagy hirtelenjében megingatta a földrajzi ismereteimet illető önbizalmamat. Hiába fürkésztem a falon függő
hatalmas térképet, gyötörtem emlékezetemet, miközben füleltem a padok felől jövő találgató
súgásokra, bizony nem tudtam semmit e különös hangzású név mögött rejlő valóságról. Nem,
ez nem lehet földrajzi fogalom, talán inkább a magyar népmesék világába tartozik... – Pedig ti
valamennyien Kukkónia lakosai vagytok – hangzott tanárunknak a feloldozással felérő magyarázata –, mert bizony az nem más, mint a Csallóköz, de sokféleképpen mondhatnánk, akár úgy
is, hogy Tündérkert, Aranykert, vagy Tündér Ilona szigete. S a válaszra egyszeriben megszűnt
a feszengés az osztályban, s a továbbiakban szinte olthatatlan tudásszomjjal vetettük bele magunkat mindama tudományba, amely Csallóköz történetével, föld- és néprajzával foglalkozik.
Csallóköz, alias Kukkónia csallóköziek a tüzeshasú béka Földes György vagy N. László
mintegy ezerhatszáz négyzetki- jellegzetesen elnyújtott „kukk” Endre egy-egy munkáját, amelométernyi területével Európa hangját utánozták, s amikor lyekben a szerzők nagyszerűen
legnagyobb, folyók határolta arra felhangzott a „kó” válasz, megrajzolják a régi Csallóköz
szigete, amelyet a honfoglalás eleink tudták, hogy helybeli, képét, a hajdanán itt uralkodó
idején feltehetően Lehel vezér illetve barát közeledik, tehát életviszonyokat és eleink viselt
népe vett birtokába. Őseink a nincs veszély. Hát valahogy dolgait. Vajon a csallóközi isvizek szabdalta, helyenkolákban akad még olyan
ként mocsaras, zsombétanító, aki felhívja a nekos területen nemcsak
bulók figyelmét Csallóbiztonságos, védett ottköz-Kukkónia
gazdag
honra leltek, de bőven
történelmi múltjára, régi
akadtak itt dús füvű legeszerzők munkáira? Relők a méneseknek, nyámélhetően igen. Szűjaknak, a Duna, Kis-Duna
kebb hazánknak, amelyet
és a Vág-Duna és annak
1849-ben, a komáromi
temérdek holt-ága az év
vár kapitulációja idején
minden szakában hallal,
egyes, Klapka ellen a kévaddal látta el lakóit, akik
szülő fegyverletétel miatt
a part menti fövenyből aranyat ilyeténként lett Csallóköz Kuk- lázadó honvédtisztek kis híján
is moshattak. Regék, mondák kóniává, lakói pedig „kukkók- kikiáltottak Csallóközi Közés mesék százai őrizték meg az ká”, bár ez utóbbit egykoron társaságnak, azonban nemcsak
ősi babonákat és hiedelmeket inkább afféle csúfondáros jel- gazdag történelmi múltja van.
Tündér Ilonáról és tündéreiről, zőként használták ránk. Ma A jövőt tekintve némi bizodaGöncöl táltosról és a mocsarak már természetesen nem kellene lomra jogosít fel bennünket
lidércéről, melyeket nemzedék- miatta megsértődnünk, bár tel- többek között az a tény is, hogy
ről nemzedékre hagyományo- jesen kikopott a köztudatból, a kiszáradó Közép-Európában
zott Kukkónia népe. Az itteni amint a Kukkónia szó mibenlé- a legnagyobb ivóvíztartalékot
hagyomány szerint e folyamköz te is kevesek által ismert.
rejti mélyében a föld, ami – ha
Kukkónia neve még a tatárjárás A Tündér- illetve Aranykert, ha sikerül megvédenünk a további
idejére nyúlik vissza, amikor a úgy tetszik Kukkónia történeté- szennyeződéstől, és utódaink
lápok és mocsarak közt mene- nek szerencsére meglehetősen legalább olyan jól sáfárkodnak
déket találók számára élet és gazdag irodalma van, bár egyes majd vele, mint mondjuk Aráhalál kérdése volt, hogy időben szerzők kötetei már régebbi bia sivatagjaiban a mai olajmegtudják, ki közeledik rejtett kiadásúak, s így nehezebben milliárdos sejkek, mérhetetlen
otthonuk felé. Barát vagy ellen- hozzáférhetőek. Érdemes azon- kincset jelent...
ség? Földes György Kukkónia ban keresni, felkutatni Ipolyi
NÉMETH ISTVÁN
lelke című nagyszerű kötetében Arnold, Alapi Gyula, Mach(A szerző felvételei)
igen érzékletesen leírja, hogy a nyik Arnold, Baranyay József,

A Vöröskereszt gútai alapszervezete több mint hatvanéves
múltra tekint vissza és rendkívül gazdag tevékenységet folytat. Tekintettel arra, hogy a nyár folyamán alaposan megcsappantak a kórházak vérkészletei, véradást szervezett a
helyi szövetkezet üléstermében. Ötvenkét önkéntes adott
vért, közülük hárman életükben első alkalommal. Az akció
sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egyre többen
jelennek meg a véradáson. A legközelebbi véradás december
17-én 8 és 10 óra között lesz a helyi szövetkezet üléstermében.
Kucsera Noémi

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJAI
DÉL-KOMÁROMBAN

A dél-komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézete szeptember 19-én (szombaton) délelőtt fél 11-től

NYÍLT NAP A LEGIOTÁBORBAN

címmel előadást szervez, amelyen Borhy László akadémikus,
ásatásvezető régész, az ELTE BTK dékánja bemutatja a legújabb római kori feltárásokat.
Mint már arról lapunkban is beszámoltunk, 2014 őszén
lakossági
bejelentés alapján feliratos
bronz
táblatöredékek, Philippus Arabs
császár Kr. u. 247 és
249 közé keltezhető törvénytáblájának
darabjai kerültek a
Klapka György Múzeumba, amely az elmúlt évtizedek egyik
legjelentősebb epigraphiai lelete Magyarországon.
töredékeinek megtalálása, illetA múzeum és az ELTE Régé- ve a brigetiói legiotábor kutaszettudományi Intézete ez év tása volt.
Helyszín:
nyarán szondázó ásatást végKomárom/Szőny, MOL-lazett a legiotábor központjában,
kótelep, Kiskertek lelőhely
a törvénytábla előkerülésének
helyszínén. A feltárás célja a (a Varga József és Műszerész
utca kereszteződése)
törvénytábla esetleges további

Haltrich Györgyi falikárpitjai a Csemadok Galériában

(Befejezés az 1. oldalról)
tását. Mint elmondta: „Ahogy
a szőnyegeken egymáshoz illeszkednek az anyagok, a színek és a felületek, ugyanúgy
illeszkedik egymáshoz a térben
minden egyes kiállított darab.”
Mint kifejtette, a tárlat anyaga

lényegében egy nagy szőttesnek tekinthető, mely energiával
tölti fel szemlélőjét. „Györgyi
úgy szövi szőnyegeit, ahogy
a napok, az élet momentumai
egymásba szövődnek, ahogy
a mozdulatok egyike követi a
másikat, s ahogy a gondolatok kapcsolódnak egymáshoz.
Szőnyegeinek színei, szálai,
motívumai, papírmontázsainak szelíden egymásra rakodó
felületei, vázlatainak szőnyegszövést előrevetítő, krétával,
ecsettel húzott sávkötegei úgy
illeszkednek egymáshoz, mint

a világ meghatározó elemei”,
folytatta a bemutatást.
A tárlatnyitó közönsége a továbbiakban a műhelytitkokba
nyerhetett bepillantást, mégpedig Györgyi korábbi vallomásai alapján. Megtudhattuk,
hogy nem mindegyik falikárpit

készült gyapjúból, alkotójuk
ehelyett használt anyagokat,
mások által kidobásra ítélt rongyokat gyűjt, hasít és dolgoz
fel. Ezekben az anyagokban ott
rejlik az előző tulajdonos lénye, ehhez társul az alkotóművész személyisége, energiái,
érintése, gondolatai. „Hiszen
az ő elképzelései alapján alakul
a szőnyeg, az ő ujjbegyei futnak végig minden egyes szálon, az ő kitartó, szelíden erős
munkája szerkeszti, variálja a
művet, az ő gondolatai, érzései
hatják át a létrejövő tárgyat. Ér-

dekes dolog más célra készült,
akár hulladékká vált anyagból
létrehozni valamit, ami nagyon
más, ami úgy nyer új életet,
új létezési formát, hogy az
alapanyaghoz mintegy katalizátorként hozzáadott művészi
tevékenység hatására transz-

formáció történik”, fejtette ki
P. Tóth Enikő.
A továbbiakban megtudtuk,
hogy Györgyi semmit sem
szeret kidobni, s itt nem csupán a rongyok megőrzésére,
összegyűjtésére kell gondolni, hanem a világ dolgainak
megőrzésére, összegyűjtésére, mely dolgok beépülnek a
műbe. Ezek a művek pedig
bizonyítják, hogy az alkotni
vágyó akkor is teret kap, ha
nem áll a rendelkezésére mindig a legjobb, vagy a legmegfelelőbbnek vélt alapanyag.

A gyapjú ugyan drága, de van
helyette pamut, vagy másféle
rongy. A háborúk idején is alkottak, csak nem festővászonra, hanem csomagolópapírra.
Némely művész esetében a
restaurátorok máig azért küzdenek, hogy ne omoljanak szét
a vészterhes időkben csomagolópapírra festett alkotások.
Az alkotni vágyó szellem tehát
mindig találékony, s abból alkot, ami éppen kéznél van. Ehhez kapcsolódik Györgyinél az
elfogadás képessége: „Tudom,
hogy másból milyen lenne, de
megértem, elfogadom az adott
lehetőségeket és abból dolgozom, mert alkotni akarok.”
Haltrich Györgyi művei a hagyományok tiszteletéről tanúskodnak, s mindez megmutatkozik bizonyos motívumokban, az
anyag és a technika alkalmazásában, vagy a hosszú, kitartást

igénylő
előkészítő
munkálatokban.
„Nem vagyok hatékony, mindent magam csinálok, minden
tele van rongyokkal,
huzigálom a szálakat
és úgy rakom ös�sze a szőnyegeket.
Tulajdonképpen így
festek”, fogalmazott
Györgyi.
Soronként
rakja
fel a színeket, mert
így szinte egymásba mosódnak. Így
hozza létre a finom
felületeket, s a mesterségbeli tudás érzelemmel telítődve
mutatkozik meg alkotásaiban. „Sötét a
ház, hidegek a falak,
ezért szövöm a fényt. Szeretném kibélelni, hogy fészek

legyen, melegebb legyen,”
idézte Györgyi szavait P. Tóth
Enikő.
Nos, most éppen Komáromban, a Csemadok Galéria falai
között készített meleg, barátságos fészket, ezt bélelte ki
szemet gyönyörködtető falikárpitjaival és egyéb alkotásaival, melyeket mindenképpen
érdemes megtekinteni.
A kiállítás ünnepélyes megnyitójának végén Györgyi
három felnőtt fia közül Barják
András és Márton adott rögtönzött koncertet, zongorán,
illetve szaxofonon örömzenélve és teremtve igazán fantasztikus hangulatot.
-nkzs-
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Mozgalmas volt a Bellő tánccsoport nyara

Gazdagították programkínálatukat

A hazai fellépésein kívül két nagy eseményen vett részt az
ógyallai Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola néptánccsoportja. A fiatal táncosok már júniusban intenzíven készültek a bulgáriai Várnában megrendezésre került nemzetközi néptáncfesztiválra, ahol a Šarišanček gyermekcsoport
mellett a Bellő képviselte Szlovákiát. A lengyel és a hazai
csoport után együttesünk kapta a legnagyobb tapsot.
A várnai fesztiválon számos
európai ország képviseltette
magát: Litvánia, Lettország,
Észtország, Ukrajna, Lengyelország, Románia, valamint
Bulgária. Együttesünk méltón
képviselte nemcsak hazáját,
hanem szülővárosát, Ógyallát
is. Ezt a bizalmat már a fesztivál előtt megelőlegezte nekik
a város polgármester asszonya,
képviselő-testülete és vállalkozói, akik lehetővé tették a
csoport számára a kirándulást.
Az évente minden Bellő-ta-

got megmozgató eseményre
augusztusban került sor. Idén
6. alkalommal szervezte meg
a csoport a Bellő tánctábort
a kormányhivatal kisebbségi
osztályának támogatásával. A
tábor helyszínéül idén is Nagyszegpuszta szolgált. A résztvevők az egy hét alatt erdélyi
és hazai tájegységet bemutató
táncokat tanultak és jól érezték
magukat.
A nyár sikerein felbuzdulva a
csoport új erővel, kipihenten
kezdi az új évadot.

JÓKAI-DÍJ 2016

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága irodalmi
pályázatot hirdetett, amelynek témája „Jókai emlékhelyek
és kialakításuk történeti háttere” lett.

Pályázni eddig nem publikált
művel lehet (max. 25 db A4-es
oldal). A pályázat jeligés. Külön, zárt borítékban kell csatolni a szerző nevét, elérhetőségét és egy nyilatkozatot arról,
hogy a mű nyomtatásban még
nem jelent meg. Azon a borítékon kell feltüntetni a nevező
jeligéjét is. A külső borítékra
a pályázók írják rá: Jókai-díj
pályázat 2015, pályázat. A pályaműveket egy nyomtatott

példányban és CD-n kell benyújtani. Egy szerző csak egy
művel pályázhat. A pályázat
győzteseit 2016 februárjában,
Jókai Mór születésnapja alkalmából Komáromban hozzák
nyilvánosságra. Levélcím:
Jókaiho všeobecnovzdelávacie
a múzejné združenie
Valchovnícka 2
945 01 Komárno
A pályázat határideje:
október 31.

Felvételeinken: (fent) A várnai fesztiválon felvonuló ógyallai
Bellő néptáncegyüttes a gálaprogramban – (lent balra) megérdemelten aratott osztatlan sikert. – (lent jobbra) A nádszegpusztai felkészítő tábor résztvevői.

A gyorshajtás ára
Szerdán a kora délutáni órákban szokatlan közlekedési ba
leset történt Komáromban a Petőfi utcában. A megengedett
sebességnél jóval gyorsabban hajtott személygépkocsijával
az 53 éves A. Miroslav, aki az egyik parkoló kocsinak ütközött, majd átcsúszott az út másik felére, ahol egy újabb
kocsit tett tönkre. Az ütközés erejétől a kocsi a felborult. A
gépkocsi vezetője a baleset következtében hosszas gyógykezelést igénylő, súlyos sérüléseket szenvedett, az agyrázkódás
mellett derékcsigolya-törést is. Felgyógyulása több hónapot
vesz igénybe.

Komárom az elszalasztott lehetőségek városa?
El kell oszlatni a körforgalmakkal kapcsolatos tévhiteket

– Egyszer, s mindenkorra el kell oszlatni több félreértést a
körforgalmakkal kapcsolatosan. Az utóbbi hetekben önjelölt
„tervezők” és szakértők kezdtek egyfajta hadjáratba, s közben fittyet hánytak törvényre, előírásra, az emberi méltóság
tiszteletben tartására – mondja keserű szájízzel id. František
Németh mérnök, az Aquaplan Kft tervezőiroda tulajdonosa.
Azután mutatja az előírásokat, amelyek törvényerejűek, betartásuk kötelező. Nincs kiskapu, félmegoldás, különben a
körforgalom nem teljesíti küldetését, a közúti forgalom biztonságát és a sebességkorlátozást.
– A legnagyobb – és számom- tűnő útíveket terveztünk, mera teljesen érthetetlen – vitát lyek alapján a felettes szakértői
a nemrég befejezett körforga- szervek engedélyezték a körlom váltotta ki, amely minden forgalom megépítését. Kiváló
tekintetben megfelel a közúti kapcsolatunk van a rendőrség
normáknak. Igaz, lehetne azon közlekedési osztályának mérvitázni, hogy a járdába belelóg egy
lépcső, amely nem
szerepel a telekkönyvi rajzokon, s emiatt
bizony a gyalogosnak rá kell lépnie az
úttestre, hacsak nem
akar lámpaoszlopnak
ütközni, ám ennek
megoldása a városi
illetékesekre hárul.
Ennek a körforgalomnak nagyon sok
szempontnak kellett
megfelelnie, olyanoknak, amelyeket
az egyszerű polgár
nem ismer. Ilyen
például az, hogy a körforgal- nöki irodájával, először velük
mon semmilyen körülmények elemezzük a lehetőségeket,
között ne lehessen egyenesen felállítjuk a fontossági sorrenáthajtani,.Ugyanis akkor nem det a balesetek gyakorisága
teljesül az alapvető célkitűzés, alapján, mielőtt a végső tervmiszerint a közlekedésbizton- javaslatokat elkészítjük – szól
ság érdekében (és aki ismeri közbe ifj. Németh František
a közlekedési szabályokat, az mérnök. Szomorúan jegyzi
tudja) csak 20-30 kilométer/ meg, hogy az egyik laptól már
órás sebességgel lehet behaj- felkeresték őket, ám úgy tűnt,
tani. Ugyancsak alapvető elő- mintha a tollnokot nem érdeírás, hogy a sofőr tökéletesen kelte volna az ő véleményük,
lássa a kereszteződésbe érke- felsorakoztatott tényeik, egyző kocsikat. Ennek érdekében szerűbbnek tűnhetett számára,
mások számára feleslegesnek ha a „közvélemény” képvise-

Most már csak vágyálom marad? A korábbi, önmagát szakértőnek tartó komáromi városvezetés ágált legjobban az
Erzsébet-híd előtti vámházterület körforgalommal történő
szabályozása ellen. Ennek következtében, aki a jobb oldali
vámépülettől akar visszatérni a városba, kénytelen Dél-Komáromban megfordulni a körforgalomban...

lője szerepében tetszeleghet.
Az első rajzok már elkészültek
Komárom azon területeiről,
ahol elkellne a sebességcsökkentés, egy új körforgalom.
Ilyen a Belső körútnak az az
útszakasza, amely a Vág-híd
felé vezet, és a Villanytelepi,
illetve Dohánygyári utcák kereszteződése. További körforgalmi csomópont lehetne az
I. lakótelep felé a I/63-as útról
való letérés követően, a vasúti
aluljáró utáni területen az E. B.
Lukáč és a Szakszervezetek utcájának kereszteződése. Itt négy
út csatlakozását
lehetne megoldani
úgy, hogy a gépkocsivezetőknek
lehetőségük lenne
a tökéletes rálátásra és ezzel együtt
a forgalom biztonsága is javulna.
Természetesen a
gyalogosok részére is épülnének
járdaszigetek, ám
mindehhez szükséges az is, hogy
a singellői (vasúti)
átjáróig szélesítsék ki az úttestet.
Van azonban egy
olyan útfelület, amelynek megoldását egyben a legnagyobb
kudarcának tartja a tervezőiroda. Állami támogatás mellett, a
megyei útkezelési vállalat kez-

deményezésére ugyanis az Erzsébet-híd (a régi vámépületek)
előtti terület teljes felújítására
került volna sor.
– A régi vámház előtti terület
rendezetlen, nem felel meg az
uniós előírásoknak, melyek
szerint a schengeni határokon
belül az utasnak nem szabad
észrevennie, hogy államhatárt
lépett át. A mi elképzelésünk
szerint a Pokol vendéglő előtt
lett volna egy nagyobb körforgalom, a híd bejáratánál pedig
egy kisebb, ami lehetővé tenné
bárki visszafordulását Komárom felé. Egyetlen beruházása
lett volna ezzel kapcsolatosan
Komárom városának, mégpedig az, hogy a régi vámépület
előtt egy méltó, lehetőleg aszfaltozott, illetve térköves parkolót alakítson ki. A körforgalmakkal kapcsolatos kiadásokat
a megyei közútforgalmi vállalat vállalta volna magára. A
korábbi városvezetés nem támogatta ezt a megoldást, mert
szerinte a munkásokat szállító
autóbuszok megcsúszhattak
volna rajta. Megjegyzem, ez
a körforgalom olyan lett volna, mint a dél-komáromi,
ahol nincs ilyen veszély. Ilyen
hozzáállás mellett nem csoda,
hogy a megyei cég levette a napirendről a javaslatot, s a pénzt
egy Komáromon kívüli körforgalomba fektették be, amelyet
ugyancsak mi terveztünk –

Idősebb és ifjabb Németh František mérnök az új körforgalom-tervezetekkel
mondta id. Németh František
mérnök, majdhozzá tette: – A
mi feladatunk az, hogy olyan
megoldást találjunk, hogy a
gépjárművezetők,
kerékpárosok és gyalogosok számára
egyaránt biztonságossá váljon
a forgalom.
A mai napig megmagyarázhatatlan, hogy Komárom korábbi városvezetősége, amelyben
nem volt tervező, nem volt
ilyen téren szakmai gyakorlatuk, miért nem hallgatott a
szakemberekre, miért tették
lehetetlenné, hogy az ország
kapujának környéke méltó lehessen Komáromhoz?
Rövid találkozásunk ellenére
egyértelműen el kell ismernem

a tervezőiroda munkájának
szakmai eredményeit. Tőlük
tudtam meg azt is, hogy a Vághíd lejárójánál van egy 10 m
széles „alagút” az úttest alatt,
ami az eredetileg a főúton haladó forgalmat a Belső körúton
át mentesíthette volna. Befejezésére mind a mai napig nem
került sor, pedig ez a város
egyik legveszélyesebb útszakasza. Remélhetően a jelenlegi városvezetésben nincsenek
már olyan, magukat mindentudónak és mindenhatónak tartó
személyek, akik fontos döntéseknél nem a komáromi lakosok érdekeit tartják szem előtt.
Vagy mégis?
-ls-
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Növényvédelem

Nem mellékes lehetőség...

Időszerű munkák a kertekben

Szeptember elején is van
munka a kertekben!
Az idei időjárás eléggé megviselte a kertünket, és a kertművelőket is. Lehet, más
kiskerttulajdonosok sem jártak jobban, hogy a nagyobb
kerttel rendelkezőket már
ne is említsük. A rendkívüli
nyári meleg és az aszály következményeképp az idei termés sem dönt majd rekordot.
Szeptemberre is sok betakarítani valója van annak, aki
hagymát, burgonyát ültetett.

A sütőtök is érik, de még
csicsókát is szedhet, akinél jutott egy kis hely a kert
végében ennek az igénytelen és szapora növénynek. A
vöröshagyma és a lilahagyma felszedését sem érdemes
halogatni – már aki fel nem
szedte idáig – mert a csapadékos napok újra fellazítják
a már beszáradásnak indult
burokleveleket, s akkor csak
azonnali fogyasztásra alkalmas hagymánk lesz. A téli
tárolásuknak egyébként is
sok feltétele van. Általában
a dughagymáról termesztett
úgynevezett kétéves hagymák tömöttebbek, azaz magasabb a szárazanyag-tartalmuk, esetenként jobban
záródik a nyaki részük, vé-

konyabb buroklevelük miatt
és ezért az apadási súlyveszteségük is kisebb, miáltal
nagyobb eséllyel tárolhatók.
Érdemes rá hát körültekintően tájékozódni, amikor fajtát
választunk a gazdaboltban.
Hasonló a helyzet a burgonyánál is. Csak szép, egyenletesen beparásodott héjú
gumókat érdemes tárolni. Lehetőleg száraz földből szedjük föl a gumókat és csak a
sérülésmentes darabokat válogassuk ki tárolásra.
A hónap végén
sor kerülhet a
gyökérzöldségek felszedésére
is. A betakarításuk tervezett
időpontja előtt
2-3 héttel már ne
öntözzük őket,
ezzel is segítve a
tárolhatóságukat.
Sárgarépa, petrezselyem,
paszternák, zeller, cékla és
a feketegyökérként kapható,
igazán télálló gyökérzöldség.
Kevésbé ismert a Csallóközben, viszont érdemes termeszteni. Ez
akár 40–50
cm hosszúra is megnő,
kb. spárgavastagságú
fekete rúd.
Igazában
akkor jó, ha
szép egyenes
és nincsenek
rajta rücskök, illetve akkor
igazán friss, ha feltörve ragadós lé folyik ki belőle. Utóbbi
tulajdonsága egy kicsit meg
is nehezíti a kezelhetőségét,
mivel hámozás közben is

megszáradt ragasztó érzetét
kelti a kezünkön. Épp ezért is
ajánlott először a földet alaposan lemosni, majd gumikesztyűvel, folyó víz alatt hámozni. A gyökér fekete héja
alatt hófehér belső rejlik, ami
nagyon könnyen és hamar
megbarnul, ezért hámozás
után azonnal citromos hideg
vízben kell áztatni. Elkészítését tekintve szinte mindent
megcsinálhatunk vele, amit a
spárgával is – azaz párolhatjuk, megfőzhetjük, megsüthetjük, karamellizálhatjuk.
Itt is érdemes megemlíteni,
hogy a főzés során is elég sok
ragacsos folyadék fő ki a feketegyökérből, megnehezítve
a felhasznált edények tisztítását. Ízét tekintve spárgára
és a fehérrépára emlékeztet.
Felszedni októbertől lehet,
de a talaj állapotától függően egész télen szedhető, nem
kell fagymentesen tárolni.
Ilyenkor jön el az őszi fokhagyma ültetésének az ideje,
a tormát is szeptemberben
telepíthetjük, de legjobb a
rebarbarát is ősszel telepíteni. Szeptemberben vethetjük

még a sóskát és a spenótot
– kis szerencsével még az
idén kóstolót is szedhetünk
belőlük – valamint az áttelelő
salátát.
-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

Eladó jó állapotban
levő, megkímélt,
nagykerekű utánfutó.
Tel.: 0918 644 235.

Eladó tökmag
(2 euró/l).
Tel.: 0908 135 794.

Rendkívüli ajánlat!

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!

0%-os

KAMATÖVEZET

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne akarjon állandóan bűnbak vagy mártír lenni, ne vállalja olyasmiért a felelősséget, amiről
nem tehet. Vigyázzon jobban az egészségére! Hasznos lenne ezen
a héten mellőzni az alkoholfogyasztást és ha teheti, inkább mindig
valamilyen hús nélküli vagy egyéb könnyű ételt válasszon.
HALAK (február 21. – március 20.) A lelkesültség az, ami ös�szeköti a hasonló gondolkodású embereket. Ha tehát barátokra,
társakra vágyik, egyszerűen vesse bele magát kedvenc elfoglaltságaiba! Sok olyan impulzus érheti ezen a héten, ami új irányok
felé is nyitottá teszi, találkozhat olyanokkal, akik megosztják önnel tapasztalataikat.
KOS (március 21. – április 20.) Félő, hogy újból hatalmába keríti a vásárlási őrület. Képtelen határt szabni a költekezésnek és
ehhez most jó ürügy a közelgő ősz. Ne a mennyiségre törekedjen! Inkább olyasmit engedjen meg magának, ami minőségbeli
változást hoz az életébe.
BIKA (április 21. – május 20.) Szívesen rendelkezik mások idejével, különösen azokét szereti beosztani, akikkel vagy akivel együtt él. Ne akarja
megmondani, ki mikor mit csináljon, mert ezzel csak ellenkezést vált ki.
Tisztelje meg annyival a másikat, hogy megadja neki a szabad választás
lehetőségét és máris könnyebben alkalmazkodnak majd egymáshoz.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Vigye keresztül akaratát még
akkor is, ha erőszakosnak tartják emiatt vagy veszít a népszerűségéből. Legyen egy kicsit önzőbb, mert senkinek sem jó, ha
csak magára kényszerít egy szerepet, de valójában valami egészen másra vágyik. Csak akkor kaphatja meg, amit szeretne, ha
őszinte.
RÁK (június 22. – július 22.) Megvannak a módszerei arra, hogyan hívja fel magára azok figyelmét, akiket meg szeretne hódítani. Ezek most is működnek, kiválasztottja máris észrevette önt és
azon töri a fejét, hogyan tudna közelebb kerülni önhöz. Erotikus
kisugárzásának nehéz ellenállni!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ne érezze magát tökéletlennek partner híján. Vannak olyan időszakok az ember életében,
amikor inkább befelé fordul, önmagával foglalkozik, és ez nem éppen kedvező egy párkapcsolat elindításához. Ezt az időt arra használja, amire való és ne meneküljön el előle!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Azt gondolja, hogy olyan
fantasztikus az ötlet, amit kiagyalt, hogy valami biztosan nem stimmel vele. A siker titka az, hogy azonnal cselekednie kell ötletei sugallata alapján, amint azok kikristályosodnak önben. Belső megérzései és intuíciója kiválóan működik, hagyatkozzon rájuk!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Lehetőleg ne utazzon
és ne vágjon bele nagyobb volumenű üzleti tranzakcióba, ez a hét
ugyanis nem alkalmas ilyesmire. Várjon néhány napot és inkább
kockázat nélkül tegye meg ugyanazt. Családi körben számíthat egy
váratlan, pozitív fordulatra, ami sokaknak megkönnyebbülést hoz.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Hajlamos rá, hogy bármilyen apróságból gondot csináljon. Gondolja csak végig, mit okoz
egy ilyen panaszáradat, kiben milyen érzést kelt és mennyi energiáját veszi el feleslegesen, ahelyett, hogy azonnal a megoldást tudná
keresni. Legyen éberebb, vegye észre ezt a viselkedésmintát!
NYILAS (november 23 – december 21.) A konfliktusok önmagukban nem jelentik azt, hogy ki kellene lépnie egy kapcsolatból, hiszen ez sokkal inkább annak a jele, hogy képesek
felismerni, ha valamilyen problémájuk van és beszélnek róla.
Az már elgondolkodtatóbb, ha nem találják a közös nevezőt és
nem tudnak megegyezni.
BAK (december 22. – január 20.) Ne próbálja meg elkerülni a
partnerével esedékes beszélgetést, mert a folyamatosan elfojtott
frusztráció felgyülemlik és a bolhából végül elefánt lesz. Igyekezzen világosan megfogalmazni, hogy mi is bántja és mire lenne
szüksége, csak így találhatnak mindenkinek jó megoldást.
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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

Predávame

obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.

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 Gútán megkímélt állapotban levő 3,5 szobás családi
ház nagy kerttel, garázzsal és pincével. Tel.: 0905 443 515

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Beltéri ajtók
már

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

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:

0948 252 606.
A csicsói kastélyba
házvezető házaspárt
keresnek.
Tel.: 00421/0905 978 570,
035/7795 246.
E-mail: eszter@csicsoialma.com

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

Baj van a hangszerével?

Eladó nyaraló Gúta mellett
Csörgő térségében

Bérelnék 3-szobás lakást Komáromban a Belső körút környékén. Tel.: 0919 357 408.

Elérhetőség: 0905422818,
daniel.orvos@uniquereal.sk

* 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.

A kitűnő műszaki állapotban lévő falazott épület
4-áras telken fekszik. Az emeleten berendezett
szoba, a földszinten konyha és zuhanyozósarok
van. A fűtés villanyradiátorokkal történik, a vízellátás kútból és városi vezetékről biztosított
GSM riasztórendszer, automatikus öntözés
(Toro).
Ára: 21 000 €;

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

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
szeptember 12-től 18-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, 6.25 TV2
matiné, 9.50 Babavilág,
10.50 A jaguár (francia),
12.50 Knight Rider (amer.),
13.55 Tűz és víz (török),
15.55 Példátlan példaképek
(amer.-német), 18.00 Tények, 19.00 Honey (amer.),
21.10 Lepattintva (amer.),
23.35 A romlás napjai
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.05
Kalandor, 12.00 Street
Kitchen, 12.30 Agymenők
(amer.), 13.25 Az élet csajos oldala (amer.), 13.55
A harc törvénye (amer.),
15.55 Ara csak egy van
(amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 20.00
Vigyél el!, 21.15 Gyertek
át szombat este!, 22.20
Párizsból szeretettel (francia-amer.), 0.15 Sörcsata
(amer.)

RTL II

10.00 Behajtók, 10.55 Hazug csajok társasága (amer.),
12.45 Nagy hal (amer.),
15.00 UEFA magazin, 16.00
Dallas (amer.), 17.00 Nyomtalanul (amer.), 18.00 Terra
Nova (amer.-ausztrál), 19.00
CSI: Miami (amer.), 20.00
Csúcshatás (amer.), 22.00
Belső
ellenség
(amer.),
23.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

10.40
Állati
melósok,
13.05 Született kémek,
13.55
Táncakadémia,
15.25 Dr. Hangyás (magyar), 17.15 Bogyó és Babóca, 18.00 Vackor az első
bében, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Monty
Python
Repülő
Cirkusza, 23.10 Fesztivál
Stage Pass

Duna tv

14.25 Másfélmillió lépés
Magyarországon, 15.25 A
koppányi aga testamentuma (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó,
18.30 Szerencse szombat,
19.30 Adlon hotel (németosztrák), 21.10 Szigorúan
bizalmas (amer.), 23.30
Casino Jack (kanadai)

Duna World

11.15 Drága kisfiam (magyar), 12.35 Virágzó Magyarország, 13.15 Sok hűhó
semmiért, 16.35 Magyar
elsők, 17.25 Karácsonyi
bárány, 18.20 Szabadság
tér 89, 19.10 Csináljuk a
fesztivált!, 19.55 Mindenből egy van, 21.30 Szálka,
22.25 Legenda-válogatás,
23.25 Család-barát

Pozsony 1

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, 12.45 Knight
Rider (amer.), 14.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Sylvester (amer.),
18.00
Tények,
19.00
Transformers 2 (amer.),
22.00 A Wall Street farkasa (amer.), 1.45 A szállító
(amer.)

RTL Klub

6.55 Kölyökklub, 11.25 A
Muzsika Tv bemutatja!,
12.55 Házon kívül, 13.30
Gloriett a hullának (amer.),
15.25 Akit Buldózernek
hívtak (olasz-német), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11
(német), 19.50 2012 (amer.kanadai), 22.45 Lehetek az
eseted?
(amer.-kanadai),
1.20 Eastwood faktor

RTL II

9.20 Repülj velem! (amer.),
11.20 Segítség, bajban vagyok!, 16.20 Minden végzet
nehéz (amer.), 18.40 A szív
bajnokai (amer.), 21.00 Pimaszúr átcuccol, 22.00 Heti
hetes, 23.00 A szív bajnokai
(amer.)

M2

13.25 Tintin kalandjai,
13.50 Varázslók a Waverly helyből, 14.15 Arsene
Lupin, 15.10 Garfield és
barátai, 16.00 A MacLean
család, 18.20 Irány Dínóföld!, 19.25 Szép álmokat,
gyerekek!, 20.00 Családom és egyéb emberfajták,
20.25 Böngésző, 21.00 A
holdkóros (amer.), 22.30
A győztes (magyar), 23.35
Sikersorozat (amer.)

Duna tv

9.55 Egyházi műsorok,
13.20 Utolsó betyár, 15.10
A világörökség kincsei,
15.30 A kölcsönkért kastély (magyar), 17.00 A
muskétások (angol), 18.00
Híradó, 18.40 Hogy volt?,
19.35 Herbie Monte Carloba megy (amer.), 21.25
A rettegés arénája (amer.),
23.30 Habermann (csehnémet)

Duna World

11.15 Fölszállott a páva,
12.40 Nótacsokor, 13.45
Szabadság tér 89, 14.30
Életművész, 15.25 Önök
kérték,
16.20
Túlélés
vagy népszolgálat?, 17.15
Bűvös vadászok (magyar),
18.25 Szeretettel Hol�lywoodból, 19.05 Gasztroangyal, 20.00 Évszakok
Balázs Fecóval, 21.30
Munkaügyek, 22.00 Bábel
– Hesnával a világ

Pozsony 1

12.00 Toszkán szenvedély
(olasz), 15.25 Szlovákia,
szeretlek!, 17.20 Úttalan utakon, 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.30
Taxi,19.00 Híradó, 20.20
váratlan
találkozások,
21.10 Igaz történetek,
21.45 Talkshow, 22.40
Zene, 0.45 Elisa

13.30 Poirot (angol), 15.05
A felszabadítás, 16.40
Senki sem tökéletes, 17.45
Menjünk a kertbe!, 18.15
A konyhám titka, 19.00
Híradó, 20.20 Doktor Martin (szlovák-cseh), 21.10
Selfridge úr (angol), 22.45
Agatha Christie: Poirot
(angol), 0.20 Selfridge úr
(angol.)

14.40 Bajnokok Ligája
magazin, 16.00 Farmereknek, 16.20 Vadászoknak,
17.05
Színészlegendák,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.20 Az ismeretlen
történelem, 23.25 Post
mortem

11.35 A család, 12.00 Az
emberi szeretet, 13.00 Egyházi magazin, 14.00 Fortuna Liga, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.15 Gyerekek, 22.00
A más ebédje (francia-indiai), 23.45 Mozi

Pozsony 2

Markíza tv

10.10 Mike és Molly,
11.05 Szupersztár, 13.30 A
nagy papa (amer.), 15.25
Apám egy lator (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Az elpusztíthatalanok (amer.), 23.10
SWA (amer.), 1.00 Bolond
vacsoravendég (amer.)

JOJ TV

10.50 Csillag születik, 13.15
Largo Winch (amer.), 15.30
Igen, főnök!, 17.40 Családi
ügyek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Csillag születik, 23.00 Machete (amer.),
Keleti
ígéret
(kanadaiamer.)

Pozsony 2

Markíza tv

8.45 Babe a városban
(amer.), 10.35 Két és fél
férfi, 11.05 Denis, a komisz
(amer.), 12.40 Apám egy
lator (amer.), 14.50 Rendőrakadémia (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Szupersztár,
23.00 Gotham (amer.)

JOJ TV

12.25
Flinston
család
(amer.), 14.25 Armageddon
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30
Hetedik
menyország, 22.45 A telefonfülke
(amer.), 0.20 A titokzatos
lyuk (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

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 Családi
titkok, 13.55 Magánnyomozók, 14.55 Az én bűnöm (mexikói), 15.55 Veronica aranya
(mexikói.), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.05 Ezek
megőrültek!, 21.35 A milliomos szakács, 22.40 Az ősi
prófécia (amer.), 23.40 Így
készült: Víkend

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 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 Rossz
ban, 20.05 Ezek megőrültek!,
21.35 A titkok könyvtára
(amer.), 22.40 Hawaii Five
(amer.), 23.45 Franklin és
Bash (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Az én
bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Ezek megőrültek!, 21.35 Hazudj, ha tudsz! (amer.), 22.40
Lángoló Chicago (amer.),
23.45
Életfogytig
zsaru
(amer.)

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,
20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok közt,
22.00 Dr. Csont (amer.),
23.30 Magyarul Balóval

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!, 20.10 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.00 Castle (amer.),
0.35 Egy rém modern család
(amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Űrzavar
(francia-japán), 18.00 A szállító (francia-német), 19.00
Glades (amer.), 20.00 Partyzánok, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Showder Klub

M2

11.50 Fixi, Foxi és barátaik,
12.55 Elveszett világ, 14.15
Kenguk, 14.45 Bogyó és Babóca, 16.35 Varázsceruza,
17.30 Süni és barátai, 17.35
Kérem a következőt!, 20.25
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Gyilkosság (amer.),
0.15 Az élet sava-borsa (lengyel)

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 Kékfény, 21.25 JAG
(amer.), 22.25 On the Spot,
23.20 Homo politicus

Duna World

11.15 A lengyel remények
tábornoka, 12.40 Magyar
történelmi
arcképcsarnok, 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Görög katolikus liturgia, 16.50 Öt kontinens,
17.35 A nagy fafilm, 18.35
Hazajáró,
19.10
Hogy
volt?, 20.05 Budavári palotakoncert, 21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.35 Doktor
Martin (cseh-szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos
tájak, 16.55 Talkshow, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 A nagy
verseny (amer.), 21.55 A korzó
(szlovák), 22.50 Az ajtó mögött,
23.15 Nash Bridges

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Mozi, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Mai lakások,
18.00 Fókusz, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.40 Nemzetek között, 22.45 Művészetek,
23.10 Jazz

Markíza tv

13.40 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
16.56 Niké, 17.20 Reflex,
17.50 A kakukk (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor, 22.00 A farm, 23.10
NCIS (amer.), 1.00 A maffia
ügyvédje (amer.)

JOJ TV

12.30 Csillag születik, 14.00
A farmer feleséget keres,
15.00
Kényszervásárlók,
17.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd (szlovák),
19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.35 Vadlovak,
22.00 A farmer feleséget keres, 23.00 Castle (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Űrzavar
(francia-japán), 17.30 Rumlis vakáció (angol-amer.),
19.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 20.00 Partyzánok,
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Pimaszúr átcuccol,
23.00 Barátok közt

M2

TV2

RTL Klub

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Rex
felügyelő (osztrák), 16.05
Feketén-fehéren
(brazil),
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30
Maradj talpon!, 20.25 Önök
kérték, 21.25 Szívek doktora
(amer.), 22.50 Müpart, 0.50
A médium (amer.)

9.10 A hegyi doktor, 10.00
Család-barát, 11.30 Sophie
szerint a világ, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Rex felügyelő
(osztrák), 16.05 Feketén-fehéren (brazil), 18.00 Híradó,
18.40 A hegyi doktor (osztráknémet), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 Ketten Párizs ellen
(magyar), 21.25 Szabadság tér
89, 22.10 Római helyszínelők (olasz), 0.40 Medvebarát
(amer.)

11.15 A lengyel remények
tábornoka, 12.40 Magyar
elsők, 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Ortodox örömhír,
16.00 Útravaló, 17.35 A Nobel-díjas hadifogoly, 18.30
Hazajáró, 19.05 Hogy volt?,
20.05 Van képünk hozzá,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül, 23.20 Család-barát

Duna tv

Duna World

11.15 György barát (magyar),
12.30 Mesélő cégtáblák, 13.15
Kívánságkosár, 15.35 Vatikáni híradó, 16.00 Református
magazin, 16.55 Rejtélyes XX.
század, 17.30 Tisztelet a hősöknek, 18.30 Hazajáró, 19.00
Hogy volt?, 19.55 Szálka,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

12.50 A jós (szlovák), 13.30
Heidi (amer.), 14.55 Grimm
mesék, 15.55 Borsószem
királykisasszony
(német),
17.05 Szent Borbála, 19.00
Híradó, 20.20 Hamupipőke
(olasz), 23.45 Szent Borbála
(olasz)
11.55 Egyházi műsorok,
13.45 Hétfájdalmú Szűzanya,
14.35 Az anya (szlovák),
15.50 A család, 16.50 Szüret,
17.25 Szlovák tangó, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.30 Nap
a hálóban (csehszlovák)

Markíza tv

11.05 Vadászidény (amer.),
12.40 Ne félj (szlovák), 14.35
Mindenható Evan (amer.),
16.40 Niké, 16.45 Múmia
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 NCIS (amer.), 0.10 Két
és fél férfi (amer.)

JOJ TV

8.50
Flinstone
család
(amer.), 10.45 Rio (amer.),
12.45 Taxi (francia), 14.50
Kényszervásárlók, 16.10 A
nagy mogyorólopás (amer.),
17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Cumlikátor (amer.), 22.40
Napfény (amer.), 1.15 A kék
templomosok (amer.), 2.10
Élők és holtak (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magánnyomozók,
14.55 Az én bűnöm (mexikói),
15.55 Veronica aranya, 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.35 Deep Impact (amer.), 0.05 Charlie angyalai (amer.)

RTL Klub

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 A Toledo család (amer.mexikói), 13.45 A beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok
közt, 17.05 Taxi 3 (francia),
18.45 UEFA Európa Liga élő
mérkőzés, 21.40 Partyzánok,
23.30 UEFA Európa Liga ös�szefoglaló, 0.30 Agymenők
(amer.)

12.45 Elveszett világ (francia), 13.35 Fixi, Foxi és barátaik, 14.25 Kenguk, 15.15
Marcelino, 15.50 Benjámin,
az elefánt, 17.55 Félix levelei, 18.50 Állatkert a hátizsákban, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Twin Peaks (amer.), 0.20 Az
élet sava-borsa (lengyel)

Duna World

6.20 TV2 matiné, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók (magyar), 14.55
Az én bűnöm (mexikói),
15.55 Veronica aranya (mexikói), 16.55 Fior ella, 18.00
Tények, 19.30 Jóban Ros�szban, 20.15 Ezek megőrültek!, 21.35 Frizbi Hajdú Péterrel, 22.40 NCIS (amer.),
23.45 Felejthetetlen (amer.)

TV2

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A Toledo család
(kolumbiai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Űrzavar (francia-japán), 17.30 Los Angeles-i tündérmese (amer.),
19.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Dallas (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.30 Építs
házat, ültess fát!, 15.00
Menjünk a kertbe!, 15.30
Lehetőség, 16.30 Csodálatos
tájak, 16.55 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Bajnokok Ligája, 23.30 Nash Bridges
15.35 Magyar magazin,
16.00 Mai lakások, 16.25
Itt vagyunk otthon, 17.00
Szlovákia borútjai, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.05 Az utolsó portré,
21.05 Hollywood háborúban, 22.45 Rendőrség,
23.15 Évekkel ezelőtt

Markíza tv

12.00 A mentalista (amer.),
13.00 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
16.56 Niké, 17.00 Híradó,
17.20 Reflex, 17.50 A kakukk, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 NCIS (amer.), 1.00 A
maffia ügyvédje (amer.)

JOJ TV

11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 15.00 Kényszervásárlók, 16.30 Topsztár,
17.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Csillag születik, 22.50 Az
indok (amer.), 23.50 Hawaii (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

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!, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.00 CSI: A helyszínelők (amer.), 23.30 Magyarul
Balóval

RTL II

M1

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

6.00 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!,
20.10 Éjjel-nappal Budapest,
21.25 Barátok közt, 22.00
Szulejmán (török), 1.05 Törés (amer.)

12.50 Elveszett világ, 14.35
Kenguk, 15.20 Marcelino,
15.45 Thomas, a gőzmozdony, 16.50 Manó Benő,
17.30 Süni és barátai, 18.30
Pocoyo, 18.35 Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
0.15 Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

CSÜTÖRTÖK
M1

RTL II

M2

10.30 Bogyó és Babóca,
10.35 Caillou, 10.45 Buckó,
12.45 Elveszett világ, 14.30
Kenguk, 15.55 Benjamin, az
elefánt, 17.00 Vackor az első
bében, 17.35 Kérem a következőt!, 18.35 Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Borgiák
(kanadai), 0.25 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

11.30 Sophie szerint a világ, 12.45 Magyar történelmi arcképcsarnok, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Rex
felügyelő, 15.50 Feketénfehéren, 17.05 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 A
hegyi doktor, 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Fábry,
21.55 Hat nap, hét éjszaka (amer.), 1.00 Isztambul
(magyar-holland-török)

Duna World

11.15 György barát (magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Világörökség
Portugáliában, 15.20 Vallási műsor, 16.25 Hazajáró,
16.55 Építészkorzó, 17.30
Asszonysorsok és nőszerepek az irodalomban, 19.05
Hogy volt?, 20.05 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történet, 15.10 Szlovákia képekben, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos tájak, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Otthon, édes otthon, 21.10 Az
élet folyója, 22.40 Riporterek, 23.10 Murdoch kertjei

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Tudományos magazin, 15.40
Roma magazin, 17.05 Szlovákia borútjai, 17.35 Nemzetiségi híradó, 18.45 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.45
Európai Liga, 23.00 Tudományos magazin

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, 20.10 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.00 Hat töltény
ára (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 A Toledo család (kolumbiai),
13.45 A beépített szépség
(amer.), 14.40 Az örökség
(amer.), 15.35 Barátok
közt, 17.05 Űrzavar (francia-japán), 17.30 Érintés
(amer.), 18.30 Tűzönvízen (amer.), 19.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Nyomtalanul
(amer.)

M2

12.50
Elveszett
világ,
14.30 Kenguk, 16.40 Varázsceruza, 17.25 Süni és
barátai, 17.35 Kérem a
következőt!, 18.35 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Top Gear (angol), 23.30
Dalszerzők az A38 hajón,
0.00 Az élet sava-borsa
(lengyel)

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, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Fölszállott a páva, 21.25 Columbo (amer.), 22.40 Szemfényvesztés (francia), 0.20
Le Mans (amer.)

Duna World

10.25 Magyarország története, 11.15 György barát
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.40 Vallási műsorok, 17.40 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
Menjünk a kertbe!, 16.25
Csodálatos vidékek, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szlovákia, szeretlek,
21.40 Úttalan utakon (szlovák), 22.25 Nyikita (francia-olasz)

Pozsony 2

10.25 Roma magazin, 14.25
Telehétvége, 15.00 Tenisz,
20.10 Vörösbor (szlovák),
21.20 A család, 21.55 Képzeld el, 23.40 Hírek

Markíza tv

11.50 A mentalista (amer.),
13.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.20 Reflex, 17.50
A kakukk, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 NCIS (amer.),
1.00 A maffia ügyvédje
(amer.)

10.50 Rex felügyelő, 11.50
A mentalista (amer.), 12.50
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, 22.20
A visszafordíthatatlan sors
(amer), 0.15 A hatodik érzék (amer.), 1.15 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

Markíza tv

11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 A farmer feleséget keres, 15.00 Kényszervásárlók, 16.30 Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Vadlovak, 22.00
A farmer feleséget keres,
23.10 NCIS (amer.)

11.00 Védőnők, 13.00 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 14.00 A farmer feleséget keres, 16.30 Topsztár, 17.55 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Vadlovak (szlovák),
22.00 A farmer feleséget
keres, 22.50 A megfagyott
föld (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 13-án Kornél
szeptember 14-én Szeréna
szeptember 15-én Enikő, Jolana
szeptember 16-án Edit
szeptember 17-én Zsófia
szeptember 18-án Diána
szeptember 19-én Vilhelmina
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a héten
ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Dudáš Ondrej és Tóthová Mária, Tóth Marián és Michálková Katarína, Fekete Bálint
Ádám és Inczédy Helga, Mórocz Attila és Beke Krisztína,
Krajči Ladislav és Mészárosová Klaudia, a nagykeszi Jassa
Ferenc mérnök és a szilasi Mgr. Dudás Krisztina, a marcelházai Marcinko Peter és Csintalanová Kristína,
Gútán: az ógyallai Nemček Peter és a gútai Melegh Diana.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Sabóová
Cinthia, a szőgyéni Kerepecky Márk Zalán és Virág Roland, a perbetei Lengyel Noel, a vezekényi
Kántorová Cinthia, a gútai Molnár Ádám, a naszvadi
Nagy Gréta és Tóth Lara, a garamkövesdi Szívó Kristóf,
a komáromi Jankó Eszter, Horváth Ákos és Partová Zoja,
a megyercsi Horváth Zoé, a szentpéteri Kovács Jázmin, a
komjáti Havelová Hana, a kőhídgyarmati Pirošová Orsolya,
a párkányi Králik Emma Zara, a martosi Boros Flóra és a
negyedi Kocsis Krisztina.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi
JUDr. Kosina Szabó Friderika (74 éves), Jankovics József (57
éves), Dulák Emil (73 éves), Mäsiarová Alžbeta (81 éves), Hegedűs Anna (79 éves), Genda Ján (82 éves), Bresztyák János
(91 éves), Vornyík Károly (50-éves), Bodó Viktor (51 éves),
a gútai Molnár Erik (65 éves), Žibrita Gabriella (74 éves) és
Klein József (57 éves), az őrsújfalusi Baráth Benő (71 éves),
a búcsi Kecskés Ilona (63 éves), a megyercsi Laky Mária (72
éves), az ekeli Markovics Ilona (62 éves), a dunaradványi Lukács Julianna (85 éves), a nagykeszi Szűcs Erzsébet (74 éves),
a szilasi Tok Valéria (75 éves) és a kolozsnémai Földes József
(65 éves).
Emléküket megőrizzük!

* 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 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

A Dunatáj receptkönyvéből

Csirkehúsos pite
póréhagymával
és levelestésztával
Hozzávalók:
póréhagyma, zeller, répa
kicsontozott csirke (pl.
csirkemell)
friss, disznóhúsból készült
kolbász
fehérbor, vaj, olívaolaj
tej, tejföl és leves, liszt
bazsalikom
(lehetőleg
friss, de lehet szárított is)
levelestészta-lapok
1 tojás

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.

Hozzávalók
A tésztához:
• 70 dkg liszt
• 25 dkg margarin
• 20 dkg porcukor
• 2 ek. őrölt fahéj
• 1 kk. szódabikarbóna
• 1 tojás
• 1 pohár tejföl
• kevés tej
A krémekhez:
• lásd az elkészítésnél

Elkészítése:
Először a póréhagymát, a zellert és a répát megdinszteljük olajos
vajban. Hozzáadjuk a csirkehúst. Amikor majdnem készen van,
hozzáadunk egy pohár bort és egy pohár húsleves alapot, sót,
borsot, bazsalikomot, egy kis tejet és tejfölt (amelybe egy kanál
lisztet kevertünk, és hagyjuk, hogy összefőjenek az ízek, és besűrűsödjön a rajta lévő szósz. Az így elkészült étel már önmagában
is fogyasztható tészta vagy rizs körettel, de mi ne álljunk meg itt,
emeljük magasabb szintre ezt a fogást. A kolbászról szedjük le
a bőrt (ha lehet), és szeleteljük vékony karikákra. Ezeket süssük
meg serpenyőben! A levelestésztát szedjük szét két részre. Kenjük
ki a jénai tálat vajjal, majd fektessük bele a levelestészta egyik
felét. Felverünk egy tojást, és ezzel megkenjük a tészta szélét. Ráegyengetjük a póréhagymás csirkét a levelestésztára úgy, hogy a
szélein maradjon 1-1,5 cm-es üres hely. Majd rátesszük a másik
tésztalapot is, aminek a széleit az üres részig (a tojással megkent
résznél) rányomkodjuk. A rétestésztát kenjük meg tojással és szezámmaggal, majd tegyük a sütőbe. Melegen tálaljuk.

SZUDOKU

Szilvás krémes

humorcsokor

Szöszi a szeretkezés után
megkérdi a pasit:
– Használtál óvszert?
– Nem – mondja a pasi.
– És nem vagy AIDS-es?
– Nem!
– Akkor jó, mert én sem
szeretném még egyszer elkapni!
– Mi volt ez a csoszogás,
Jean?
– Kiment a cipője a divatból, uram.
– Doktor úr, ma nagyon sokat operált, kivett egy vakbelet, bőrátültetést végzett,
sőt, levágott egy lábat is.
– Hát igen, kollegina…
– Csak egy apró dolgot felejtett el, … váltani közben
a betegeket.
Megy a halotti menet.
Megállítja őket egy rendőr,
és megkérdi:
– Kit visznek a koporsóban?
– Az anyósomat – szól férfi.
– És miért viszik fordítva a
koporsót?
– Mert hanyatt fekve horkol.

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit gyúrjuk össze, és egy nagy tepsi hátulján
egymás után süssünk négy lapot.
Az alsó krémréteget a következőképpen készítsük el: 80 dkg
szilvát daraboljunk apró kockákra, majd 8 dl vízzel, 20 dkg
cukorral és egy kiskanál fahéjjal főzzük puhára. Várjuk meg,
amíg kihűl, majd a főzött szilva levével keverjünk ki 2 csomag vaníliás pudingot, adjuk hozzá a szilvadarabokat is, és
addig főzzük, amíg sűrű krémet kapunk. Ezután a krémet kenjük két lap közé, és hagyjuk teljesen kihűlni.
A középső krémhez egy csomag vaníliás pudingot főzzünk
meg 3 dl tejben, és tegyük félre hűlni. 15 dkg vajat keverjünk
ki 10 dkg porcukorral, majd miután kihűlt a puding, alaposan
dolgozzuk össze a krémeket, és rétegezzük a teljesen kihűlt
szilvás lapok fölé, majd egy újabb lappal fedjük be.
A felső krémréteghez szükséges 1 csomag vaníliás pudingpor,
3 dl tej, 15 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 15 dkg aszalt szilva.
Az alapanyagokból a középső krémhez hasonlóan összeállítjuk a krémet, de mielőtt a cukorral kikevert vajhoz adnánk a
pudingot, keverjük a vajas krémhez az apróra vágott aszalt
szilvát, és robotgéppel dolgozzuk össze jó alaposan. Újabb
réteget teszünk a süteményre, és ismét fedjük be egy lappal. A
sütemény tetejét csokoládémázzal díszítsük.

Köszöntő

Mikor kigyúlnak
a fények,
pajkos tündérek
zenélnek.
Huncut mosollyal
egy rád kacsint,
kicsi kendőből
csillámot hint.

Szeptember 13-án
köszönti második születésnapján
KOCZKA HUGÓT
apa, anya és az egész család.

GÉPJÁRMŰ-TULAJDONOSOK
FIGYELEM!

A legolcsóbb kötelező biztosítások közül
személyesen választhatja ki
az önnek leginkább megfelelőt!

Tel.: 0908 720 348

– Te miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
–Anya azt mondta, hogy ha
rossz jegyet kapok, át ne
lépjem a küszöböt.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Könnyes az út, amely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájdalommal emlékeztünk
szeptember 5-én,
halálának 16. évfordulóján

özv. Varga Erzsébetre
(szül. Szépe)
Gútán.

Szerető családja és az egész rokonság

Előttünk az arcod, szívünkben emléked,
soha, amíg élünk, nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 16-án,
halálának 8. évfordulóján

Leczkési Lászlóra
Gútán.

Húga Ida
és keresztfia Józsi

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
KFC – Verebély 0:2 (0:1)
Négy pontjával a bajnoki táblázat 16. helyén áll a komáromi
KFC, amely az elmúlt hétvégén
sem tudott sok örömet szerezni
a szurkolóknak. Az idegenbeli
győzelem után a hazai pályán a
találkozó első félidejének első
részében egy óvatos, ám inkább
erőtlen komáromi csapat küszködését lehetett csak látni. A kedélyeket a 19. percben egy verebélyi gól borzolta fel, ám annak
ellenére, hogy a hazai csapat
szép támadásokat indított, nem
tudott egyenlíteni. A második
félidőben sem változott semmi,
a vendégek éberen őrizték térfelüket, ráadásul a 70. percben
egy ellentámadásból növelni
tudták vezetésüket.
IV. liga
Vion B/Valkóc – Gúta 0:0 Az
élmezőnyben (4. hely) álló gútai csapat és a sereghajtó (14.)
hazaiak összecsapásán nem
született gól. Az első félidőben
hajszálnyi pályafölényt lehetett
érezni a hazai csapat javára,
a második félidőben viszont
mindkét csapatnak volt gólhelyzete, ezek azonban kihasználatlanul maradtak * Ímely – Zselíz
3:1 (2:1) Nem kis meglepetésre
az első gólt a vendégek lőtték a
9. percben, ezután viszont a hazai csapat szinte megtáltosodott.
A 23. percben Oršolík egyenlített, majd hat perccel később
Bacigál 11-esből megszerezte a
vezetést. A második félidőben
is a hazai csapat volt kezdeményezőbb, a 88. percben Oršolík
ismét gólt lőtt. Gúta a bajnokság
4. helyén áll 10 ponttal, mögötte
Ímely csapata 9 ponttal várja a
következő fordulót.
V. liga
Marcelháza – Ógyalla 2:0
(1:0) A hazai csapat az első
sípszótól éreztette pályafölényét, ám csak a találkozó
41. percében született meg
az első gól Bottyán révén. A
gyallaiaknak lett volna lehetőségük egyenlíteni, ám ezt
a lehetőséget elszalasztották.
A második félidőben a hazai
csapat növelte fölényét és a
65. percben Németh tovább
növelte előnyüket * Ekel –
Óbars 2:0 (1:0) Mindvégig
jó iramú mérkőzést láthatott
az ekeli közönség. Az első
negyedórában mindkét csapat
támadójátékot játszott, ám iramuk fokozatosan lecsillapodott, Öt perccel az első félidő

lefújása előtt Turza a szögletrúgásból beívelt labdát juttatta a
vendégek kapujába. A második
félidő 77. percében szinte tökéletesen azonos körülmények
között született meg Turza által az ekeliek második gólja *
Gyarak – Actív Nagykeszi 2:0
(1:0) Az első félidőben egyértelműen a vendégcsapat irányította a játékot, a hazaiak
azonban a találkozó 41.
percében megbos�szulták védelmi hibájukat. A második
gólra a találkozó 50.
percéig kellett várni.
Szépítésre a vendégeknek
a 90. percben lett volna lehetőségük, ám kapufát lőttek *
Zsitvabesenyő – Naszvad 4:1
(2:1) A falusi búcsú szurkolói
megdöbbentek, amikor a találkozó 15. percében a naszvadi
Hengerics belőtte a találkozó
első gólját. Ezek után viszont
fordítottak a játékmeneten és
megérdemelten győztek * Garamkovácsi – Szentpéter 4:2
(2:0) Az első sípszótól érezni
lehetett, hogy két jó teljesítményű csapat mérkőzésének
lehetnek tanúi a szurkolók.
A hazai csapat mindkét gólja
szögletből született. A második
félidőben a szentpéteri csatárok
is összeszedték magukat, az 56.
percben Lakatos szépített, ám
egy perccel később már a hazai
csapat lőtt gólt a péterieknek,
majd tíz perccel később tovább
növelték előnyüket. A találkozó 89. percében Halász lőtte a
szentpéteriek szépítő gólját *
VI. liga
Búcs – Izsa 0:0 A mindvégig
támadó jellegű játék ellenére
gól nem született, bár mindkét kapu veszélyben forgott.
A gól nélküli végeredményt
elsősorban az izsai kapusnak,
Lubuški Alexnak köszönhető,
aki csúcsformában védett. Az
izsai Vörösnek ezúttal nem
volt szerencséje, hiszen három
kapufát is lőtt, Rováč pedig
kétszer is egyedül állt szemben a kapussal, mégis a kapu
mellé lőtt. A mezőny legjobb
játékosa a búcsi középhátvéd,
Sánta volt, aki mellett szinte
lehetetlen volt megközelíteni
a hazaiak kapuját * Vágfüzes/Kava – Perbete 3:0 (1:0)
Mindkét fél izgalmas, támadó
játékot mutatott be, ám a hazai
csapatnak voltak szerencsésebbek a csatárai. A gólokat Kosa
(9. p.), Jancsó (57. p.) és Košti-

alik (78. p.) lőtte * Szilosháza
– Keszegfalva 2:2 (1:1) Drámai fordulatokban bővelkedő
találkozó zajlott Szilosházán,
ahol az első gólt a keszegfalvai
csapat (21. p. Sándor) szerezte
és csak az első félidő végén
tudtak a hazaiak kiegyenlíteni
(42. p. Géč). A második félidő
első gólját (60. p.) Szüllő lőtte,
így ismét a keszegfalvaiak
vették át a vezetést. Ekkor
a hazai csapat büntetőt
rúghatott, ezt azonban
nem tudták értékesíteni és csak a 79. percben
(Babiš) tudott egyenlíteni
* Path – Bátorkeszi 0:6 (0:3)
Az első perctől érezni lehetett
a vendégcsapat fölényét, ám
ekkora vereségre nem számítottak a pathiak. Góllövők: 23.,
26., 28. és 58. percben Blaho,
a 64-dikben Barton, a 68-dikban Konc * Csallóközaranyos
– Dunamocs 2:2 (1:1) A 17.
percben Csonka szerezte meg
a hazaiak vezetését, ám a mocsiak minden igyekezetük ellenére csak a 34. percben tudtak
egyenlíteni. A második félidő
elején ismét a hazai csapat volt
eredményes, amikor az első
percben Susik talált a hálóba.
Tíz perccel később azonban
Mácsadi egyenlíteni tudott *
Hetény – Nemesócsa 3:0 (0:0)
Hatalmas pályafölénye volt
a hazai csapatnak a találkozó
első félidejében, de csatárai
nem tudták áttörni az ócsaiak
védelmét. A második félidő 3.
percében megtört a jég, előbb
Pásztor talált a vendégek hálójába, majd Csintalan (64. p), s
végül egy kapu előtti kavarodásban Pastorek lőtt öngólt *
Lakszakállas – Marcelháza
B 1:3 (1:1) A találkozó 14.
percében Csápai juttatta vezetéshez a hazai csapatot, s a
vendégek minden igyekezetük ellenére csak a 45. percben, Tóth révén tudtak csak
egyenlíteni. A második félidőben viszont a marcelházai
fakócsapat remekelt, amikor
a 71. percben Pálinkás, majd
öt perccel később Viderman
igazolta fölényüket * Gúta B
– Újgyalla 1:3 (0:0) Az első
félidő álmos játéka után az
59. percben Šmida, majd a 73.
percben Rigó juttatta előnyhöz
a vendégeket. A 81. percben a
hazai Lakatoš szépített, ám a
kegyelemdöfést a 85. percben
a vendégcsapat részéről Rigó
gólja adta meg.

VII. liga
3. forduló
SJE Komárom – Tany 0:6
(0:4) góllövő Koton 2, Buday,
Kósa, Nagy, Parádi * Dunaradvány – Bajcs 3:1 (3:1)
Ernecz, Hudák, Zajos, ill. Szabó * Őrsújfalu – Csicsó 5:2
(3:1) * Bogya/Gellér 3:0 (0:0)
góllövő Füredy, Baranyai és
Kósa * Ifjúságfalva – Madar
0:7 (0:4) góllövő Csicsó R. 4,
Csicsó Z., Varga és Ropog *
Megyercs – Nagysziget 0:1
(0:0) góllövő Gőgh. A bajnoki
táblázatban 1. Madar, 2. Tany,
3. Csicsó, 4. Őrsújfalu, 5. Dunaradvány, 6. Ifjúságfalva, 7.
Bogya/Gellér, 8. Nagysziget,9.
Bogyarét, 10. Bajcs, 11. Megyercs, 12. SJE Komárom
U-19 – V. liga
Naszvad – Bánkeszi 1:2 (0:1)
góllövő Molnár * Madar –
Muzsla 2:1 (2:1) góllövő
Sebők és Szabó * Komját –
Nemesócsa 6:0 (4:0) * Szentpéter – Podlužany 0:7 (0:5) *
Szőgyén – Madar 2:0 (2:0)
* Ipolyság – Szentpéter 10:0
(7:0) * Nemesócsa – Naszvad
0:5 (0:3) góllövő Haris, Hodosy, Kajan, Takács ás Benča.
Ifjúsági bajnokság
II. liga
Komárom – Puhó 1:3 (0:0)
góllövő Sušik * Karlova Ves
(Károlyfalva) – Komárom
6:0 (3:0) Komárom a bajnokság 14. helyén áll.
IV. liga
Zselíz – Ekel 5:2 (1:1) góllövő Vrábel és Stojka * Gúta –
Marcelháza 2:0 (2:0) góllövő
Stojka és Keszegh * Ógyalla –
Nádszeg 9:0 (6:0) góllövő Karvai M 4, Pšenák 2, Kečkéš 2,
Karvai K. * Kozárovce – Gúta
5:1 (1:1) góĺlövő Mokus * Ekel
– Chrenová 6:1 (3:0) góllövő
Vrábel 2, Stojka, Kádár és két
öngól * Marcelháza – Ógyalla 7:1 (3:0) góllövő Balogh 3,
Németh 2, Lengyel, Lévai, ill.
Karvai M. Ógyalla a 7., Marcelháza 9., Ekel 10. , Gúta 14.
II. diákliga
Komárom – Puhó 4:1 (3:0)
góllövő Németh 3, Záborský *
Karlova Ves (Károlyfalva) –
Komárom 3:0 (2:0) * Komárom a bajnokság 9. helyén áll.
II. id. diákok ligája
Vágtölgyes – Komárom 2:1
(1:1) góllövő Molnár * Komárom – Vágbeszterce 1:1 (0:0)
góllövő Molnár. Komárom a
bajnokság 8. helyén áll.
.
–boldi–

KAJAK – KENU

Bronzérmesek lettek az olimpiai előjátékokon

A múlt hét végén Rio de Janeiro-ban rendezték meg a
kajakosok és kenusok olimpiai előversenyét, amelyen
a K2 1000 m-es futamában
bronzérmet szerzett az Erik
Vlček-Tarr Juraj páros. A
versenyen részt vett a szlovák vízesek sportigazgatója, Petrla Filip is, aki egyúttal az olimpia alatti edzések
körülményeit is vizsgálta.
– Már előre elmondhatom,
hogy a szervezők nem biztosítanak megfelelő feltételeket a versenyre való
felkészüléshez, hiszen délután háromig lezárják a
versenypályákat. A versenyekig fennmaradó idő viszont rendkívül kevés arra,
hogy ott, ahol majd egy népes tömeg várja, hogy vízre

szállhasson, a part mellett
csupán négy pálya álljon
rendelkezésre arra, hogy a
döntőkre összpontosíthassa-

nak. Egyelőre a szlovákiai
sportelnökséget kérem majd
arra, hogy tegye meg a kellő
lépéseket az olimpia meg-

kezdéséig a helyzet megoldása érdekében – nyilatkozta Petrla Filip.
Kép: Petrla F.

Ö K Ö LV Í V Á S

Befejezéséhez közeledik a szlovák ökölvívó liga idénye. A hatodik fordulót Komáromban rendezték meg, amelyen 15 klub
56 ökölvívója lépett a szorítóba.
Az ökölvívás szerelmeseinek Tamás, Kamenecký Attila,
most sem kellett csalódniuk, Nagy Dániel és Lévai Sánmindvégig látványos és ke- dor, illetve a lányok, Hramény összecsapásokra került bovská Orsolya és Koczkás
sor. A komáromiak közül a Tünde – remekül teljesített
legnehezebb ellenfelet Lévai és az első helyet szerezte
kapta. A komáromi csapat – meg. Ezzel a teljesítményéKurucz Zalán, Bélai Tibor, vel a liga 41 csapata közül a
Halász Patrik, Krepelka Ro- negyedik helyen áll és akár
land, Kulina Robert, Bencsík dobogós is lehet.

AT L É T I K A

A Komáromi járás atlétái nem
félnek a megmérettetéstől és az
augusztus utolsó hétvégéjét jellemző rekkenő hőség ellenére
elindulnak a maratoni, illetve
félmaratoni távokon. Legutóbb
Jászberényben startoltak, ahol
Kele Géza (Dunamocs) és Zsélyi Zoltán (Gúta) a maratoni tá-

von, a komáromi Puha Zoltán
pedig félmaratoni távon rajtolt.
A mezőny jelentős része nem
jutott el a célig, futás közben
többen rosszul lettek és feladták a versenyt. Keléék nem
adták fel és a több mint 42 kilométeres távot négy és fél óra
alatt teljesítették.

KOSÁRLABDA
A nemzetközi porondon való megmérettetés utolsó előkészületi szakaszába lépett az MBK Rieker COM-therm csapata.
Mint ismeretes, a komáromi sportcsarnok annak ellenére,
hogy alig pár éve újították fel, nem felel meg a nemzetközi
előírásoknak. Sajnos, az akkori városvezetés nem számolt azzal, hogy a komáromi kosarasok valaha is az ország legjobbjai
lesznek, ezért a székesfehérvári sportcsarnokban kell majd fogadniuk nemzetközi ellenfeleiket.
TLI-Alba Fehérvár – MBK therm Komárom – BC TeRieker COM-therm Komá- mesvár 80:69 (28:23, 15:19,
rom 78 – 79 (22-15, 17-27, 24- 15:21, 22:6) A komáromi férfi
21, 15-16) Nagyon szoros küz- kosárlabdacsapat győzni tudott
delemben sikerült egy ponttal Temesvár csapata ellen, így
sikerrel mutatkozott
be az új edző, és az új
játékosok is.
A hazai kezdő ötösben három új „szerzemény” is helyet
kapott Kratochvíl és
Halada mellett, ott
volt ugyanis a pályán Vido, Umipig és
Thompson is.
MBK Rieker COMtherm
Komárom
– VŠEMvs Karlovka Pozsony 78:70
(41:27).
Az első félidőben
szinte
zavartalanul
legyőzni az élvonalbeli magyar „menetelt” a komáromi csacsapatot.Pontszerzőink: Si- pat, a második félidőben vimon 10, Lóránt 21/6, Tóth 9/3, szont „elengedte a gyeplőt”. A
Csorvási 6, Supola 11/3 Cs: visszavágóra lapzártánk után,
Fülöp, Czirbus 3, Markovic szerdán került sor a pozsonyi
9, Chery 5/3, Brbaklic 4, Fili- stadionban.
povity MBK Rieker COM-cseri-

MOTORSPORT

Szombaton, a motorosok évzáró kamocsai összejövetelén rendezték meg a SMF gyorsulási motorversenyek szlovákiai bajnokságának utolsó fordulóját.
A szlovák gyorsulási
versenysorozat négy
fordulóból áll, s ezek
közül háromban indult
a komáromi Szabó István Coco is. A regreli
órákban
megtartott
Street +1000 kategóriában ezúttal is remekelt,
hiszen a futamon az 1/8
mérföldes (201 m) távon legjobb ideje 6,39
másodperc volt. Délután rendezték meg a
kamocsai bajnokságot,
melyen szintén rajthoz
állt, s talán mondanunk
sem kell, hogy ezen a verse- A versenysorozat azonban még
nyen is tarolt a grin – emotikon, nem ért véget, hiszen a kiskunilletve like – emotikon kategó- lacházi reptér betonján a hét
riákban. A kettős győzelemnek végén folytatódik a nemzetkököszönhetően Szabó István zi gyorsulási verseny, amelyről
polcára felkerült a 61. serleg is. Cocó most sem hiányozhat.

– 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.
Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P.f. 38, 94501 Komárno • Tel. /Fax: 035/7731
267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe:
94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad
minden lapkézbesítő és postahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai
Czvedler D. A. Kft és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101.

