X X V I . É V F O LYA M 3 2 . S Z Á M

n

2016. augusztus 12.

0, 40 euró

Lapunk
tartalmából:

●		
(2. oldal)
● (2. oldal)
● (3. oldal)
● Újabb adományok

Hollandiából (3. oldal)

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

● (3. oldal)

w w w. d u n a t a j . s k n a facebook-on is n

Egyértelműen emberi mulasztások sora
juttatta Komáromot krízishelyzetbe!

Hallgat a mély...

A július 24-i zápor megmutatta, hogy Komáromban komoly bajok vannak az
esővízelvezetéssel. Ilyenkor az okos és előrelátó üzemeltető (akit erre lapunk is
figyelmeztetett) azonnali intézkedések egész sorát hozza. Ilyen például az, hogy
előveszi az íróasztal fiókjából a rendkívüli események akciótervét, amelynek alapján növelni lehet a szennyvízcsatorna kapacitását azzal, hogy egy következő zivatar esetén a Duna és a Vág meglévő szivattyúrendszerével előre tehermentesítik
a szennyvízcsatornát. Mindez valószínűleg nem történt meg, amit az is bizonyít,
hogy a Meteorológiai Szolgálat által előrejelzett július 31-én Komáromra zúduló
özönvízszerű esőzés elárasztotta, majd megbénította a várost.

Obonya Sándor felvétele

A felgyülemlett metángáz
okozott robbanást Őrsújfalun?

Évek óta hiába figyelmeztette
a balesetveszélyre az illetékeseket
Régóta sürgetik problémájuk megoldását az őrsújfalusi Kertek alja utca lakói. Az utcájukban szennyvízvezetéket fektettek, s az azóta is járhatatlanná válik a legkisebb esőzésnél is. A mai napig nem tisztázódott, hogy ki volt az, aki a gyatra munkát szemrebbenés
nélkül átvette. A munkálatok eredményeképp nem csupán az úttest válik járhatatlanná,
hanem néha a házak is megközelíthetetlenek. A probléma megoldása érdekében mindeddig hiába kilincselt az illetékeseknél Ján Deminger, aki a két héttel ezelőtti zivatar után
csaknem az életével fizetett az illetékesek hanyagsága miatt.
Az történt ugyanis, hogy a vihar ellenére kölcsönt vesznek fel. meretlen tettes ellen rendőrségi
során szennyvíz került háza vízaknájába. Miután három talicska
üledéket kihordott, még mindig
orrfacsaró bűz áradt belőle. A
háztulajdonos ekkor egy sarokcsiszológéppel megpróbálta lecsiszolni az aknafedelet, hogy az
szorosabban zárjon. A robbanás
akkor következett be, amikor
az aknában bekapcsolta a szerszámgépet. Minden valószínűség szerint az ott keletkezett
metán robbant be. Szerencsére
a mintegy hat méteres lángcsóva
kidobta az aknából a férfit, aki
súlyos égési sérüléseket szenvedett és kórházi kezelésre szorult.
A komáromi képviselők tíz
városi utcát szeretnének felújítani, amire több tiltakozás

Információink szerint a kritikus állapotban levő őrsújfalusi
utcák közül egyik sem szerepel
a felújítandók listáján, pedig ez
a baleset is felhívta a figyelmet
az életveszélyre. Deminger is-

feljelentést tett, ennek ellenére
szinte elképzelhetetlen, hogy
megoldás is születik.
Úgy tűnik, Komárom hamarosan jogosan nyerheti el a „Tehetetlenség városa” címet.

Információink alapján alapvető
hiba volt, hogy nem helyezték
időben üzembe az úgynevezett
dunai átemelőállomást, amit az
is igazol, hogy a gyermekparkot és annak környékét elárasztotta a víz.
Sajnos, ebben az esetben is
közrejátszottak a károk keletkezésében az ott és a város
többi részében levő működésképtelen vízelnyelők, amelyek a város teljes területén a
szennyvízcsatorna részét alkotják.
Már a 24-ei esőzések után
konkrét lépéseket kellett volna tenni, és a város illetékeseinek tájékoztatniuk kellett
volna a komáromiakat a várható eseményekről. Azt, hogy
valójában ez a felkészülés a
KOMVaK részéről nem történt meg, mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy egy
héttel később ismét felkészületlenül érte őket a Meteorológiai Szolgálat által már három nappal korábban kiadott
vészjelzés. Ennek eredményét
a saját bőrükön tapasztalhatták a komáromiak, akik arra
is felhívták a figyelmünket,
hogy a megyei útkarbantartó
vállalat dolgozóin kívül – akik

Madar új testvérközsége Sükösd

A Sükösdi Anna-napok programsorozat keretén belül került sor a Madar és a Bács-Kiskun
megyei Sükösd közti testvértelepülési megállapodás aláírására. Az informális kapcsolat már
évtizedek óta létezik, a hivatalossá tételt a pályázati lehetőségek kihasználása tette szükségessé.
Tamás Márta, Sükösd polgár- amely akkoriban leginkább az idősebb korosztály, amely útmestere elmondta, hogy a két öregfiúk között lezajlott foci- jára indította egykoron ezt a
település közötti kapcsolat még mérkőzéseket jelentette, majd kezdeményezést – fogalmaa a kilencvenes évek első felé- mindez kiegészült a népdal- zott Tamás Márta. Édes Istben vette kezdetét. A sükösdi körök fellépéseivel. – Régóta ván, Madar polgármestere is
sportkör tagjai indították el az terveztük már a kapcsolat hi- megerősítette a régi barátság
együttműködést a madariakkal, vatalossá tételét, és végre most tényét, kiegészítve azzal, hogy
szombaton erre is sor került. a kapcsolat hivatalossá tételére
Azt fontos látni, hogy ma az az uniós pályázati lehetőségek
önkormányzatok anyagi le- kiaknázása miatt is szükség
Az idei 4. Lehár Nyár szervezésében augusztus 14-én vasár- hetőségei szerényebbek, mint volt. Kiemelte, hogy komoly
nap a RITMO zenekar szórakoztatja a komáromi Klapka tíz-tizenöt évvel ezelőtt, ezért lehetőségek rejlenek a határon
térre látogató rajongókat este 19 órától.
jelenleg nincs rá mód, hogy átnyúló projektek terén, ezenA háromtagú formáció több, egyszerre nagyobb létszámban kívül testvértelepülésük még
mint 20-éves tapasztalattal tegyünk egymásnál látogatást. az erdélyi Ákosfalva, és belga
bel- és külföldön egyaránt be- Ennek az a következménye, kapcsolatuk is van.– Közösen,
bizonyította már, hogy tudja
mi kell a jó szórakozáshoz. Repertoárjukban a hagyományos
mulatós zene mellett megtalálhatók napjaink legújabb pop-,
rock- és discoslágerek is, ezenkívül az oly divatos retro zene,
ill. a 60-as, 70-es, 80-as évek
örökzöldjei a legújabb, modern
hangszerelésben. A magyar dalok mellett egyébként felcsendülnek angol, spanyol, olasz és
német világslágerek is. Három
különböző énekhang, 3-szólamú vokál, 3 egészen más karakter. Ez teszi még színesebbé
a zenekar hangzását. Tagjai:
Gyurász Ildikó – ének, Lecz- hogy a fiatalabb generációk összefogva komoly sikereket
kési Péter – gitár, ének, Piller már nem tudtak olyan szoros érhetünk el – fejezte be a táKrisztián – billentyűs hangsze- ismeretségeket, barátságokat jékoztatást Madar polgármeskötni egymással, mint az az tere.
rek, ének.

Komáromi nyár

a főutak lefolyóit tisztították –,
nem nagyon látták a KOMVaK ügyeleteseit dolgozni.
Az esettel kapcsolatosan azt is
meg kell jegyezni, hogy a közelmúltban oly hangzatosan a
„város megmentőjének” nevezett két retenciós betontartály,
amelyek küldetése a felszíni víz
összegyűjtése lett volna, teljes
mértékben hatástalannak bizonyult. Már megépítésükkor is
nyilvánvaló volt, hogy szakmai
szempontból is értelmetlen beruházás volt. Gyors számítással
a következő adatokra derült
fény: ha Komárom összterületét 70 km2-nek (valójában 102
km2) vesszük és 60 mm-nyi eső
hullott, az 420 ezer m3 esővizet
jelent. A két retenciós tartály a maga 50 m3-vel pitiáner megoldásnak bizonyult,
s egyre inkább felmerül a
gyanú, hogy a Bastrnák Tibor polgármestersége idején
épült beruházás nem volt
több, mint pénzmosás. Az
egyik a Danubius húsüzem
mellett épült, s hónapokig
akadályozta az üzem működését, a másik pedig az
Agrostav telepén (az ottani víztartály hatásfokát jellemezte az
is, hogy két napra lebénította a
Gadóci út és a Mezőgazdasági
Iskola utcai kereszteződésének
forgalmát).
A további katasztrófahelyzetek
megelőzése érdekében a városvezetésnek elsősorban rendet
kellene tennie a KOMVaK háza
táján, hiszen a cég 100 százalékos tulajdonosa a város, amelyet a mindenkori polgármester
egyszemélyes részvényeseként

képvisel. Azonnal el kell rendelni a városi szennyvízcsatorna Azbring berendezéssel való
tisztítását és annak vízágyújával
való átmosatását. Tizennyolc év
tespedés és a városi tulajdonba
való vétel után tisztázni kellene,
hogy kinek a feladata az esőnyelők karbantartása és működőképességének biztosítása. A KOMVaK állítása szerint ez a városi
kommunális üzem feladata lenne, viszont ez sem mentség a
tétlenségre. A Rieker cipőgyár
kénytelen volt a közelében levő
vízelnyelő kitakarítását megrendelni egy magánvállalkozótól,
mert az autóbuszmegállóját elöntötte a víz. Mint kiderült, az
elnyelőben levő szennyfelfogó

kosár úgy eltömődött, hogy a
8-tonnás daru sem tudta kiemelni. Meggyőződésünk, hogy a
város területén levő vízelnyelők
állapota is hasonló.
A július 31-ei nyári felhőszakadás bármikor megismétlődhet.
Valószínűleg érdekelné olvasóinkat is, hogy az újabb katasztrófa megelőzése érdekében a
városvezetés milyen személyi
felelősséget állapított meg és
milyen intézkedéseket foganatosított?

Ugye nem
felejtette el?

A hét végén:

32. Gútai Vásár

és Búcsú!
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Nem csak technikatörténeti emlék,
akár működőképes is lehetne

A tizenkilencedik század végén az egykori Komárom vármegyében is nagy lépést tettek a vízügyi szakemberek a Duna és
a Vág szabályozása, és elsősorban új töltések építése és a régiek megerősítése terén. Mivel korábban nagy gondot okoztak
a belvizek és sok helyen lápos, mocsaras volt a vidék, a felgyülemlett és gondot okozó vizek mesterséges csatornák általi
elvezetésére és a folyókba történő átemelésére is gondoltak.
Akkor épültek az első gőzüzemű szivattyútelepek, amilyen
például a keszegfalvai, a komárom-kabátfalusi és a pathi. Ez
utóbbi technikatörténeti értékét nagyban emeli, hogy eredeti berendezéseit gondos kezek nemcsak féltve őrizték, hanem
a példásan karbantartott gőzgépek és szivattyúk akár ma is
működőképesek lennének.
Erre ma már természetesen a két hatalmas kazán izzó panincs szükség, hiszen a bel- rázsról és gőzről álmodik, míg
vizeknek a Dunába történő a balra nyíló tágas gépteremátemelését játszva elvégzi a ben a két gőzgépben csendenem messze lévő villamos szi- sen szunnyad az energia, s
vattyútelep, s így a gőzüzemű mintha a két szivattyú is a régi
elődje évtizedek óta háborítat- szép idők emlékein merengelanul alussza Csipkerózsika-ál- ne. Olybá tűnik, hogy ma is a
mát. S miközben a 19. század gépészt, az olajozót és a fűtőt
várják, pedig csak mi vagyunk,
hivatlan látogatók, hogy több
mint egy évszázad távlatából
megcsodáljuk a budapesti Nicholson Gépgyár 1897-ben
készült gépcsodáit, amelyek
ma is tiszteletet ébresztenek
bennünk.
– Ezen a szivattyútelepen dolgozott egykor Ludva nagyapám – idézi emlékeit Szomik
Béla –, Robi bátyám 1974-ben
jött ide dolgozni, míg én 1982
óta dolgozom a cégnél. Ezen
a szivattyútelepen mindenből, kazánból, gőzgépből és
szivattyúból is kettő volt, ami
Németh Ferenc 1926-tól korántsem jelentette azt, hogy
1948-ig volt a szivattyútelep mind egyszerre működött. Ha
kevesebb belvizet kellett átgépésze
emelni, akkor egy kazán, gőzvakolatlan téglákból épült jel- gép és szivattyú is elboldogult
legzetes műszaki építményé- a feladattal.
nek látványa kerít bennünket – Apám elmondása szerint –

Németh Tibor (balra) és Szomik Béla a gépházban
sokadszor a hatalmába, a 80éves Németh Tibor arcáról és
szavaiból sugázik a meghatottság. Hogyisne, hiszen itt
született, s ezen a tájon töltötte
felejthetetlen
gyermekéveit,
amelyeket beárnyékolt ugyan
a második világháború vihara,
ám mára már csak a letisztult
emlékek maradtak:
– Miénk, gyerekeké volt itt az
egész táj, a Duna és a Zsitva
partja, a zsitvatoroki évszázados fa, amely alatt 1606-ban
megkötötték a zsitvatoroki békét, a tarka rét és a pathi erdő
megannyi apró csodájával. Azóta természetesen sok minden
megváltozott. Ott, ahol az új
országút vezet – mutat a távolba –, a hídon innen állt egykor
a mindenkori gépész szolgálati háza, amelyben születtem.
Ugyancsak már az emlékeimben él a régi szénraktár, a kovácsműhely és az istállók, csak
a távolabb álló vén diófa dacol
rendületlenül az idő múlásával. Édesapám 1926-tól 1948ig volt a pathi szivattyútelep
gépésze, amikor áthelyezték a
lándori szivattyútelepre.
S miközben csendesen nézelődünk és érdeklődve hallgatom
kísérőm érdekesebbnél érdekesebb gyermekkori történeteit,
megérkezik Szomik Béla, akinek a társaságában a kazánház
bejárata felé szaporázzuk lépteinket. Előkerül a kulcs, nyílik
a vasajtó és belépünk. Odabent

veszi át a szót Németh Tibor
– 1938-tól 1945-ig a dunamocsi Csehi vállalat szállította ide
Dorogról hajóval a szenet. A
szenes uszályt Böskének, míg
a motoros vontatóhajót Fecskének hívták. Embert próbáló
munka volt az uszályról feltalicskázni a szenet, amíg
meg nem telt a szénraktár. A hatvanas évektől
azután már jófajta ostravai feketeszénnel fűtötték a kazánokat.
A szivattyútelep működtetéséről mindenkor négy ember gondoskodott, mégpedig
a szénhordó, a fűtő, az
olajozó és a gépész.
Beszélgetésünk során
megtudtam többek között azt is, hogy a gőz
üzemű szivattyútelep 1976-ban
működött utoljára, amikor átvette szerepét a dízelmeghajtású szivattyú, s a mostani, villamos meghajtású 1986 óta van
üzemben.
Búcsúzóul még egyszer megcsodáljuk és megsimogatjuk
a nagyapáink korát és annak
– egyáltalán nem lekicsinylendő – technikai színvonalát
képviselő, remekül karbantartott és gondosan őrzött gépeit,
s miközben távolodva visszapillantunk a 38 méter magas
kéményre, önkéntelenül is fel-

merül az emberben a gondolat,
bizonyára jó lenne, ha mások
is megtekinthetnék a műemlék
szivattyútelepet és annak berendezéseit. Ha máskor nem,
legalább a turistaidénykor,
amikor nemcsak az országúton
zajlik nagyobb idegenforga-

lom, hanem a Duna-parti nemzetközi kerékpárúton is. Erről,
ha megvalósulna, a jövőben
szívesen beszámolnánk.
Németh István
(A szerző felvételei)

Olvasói vélemény

A rádió- és tévédíj várható emelésével kapcsolatos hírekre
szeretnék reagálni, melyet egyáltalán nem tartok helyesnek. Anyukám most 92 éves és mivel jómagam is egészségkárosodott vagyok, nem tudtam róla gondoskodni, így
elkerülhetetlenné vált a panzióban történő elhelyezése,
ahol állandó gondozásban részesül. Mivel a háza üresen
maradt, bejelentettem a postán, hogy nincs készülék, töröljék a rádió- és tévéelőfizetők listájáról. Azt a választ
kaptam, hogy az csak úgy lehetséges, ha kikapcsoltatjuk
az áramot, mert ahol áramszolgáltatás van, ott konces�sziós díjat is kell fizetni. Én ezt elfogadhatatlannak és
igazságtalannak tartom, hogy egy lakatlan, üres háztartás után fizessünk, de közölték, hogy ilyen a törvény. Most
hurcoljam az anyukámat a hivatalokba, hogy elismerjék
rokkantnak, s ne kelljen koncessziós díjat fizetnie, ami
ugyan csak 2,32 euró, mert elmúlt hetvenéves? Mivel alacsony a nyugdíja, a családnak is hozzá kell járulnia, hogy
fizetni tudja a panziót, a gyógyszereket és az egyéb havi
kiadásokat. Azt a kevés pénzt inkább gyümölcsre költeném számára, minthogy kifizessem egy olyan szolgáltatásért, amelyet nem vesz igénybe, s amit ráadásul most még
emelni is akarnak! Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
anyukámnak rádiója addig sem volt, amíg otthon tartózkodott, mert halláskárosultként úgysem hallotta volna, s a
tévében is csak a képet nézte, azt is csak a természetfilmek
kedvéért.
R. E.
***
A szerkesztőség megjegyzése: Kedves olvasónk panasza jogos, az ilyen és ehhez hasonló esetekre bizony a törvényalkotóknak is gondolniuk kellett volna, amikor a zseniális
„konnektortörvényt” jóváhagyták, amelynek értelmében a
tévé- és rádióelőfizetési díjat minden háztartásnak fizetnie
kell, ahol áramszolgáltatás van, függetlenül attól, hogy az
adott szolgáltatást igénybe veszi-e. Érdekes lenne megvizsgálni, vajon nem alkotmányellenes-e olyasmiért fizetni (akár
az olvasónk által leírt példa alapján), amit nem használnunk,
nem veszünk igénybe, esetleg nem óhajtunk. Mert az ugye
nem megoldás, hogy egy lakatlan házban azért kapcsoltassuk ki a villanyt, hogy ne kelljen koncessziós díjat fizetni,
hiszen egy üresen álló otthont is rendben kell tartani, ellenőrizni kell, s ahhoz azért nem árt, ha van áramszolgáltatás.
További érv az általános koncessziós „sarc” ellen, hogy jómagam is nagyon sok olyan embert ismerek, akik egyáltalán
nem néznek tévét, nem hallgatnak rádiót (főként pedig nem
azokat, melyekért a díjat fizetjük), a napi hírekről az internetről értesülnek. Tudom, hogy nincs abszolút igazság, s így
minden szempontból igazságos törvény sem, de kényszerből
fizettetni valamiért, amire nincs szükségünk, az a hatalom arroganciája, de akár pofátlanságnak is nevezhetném. Engem
mindez a védelmi pénzek fizetésére emlékeztet: fizetsz, nem
kapsz érte semmit, ha viszont nem fizetsz, megnézheted magad! Legfeljebb ebben az esetben nem a verőlegények jönnek, hanem a végrehajtó…

Vasrudakkal verték a gútai cigányvajdát és fiát

Két 17 éves fiú molesztált egy 13 éves romalányt. Igaz, a lány nem vesztette el szüzességét, de
a roma törvények alapján a helyi vajda, Sztojka József (Golyó) a fiúk családjára 500 eurós
büntetést rótt ki, mert a romák kényesek lányaik érintetlenségére. A fiúk családja azonban
nem értett egyet a büntetéssel, és öten vasrudakkal felfegyverkezve támadtak a vajdára és
fiára. A bántalmazást követően a vajdát kórházba kellett szállítani. A rendőrség a polgári
együttélés szabályainak megszegése miatt indított eljárást a verekedők ellen, akiket pénzbírságra ítéltek.

Felhők és Fények
a Limes Galériában

A Limes Galéria történelmi hangulatot árasztó falai között ezúttal Illényi Tamara festőművész és B. Laborcz Flóra ötvös- és szobrászművész mutatkozik be a komáromi közönségnek.
A tárlat ünnepélyes megnyitójára augusztus 5-én került sor, a kiállító művészek munkásságát PhDr. Farkas Veronika művészettörténész méltatta, s a rendezvény ünnepi voltát emelte
Zsapka Attila, aki hazaszeretetről szóló megzenésített verseket énekelt.
A két művésznőnek ez immár a szemlélőben, hogy emlékké- szon helyett. Az ötlet vietnami
a kilencedik közös kiállítá- pek tömkelegét látja: családi tanulmányútjáról származik,
sa, Felhők és Fények címmel emlékek, tájak, vidékek, ker- ahová nagykövet férje munkáMagyarországon több helyen tek emlékképei tárulnak fel ja kapcsán is kötődik. Ottani
barátai révén megismerkedett
a több ezer éves vietnami se- A képen balra Farkas Veronika a Limes Galéria igazgatónőlyemfestés hagyományaival, je, középütt Illényi Tamara, mellette B. Laborcz Flóra láthamelyeket követve eredeti keleti tó a megnyitó alkalmából
selyemre festi akvarell képeit.
Tagja a Magyar Alkotóművé- Folyamat Társaságnak, s a Ma- Főiskola elvégzését követően
szek Országos Egyesületének, gyar Vízfestők Társaságának.
a Fővárosi Óra- és Ékszera Képzőművészek és Iparmű- A Ferenczy Noémi-díjas B. ipari Vállalat tervezője volt,
vészek Szövetségének, a Ma- Laborcz Flóra Budapesten 1974-től szabadfoglalkozású
gyar Festők Társaságának, a született, az Iparművészeti művész. Az ötvöstechnikában
meglátta a légiesség megjelenítésének lehetőségét, a rá
jellemző térdeplő formákkal
pedig egy saját egyedi stílust
teremtett. Szobrai negatív forelőttünk, melyek mindegyimákból, kontúrokból állnak.
kének adott a maga története,
Viaszveszejtéses
eljárással
meséje.
bronz kisplasztikákat is készít.
A szombathelyi születésű IlléTagja a FIDEM nemzetközi
és Párizsban is volt ilyen tár- nyi Tamara a Képzőművészeti
éremszövetségnek, a Folyalatuk. Több évtizedes isme- Főiskola elvégzése, 1970 óta
mat Társaságnak, a Magyar
retség az övék, s alkotásaik- vesz részt munkáival a maSzobrászok Társaságának és
ból is kitűnik, hogy eredendő gyar képzőművészeti életben.
a Renée Művészeti Társaságszemléletbeli rokonság van Kezdetben olajképeket festett,
nak.
közöttük. Az anyag megte- az utóbbi években azonban
-nkzskintése azt a benyomást kelti többrétegű selymet használ vá(Németh István felvételei)
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Kitüntették Vadkerti Imrét!

Évente legfeljebb 5 személy, együttes vagy szervezet kaphatja
meg a Pro Traditione díjat, a jelöltek pedig csak Szlovákiában
élő, szlovák állampolgárságú magyarok lehetnek. Az elmúlt napokban a magyar kultúra ápolásáért és fennmaradásáért végzett
kiemelkedő munkája elismeréseként, és Felvidék méltó képviseletéért ezt a díjat ítélte az öttagú kuratórium Vadkerti Imrének.
A díjazottakról egy 5-tagú kuratórium dönt, melyben részt vesz a
PRO TRADITIONE Polgári Társulás elnöke, alelnöke, a Kaszás
család egyik képviselője és a polgári társulás 2 tagja.

Mónika szeméből kicsordultak a könnyek

Hollandiában
életforma
az adományozás?

Kertelés nélkül kimondhatjuk: igen. A kinőtt, ám alig használt ruha nem a kukában köt ki,
hanem korábbi tulajdonosa kitisztítva elviszi a humanitárius gyűjtőhelyre. Ha idősebb emberek halála után megmaradt ápolási felszerelésekről – kerekesszékek, fürdőszobai székek
– van szó, hasonló az eljárás. A kinőtt gyermekruhák, megunt, de szinte újnak tűnő játékok
elajándékozása pedig már nem is a felnőttek dolga, maguk a gyerekek szervezik meg.
dolgoknak mennyire örülnek
majd a gyerekek – mondja
mosolyogva és közben óvatosan kitöröl egy könnycseppet
a szeméből. Igaz, most szabadságolás van a Krízisközpontban, de Józsi személyében most is
akadt alkalmi
segítség a kirakodáshoz. A
piciny kis irodában (ebédlőben,
ülésteremben)
összezsúfolód
va Henk és
Nancy azonnal
arról érdeklődtek, hogy legkö(Fent) Ennek az íróasztalnak nagyon meg- zelebb mire lesz
örül valaki. A súlya miatt azonban a cipelői szüksége a Krínem lelkesedtek. Lent a raktározásra váró zisközpontnak,
ruhák, illetve Kürti Mónika, a Krízisköz- amely kinőtte a
pont vezetője és holland vendégei láthatók. helységeit.

Már több alkalommal írtunk arról, hogy a hollan
diai Amersfoort városából az
Opscherper család soha nem
érkezik Gútára ajándékok nélkül. A gútai panziókba hoztak
már ruhákon, speciális lepe-

köszöntötte a vendégeket,
akik természetesen most sem
jöttek üres kézzel. A nyugdíjasotthonba hoztak speciális,
a mozgáskorlátozottak fürdetését megkönnyítő székeket, valamint ruhákat és más
textíliákat, amelyeket nagy
örömmel vett át a főnővér.
Ő árulta el, hogy korábban
tévét, ágyneműket kaptak, s
mindezekkel az otthonban élő
emberek életét könnyítették
meg, nem szólva arról, hogy
kiadásoktól mentesítik az otthon kasszáját.
Henk után Nancyék is bekapcsolódtak a humanitárius
mozgalomba és nem árulok
el nagy titkot, ha elmondom,
hogy a játékok java részét
Henk fia, – aki egyébként a
magyar-holland tolmács szerepét egyre jobban betölti –

32. GÚTAI VÁSÁR
ÉS GÚTAI BÚCSÚ

BÉRLETJEGYEK 3 NAPRA (karszalag formájában): 5,- EUR
(kizárólag csak elővételben a városi hivatalban vagy a vásár információs sátránál).
A koncertek helyszínén csak napijegy-árusítás lesz.

Rendezvények:

Augusztus 11-én, csütörtökön

8.00 – 12.00 Kézilabdacsapatok kötelező bejelentkezése a sportcsarnokban * 14.00 – 19.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint * 20.00 – 20.30 Kézilabdások ünnepélyes felvonulása
			
Fogatok és lovasok felvonulása – Szekeres Rancs

Hotel Leonor kerthelyisége:

20.30 – 21.00 A „Kolárovo CUP 2016” kézilabdatorna ünnepélyes megnyitója
21.00 – 04.00 DISCO

Augusztus 12-én, pénteken
Kézilabdapályák:

08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint

Sportcsarnok előtti tér:
20.00 – 23.00 DISCO

Hotel Leonor kerthelyisége:
23.00 – 04.00 DISCO

Gőgh Kálmán Stadion:

9.30 – 16.00 I. Gőgh Kálmán-emléktorna (diákcsapatok focitornája három kategóriában (U8,
U10, U12) amelyen pályára lép Gúta, Slovan Pozsony, Slovan Vágsellye, KFC Komárom, Kisbér, Érsekújvár, Tardoskedd, DAC Dunaszerdahely és Tótmegyer utánpótlása
15:00 – 18:00 Gútai 11-es – XI. évfolyam (tizenegyesrúgó verseny)

Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:

18.30 The New Manufacturing Technology Of The Retarded
20.30 ABBA Slovakia, élő nagykoncert (belépőjegy: 2,- €, illetve bérletjegy)

Templom tér 4 – a városi művelődési központ előtt:

„Borok tere” – főszervező: Gúta város
15.30 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 17.30 Népzene és néptáncbemutatók – Berény Táncegyüttes és a Kikelet Néptánccsoport * 19.00 Térzenei koncert – GUT BAND és fiatal tehetségek
* 21.00 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 23.00 Retro-party – DJ SIPI

Templom tér 2 – a városi művelődési központ melletti füves részen:
17.00 A Mezőberényi Értéktárbizottság bemutatkozása

Augusztus 13-án, szombaton
Kézilabdapályák:

08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint

Sportcsarnok előtti tér:
20.00 – 23.00 DISCO

Hotel Leonor kerthelyisége:
23.00 – 04.00 DISCO

Corvin Mátyás Alapiskola udvara: szervező: KNIVES BASKETBALL CLUB GÚTA

8.00 – 18.00 BC KNIVES STREETBALL CUP 2016 Program:
8.00 – 09.00 Regisztráció * 9.15 – 14.00 Alapcsoportok mérkőzései * 15.00 – 16.45 Elődöntők
és döntők * 17.15 Ünnepélyes kiértékelés, díjátadás

Gőgh Kálmán Stadion:

13.30 – 15.15 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, gútai serdülők U19 (IV. liga) – Ekel
17.00 – 18.45 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, felnőttek A csapat (IV. liga) – Léva

Templom tér – a városi hivatal előtti parkoló:
13.30 – 15.30 Veterán járművek – OLD TIMER CLUB NITRA – bemutató, kiértékelés
Templom tér 1 – a városi hivatal előtti füves részen:
16.00 Kynológia Klub Gúta – kutyás bemutató

Templom tér 1 – a városi hivatal előtt:
17.00 Tombolahúzás

Templom tér 2 – a városi művelődési központ melletti füves részen:

14.00 – 20.00 „Szeretlek Gúta” – Játszani vágyó gyerekek részére – ugrálóvár
17.00 A Mezőberényi Értéktárbizottság bemutatkozása

Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:
dőkön kívül elektromos háromkerekű járműveket is. A
Krízisközpont vezetője, Kürti Mónika örömmel fogadta
amikor a kisteherautó belsejéből értékes bútorok, ruhák,
játékok kerültek elő.
A múlt hét csütörtökén ismét
begördült az udvarukra a sárga autó, amelyből Henk lánya,
Nancy, férje Danny, kislánya
és négyéves kisfia bukkant
elő. Kiderült, hogy kéthetes
nyaralásra érkeztek, s ha már
egyszer az 1 400 km-es utat
meg kellett tenniük, nem érkezhettek üres kézzel. A harmadik gyermekét novemberre
váró anyuka alaposan megpakolta a kocsit és mintegy második felvonásként hozta az
értékes adományokat.
Mónika legjobban a két kerti
padnak örült meg, amelyeket
azonnal az egyházi óvodának
szánt. – Kaptunk két hatalmas
doboznyi játékot, s azt hiszem, ezekből jut majd a hátrányos helyzetű gyermekek
Mikulás-napi csomagjába is.
Kaptunk egy gyermek-szobába való kanapét, temérdek ruhácskát. Persze, hogy megilletődtem, hiszen előre tudom,
hogy ezeknek a csodaszép

Pénteken Szentpéterre érkeztek, ahol Jobbágy József
mérnök, a község polgármestere már régi ismerősként

Nick ajánlotta fel és gyűjtötte
össze.
Méghogy nem életforma Hollandiában az adományozás?

17.30 Berény Táncegyüttes fellépése (Mezőberény)
18.30 HANT zenekar
21.00 CHARLIE Band élő nagykoncert (Belépőjegy: 3,- €, illetve bérletjegy)

Templom tér 4 – a városi művelődési központ előtt:

„Borok tere” – főszervező: Gúta Város
15.30 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 19.00 „Nótázzunk – mulatozzunk” * Nóta- és operettműsor – gútai énekesek * 21.00 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 23.00 Retro-party – DJ SIPI
Hajómalom térsége, szervező: Szekeres Rancs
10.00 – 17.00 I. fogathajtó verseny

Augusztus 14-én, vasárnap

Római katolikus templom:
8.00 Szentmise magyar nyelven * 9.30 Szentmise szlovák nyelven * 11.00 Szentmise magyar
nyelven
Sportcsarnok:
8.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, ünnepélyes kiértékelés
Gőgh Kálmán Stadion:
10.00 – 11.30 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, gútai idősebb diákok U15 (III. liga) – Zselíz
12.00 – 13.15 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, gútai fiatalabb diákok U13 (III. liga) – Zselíz
Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:
17.00 Cool Club Slovakia Pt. mellett működő FELVIDÉKI LÁNYOK TÁRSULATÁNAK – zenés-táncos műsora
20.00 KORMORÁN, élő nagykoncert (belépőjegy: 2,- €, illetve bérlet)
Templom tér 4 – a városi művelődési központ előtt: „Borok tere” – főszervező: Gúta város
15.30 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 18.30 „Musical-varázs” musical- és filmzenei összeállítás – helyi és környékbeli énekes tehetségek előadásában * 20.00 Borozáshoz szól a zene – DJ
SIPI
Hajómalom térsége, szervező: Szekeres Rancs
13.30 – 17.00 III. Kis-Duna Menti Lószépségverseny – „Ló 2016”

Kiállítások:

A városi hivatal előcsarnoka:
1. Csollár Nelli „Világom virágai” – című kiállítása Megnyitó: augusztus 11-én, 14 órától
2. „Gútai vásár 5 évben” – a komáromfüssi Török Johann fotóművész kiállítása.
3. 20 fotó Mezőberény városáról és 20 fotó Gúta városáról – fotókiállítás.

Értékes ápolási segédeszközökkel gazdagodott a szentpéteri
nyugdíjasotthon, ezek már nem terhelik a község kasszáját.

A vásár ideje alatt kisvonat közlekedik,
indulás a városi hivatal információs sátrától!
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
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Növényvédelem
Mindjárt itt az ősz!

Gyümölcsöseinkben a legtöbb
betegségtünet nyáron alakul
ki, a lombrágó rovarok, hernyók károsításának nyoma
is ekkor, a teljes lombosodás
után válik feltűnővé. Nyáron
gyümölcsfáink
védelmével
nemcsak a gyümölcsök jó
minőségét, hanem a rügydifferenciálódás idején az egészséges lombozat megvédésével
már a következő év termésmennyiségét befolyásolhatjuk
kedvezően.
Alma
A szüret előtti permetezés almatermésűek esetében nem
naptári időpontot, hanem a fajták érési idejétől függő időszakot jelent. A nyár végi, szüret
előtti időszakban a növényvédelmi technológia menetét, a
növényvédő szerek alkalmazásának feltételeit elsősorban
a gyümölcs szedése előtti utolsó megengedett kezelés élelmezés-egészségügyi várakozási idejének hossza határozza
meg. Ezért erre az időszakra a
legrövidebb várakozási idejű
készítményeket válasszuk. A
nyári és a nyár végén érő fajtákat ebben az időszakban is a
szerves hatóanyagú, rövidebb
várakozási idejű fungicidekkel
permetezzük. A téli alma- és
körtefajták szüreti időpontját
is előre meg kell határozni.
Szeptember elejére tervezett
szüret esetén augusztus közepéig, szeptember közepére
tervezett szüret esetén pedig
augusztus végéig permetezhetünk ezekkel a rövid várakozási idejű készítményekkel.
Augusztus, szeptember folyamán még károsít az almamoly
(Cydia pomonella) és az al-

mailonca (Adoxophyes orana). A kártételt a lárva okozza.
Legkedveltebb
tápnövénye
az alma és a dió, de károsítja
a körtét, a kajszit, a szilvát, a
birset, a mandulát és a naspolyát is. Az almamoly hernyói
a csésze és a kocsány mellett,
vagy a sodrómolyok felületi
rágásának helyén a gyümölcsbe furakodnak. Rendszerint
a magházig hatoló járatot készítenek és a magvakat is károsítják. A gyümölcs fejlődése
megáll és rendszerint idő előtt
lehull. Egy-egy lárva 2-3 almát
is tönkretesz. A vegyszeres
védekezés alapja a feromoncsapdás rajzásmegfigyelésen
alapuló permetezési időpont
megválasztása, melyet a szeptember közepéig tartó rajzás
több rajzáscsúcsa különösen
indokolttá tesz. Hagyományos
védekezés alkalmazása során
a tömeges lárvakelés idejére
célszerű a permetezést időzíteni és a szerves foszforsavészter
(vagy
egyéb) hatóanyagú
készítmények közül
választani. A szüret
előtti időszakban már
csak rövid élelmezésegészségügyi várakozási idejű készítmény
jöhet
számításba.
Így arra is számíthatunk, hogy a kifejlett
egyedek nagy része
szintén elpusztul, és ezzel
a peterakás mértékét eleve
csökkenthetjük. Körültekintő,
megfelelő védekezési eljárást
alkalmazva gyümölcskártétele
1-2% alá csökkenthető, de a
szakszerűtlenül kezelt ültetvényekben nem ritka a 25-30%os fertőzés sem.
Az almaültetvényekben súlyos
gondot okozhat az amerikai
fehér medvelepke (Hyphantria cunea) megtelepedése is.
Ez a rendszeres permetezések
megszűnése után vagy valamivel előbb is lehetséges. Fiatal lárvái a közismert nyári
hernyófészekben a leveleket
károsítják, a fészekből kimá-

Focisták főszerepben
szó idősebb lárvák pedig már
megrágják a gyümölcs felületét is. A nagyszámú lárva a
megtámadott fákon tarrágást
okozhat, ami közvetve a gyümölcs minőségére és mennyiségére is kihatással lehet. A
mechanikai védekezés során a
fertőzött, beteg növényi részeket kell eltávolítani és összegyűjtés után elégetni.
A piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi) elszaporodásának és kártételének
megakadályozása augusztus
folyamán már nehézségekbe
ütközik, mivel a rendelkezésünkre álló akaricidek többségének karenciaideje igen
hosszú. Pedig a védekezés
igen fontos, mivel a kártevő a
megtámadott leveleket szívogatja, ezért a levelek sárgulnak, bronzosodnak és idővel
(jóval a természetes lombhullás előtt) lehullanak. Ráadásul a fitofág atkafaj, valamint

azok természetes ellenségeinek olyan közössége alakul
ki, amelyben elmarad az atkák
egyedszámának olyan mérvű ingadozása, amely a káros
szint gyakori elérését jelenti.
A kaliforniai pajzstetűnek
(Quadraspidiotus perniciosus)
mind a lárvája, mind a kifejlett
alakja károsít. A növény valamennyi föld feletti részét megtámadja, nem válogat a különböző korú fák között sem. A
fák pusztulása mindig felülről
lefelé halad (csúcsszáradás).
A megtámadott fa vékonyabb
hajtásait, kérgét, törzsét hamuszürke, piszkos réteg fedi.
-la-

Kertészkedik?

A kerti kisgépeket is keresse
a BV-TV-ben!
B-CENTER Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.

Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A következő napokban sok
indulat jöhet felszínre ön és a környezetében élő emberek között,
akik viszont nem tartoznak a közvetlen családi köréhez. Ez azt jelentheti például, hogy véletlenül meghallja, mit beszélnek önről
a munkatársai vagy szomszédai, és bizony érhetik meglepetések.
HALAK (február 21. – március 20.) Mindennel kapcsolatban
kövesse ezen a héten a megérzéseit! Váratlan és előre nem látott
események történhetnek ezekben a napokban, ezért igyekezzen
mindig éber lenni és akkor nem fogja elszalasztani a kínálkozó
lehetőségeket! Figyeljen oda a kommunikációra!
KOS (március 21. – április 20.) Mostanában igencsak foglalkoztatja a saját gyermekkora: gyökereit kutatja, vizsgálgatja. Sok
olyan emlékkép is a felszínre kerülhet, amely eltemetve szun�nyadt a lelkében, és ezeknek bizony jelentősége van. Meg kell
keresnie, hogy miért épp most kerültek elő a tudatalattijából.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten megtapasztalhatja,
hogy nincs egyedül a nagyvilágban. A segítség anyagi ügyekkel
kapcsolatban érkezik, és levesz egy-két gondot a válláról. Mostanában sok kiadása volt, talán még álmatlan éjszakái is amiatt,
hogy nem tudta, hogyan finanszírozza terveit.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor
– Mi lesz, ha a szőke nő megöregszik?
– Remek anyósvicc!
Haldoklik a skót, halálos ágyához hívatja
a rokonságot. A skót kérdezi:
– Itt vagy, édes fiam?
– Itt vagyok, édesapám.
– Itt vagy, drága feleségem?
– Igen édesem, itt vagyok!
– Itt vagy, drága húgom?
– Itt vagyok, bátyám.
– Mindenki itt van?
– Igen – válaszolja a rokonság.
– Akkor miért ég kint a villany????
Régi igazság
Az alkohol nem ad választ,
de legalább elfelejted a kérdést!
A székely rábámul egy nagyon csúnya, agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, ezért
rászól:
– Mit bámul maga úgy rám, mint borjú az új kapura?
– No hiszen – vág vissza székely –, lehet, hogy én borjú vagyok, hanem a kapu az már nem új!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Most egy új ciklus kezdődik,
lerakhatja az alapokat élete elkövetkezendő időszakaira. Mindennel, amibe most belefog – új szokások, kötelezettségek, hobbik, viselkedésmódok, egy új magot ültetet el. Minden lépéssel
egy bizonyos jövő felé indul el, még ha nem is látja tisztán, hogy
merre.
RÁK (június 22. – július 22.) Érzékenyen érintheti egy-egy közvetlen ismerősökkel, családtagokkal folytatott beszélgetés. Ezek
a beszélgetések egész világnézeti rendszerét, gondolkodásmódját átformálhatják. Kapcsolatba kerülhet egy tapasztalt és bölcs
emberrel, aki jelen pillanatban egyfajta „szellemi vezetője” lehet.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A következő napokban a pénz és anyagiak kerülnek élete középpontjába. Nagyon
erőteljesen törekszik az anyagi biztonságra, és a hangulata is
nagy mértékben függ attól, éppen mennyire van jó helyzetben
pénzügyileg.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A következő napokban
szinte ragyog és sziporkázik. Egyrészt tele van energiával, másrészt intellektuális képességei is a csúcson vannak. Ez azt jelenti, hogy szinte bármire képes lehet, ami eléggé motiválja ahhoz,
hogy konkrét lépéseket is tegyen a megvalósítás felé.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A következő héten
sikerül nyitnia a külvilág felé, ami azt jelenti, hogy rengeteg új
ismerőst, barátot szerezhet, köztük olyanokat is, akikkel nem véletlenül találkozik, hanem azért, hogy segítsék önt, és támogassák az útján. Érdemes tehát odafigyelnie az új ismeretségekre.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Rengeteg kommunikációs lehetőségre nyílik alkalma, ami igen érdekfeszítőnek bizonyulhat, ha kellő érzelmi kontrollt tud gyakorolni. Főleg nőkkel
kerülhet így kapcsolatba. Próbálja elkerülni a reflexszerű reakciókat. Most sokkal magabiztosabbá válik, önbizalma megnő.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ezen a héten megtapasztalhatja, hogy szexuális értelemben mennyire vonzó tud
lenni mások számára. Az élmény nagyon kellemes, hiszen
imádja, ha mások hódolattal adóznak önnek. Legyen azonban
óvatos, nehogy valaki más játékainak váljon eszközévé és megsérüljön lelkileg.
BAK (december 22. – január 20.) Kész bővíteni, szélesíteni szellemi horizontját, és kipróbálni egészen új utakat is. Ebben az időszakban keresni kell az információkat, a lehetőséget új tudás megszerzésére. Tele lesz kíváncsisággal, és nyughatatlansággal, amit nem tud
most felületesen csillapítani.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Eladó felújított garzonlakás
Komáromban.
Tel.: 0905 937 882

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Ápolónőt keresünk Ausztriába.
Tel.:0043699/9529287.

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

Tájékoztatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásainak kifizetéséről
Az OTP Banka Slovensko, a. s. értesíti a Bethlen Gábor Alapkezelő ösztöndíjasait, hogy már biztosítja a támogatások kifizetését. Az OTP Banka Slovensko, a. s. társaságnál számlával rendelkező igénylők számára a számlájukon
automatikusan jóváírjuk a támogatást, mellyel azonnal rendelkezhetnek.
A támogatás bankfiókban történő
Az OTP Banka Slovensko, a. s. tárilletve a gyermek születési anyakönyvi
saságnál számlával egyelőre nem kifizetéséhez szükséges okmányok: kivonata és a szülő/törvényes képviserendelkező igénylők számára az • ha az igénylő 15 éven aluli: szülő/ lő személyazonossági igazolványa,
OTP Banka bankfiókjaiban szemé- törvényes képviselő személyazonos- • ha az igénylő 18 évnél idősebb: a
lyesen történik a támogatások kifi- sági igazolványa és a gyermek szüle- diák személyazonossági igazolványa.
tési anyakönyvi kivonata,
zetése.
A támogatás bankfiókban történő
A támogatások kifizetésére 2016. • ha az igénylő 15 és 18 év közötti: átvételekor a dokumentumok ereaugusztus 8-tól december 31-ig fo- a gyermek személyazonossági igazol- deti példányait kell bemutatni, meványa (amennyiben kiadásra került), lyekről a bank fénymásolatot készít.
lyamatosan kerül sor.
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Autóbiztosítás,
házbiztosítás
megvárásra!
Tel.: 0905 928 195.

Kiadó lakást kínálok Komáromban.
Tel.: 0915 165 363.

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 13-tól 19-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00
Astro-világ,
7.00
TV2 matiné, 11.45 Csapdába csalva, 12.20 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 13.20 Zűrangyalok
(francia), 15.45 Hajrá csajok 4 (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Dr. Dolittle 2 (amer.),
21.00
Halálos
iramban
(amer.), 23.25 A skorpiókirály 2 (amer.-német)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 11.05
Eg y rém moder n család
(amer.), 13.05 Ag y menők
(amer.), 14.0 0 Jeges pokol
( ka nad ai), 15.50 Castle
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 1 perc és nyersz!,
19.50 Csúcsfor mába n 3
(amer.), 21.25 Drágán add
az életed! (amer.), 0.0 0
Kelly hősei (amer.)

RTL II

9.30 Tűzön-vízen (amer.),
10.30 A pletykafészkek
(amer.), 12.20 Nyomorultak (amer.), 16.00 A gyanú
árnyékában (amer.), 17.00 A
gyanú árnyékában (amer.),
18.00 Nyomtalanul (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Halálos
pénz (amer.-angol), 21.40
A belső ellenség (amer.),
22.40 Titkos ablak (amer.)

M2

10.50 Barátom az elefántom (amer.), 12.45 Marcelino, 13.40 A fehér
k íg yó (német), 15.20 Sherlock, a jak, 16.15 A k is
herceg leg újabb kalandjai,
17.10 Gyerek versek, 19.05
Dínó -vonat, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.00 Én vag yok
it t, 22.40 M R 2 A k usz ti k,
0.00 Fesz tivál St age Pass,
01.00 Bárcsak (amer.-angol)

Duna tv

10.55 Térkép, 13.30 A z
élet kódja, 14.30 Per u,
Chile, 15.35 A leány v ár i
boszorkány
(mag yar),
17.00 A muskét ások (angol), 18.00 Híradó, 18.35
Szerencseszombat, 19.30
Dut yi dili (amer.), 21.25
Mission:
Impossible
(amer.), 23.35 Ny ugaton a
helyzet változatlan (amer.)

Duna World

11.45 Vissza az úton (magyar), 13.20 Nov um, 13.50
Magyar tör ténelmi arcképcsar nok, 15.10 Hogy volt?,
16.10 Balatoni nyár, 18.10
Szabadság tér 56, 19.05
Mindenből egy van, 20.00
Csináljuk a fesztivált!,
21.30 Mun kaügyek, 22.00
Tűzvonalban
(magyar),
22.55 Fábr y

Pozsony 1

11.25 Egy ugrás (szlovák),
13.20 A szerelem ár nyai,
14.50 A leg-falu, 16.20 Az
elveszett otthon (amer.),
17.55 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Úttalan utakon, 20.20 Kezét csókolom
(olasz), 21.40 A komor nyik
(amer.), 23.50 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 R io 2016, 14.30 R io
2016 – kézilabd a , 16.0 0
Atlét i ka , 19.0 0 Spor tlö vészet, 19.30 Kézilabd a ,
20.15 Hí radó, 21.15 Te n isz , 23.25 Spor tlövészet,
1.50 Gi m nasz t i ka

Markíza tv

7.10 Tom és Jer r y, 9.50 Let
s Da nce 4, 11.50 Bowf i nger ú r puská zi k (amer.),
13.50 A meg hat á rozot t
idő (amer.), 16.05 Nap,
széna ,
erot i ka
(cseh),
18.20 Mulat a z elit, 19.0 0
Hí radó, 20.30 Másnapo sok 3 (amer.), 22.40 Nyaralás görög mód ra (amer.)

JOJ TV

8.25 Simpson család, 10.25
Viszlát, nagyi!, 12.50 A bébiszitter titka (amer.), 14.55
Largo Winch (amer.), 17.20
Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Én,
Frankenstein (amer.), 22.30
A nagy parti (amer.), 0.35
A végtelen (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

7.0 0 T V2 mat i né, 10.15
St a h l konyhája , 12.25
Villá m Spencer, a ka r ibi
őra ng yal (a mer.), 13.25
Gy il kos sorok (a mer.),
15.35 Á lomcsapat (a mer.),
18.0 0
Tények ,
19.0 0
Tra nsfor mers 2 (a mer.),
22.15 A t úlélő (a mer.-a ngol), 0.20 Menek ülő ember (a mer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.05 A
Muzsika TV bemutatja,
12.30 Csúcsformában 3
(amer.), 14.10 Szupervihar
2 (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.55 Harry Potter és a halál ereklyéi (amer.), 22.40 A
másik én (amer.), 1.45 Harry Potter és a halál ereklyéi
(amer.)

RTL II

10.35 Anna és a király
(amer.), 13.25 Segítség,
bajban vagyok!, 18.25 Egy
cipőben (amer.), 21.00 Pimaszúr átcuccol, 22.00
Heti hetes, 23.00 Egy cipőben (amer.), 1.35 Anna és a
király (amer.)

M2

12.45 Marcelino, 13.40 A
hat hat t y ú (német), 15.20
Sherlock, a jak, 17.10
Gyerek versek, 17.11 Mi r r-
Mu r r kandú r kalandjai,
19.05 Dínó -vonat, 19.35
Állatker t a hátizsákban,
20.10
J.A.G.
(amer.),
21.05 Pál Ad r ien n (mag yar), 23.40 Út a hábor úba
(amer.-kanadai)

Duna tv

9.0 0 Isten kezében, 10.05
Refor mát us
maga zi n,
13.45 A v ilágörök ség k i ncsei, 14.05 Öltések köz t
a z idő (spa nyol), 15.40
Topr i n i nász (mag ya r),
17.10 Men nyei kötelék ,
18.0 0 Hí radó, 18.35 Cédr usliget (a mer.), 19.25
Adlon hotel (német- osz trá k), 21.05 Tr u ma n Show
(a mer.) 22.55 D ut y i d ili
(a mer.)

Duna World

10.50 A Dal, 13.20 Nag yok , 13.50 Szaba d ság
t é r 56, 14.40 Sz ü lőf öldje i m , 15.25 Tom i, Er v i n és
a z iskola , 16.25 Balaton i
nyá r, 17.50 Ö t kont i nen s,
18.20 Sze ret et t el Hol ly
woodból, 19.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 19.55 A zene a z
kel l, 21.30 A k kor és most ,
23.55 A z örök Jávor

Pozsony 1

10.55 Szlovákia képekben,
11.45 Az elveszett otthon
(amer.), 13.20 Mar ple kisasszony (angol), 14.55 A
csempészek (csehszlovák),
16.35 Senki sem tökéletes,
17.40 Menjünk a kertbe!,
18.15 Konyhám titka, 19.00
Híradó, 20.25 Anya, segíts!
(olasz), 23.50 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 R io 2016, 14.30 Ké zilabd a , 16.0 0 Golf, 16.30
Bok sz , 17.0 0 Ten isz , 19.55
Spor tg i m nasz t i ka , 20.15
Hí rek , 20.20 Napi össze foglaló, 22.30 Bi rkózás,
22.45 Spor tg i m nasz t i ka ,
23.45 St ra nd röplabd a

Markíza tv

7.10 Tom és Jer r y, 9.15 K-9
(amer.), 11.20 Tüzes csirke
(cseh), 13.40 Halálos útkereszteződés (amer.), 15.40
Négyesben Szlovákián át,
16.50 Jó t udni!, 19.00 Híradó, 20.30 Wanted (amer.),
22.40 Zoo (szlovák), 0.30
Másnaposok 3 (amer.),
2.20 Ismétlések

JOJ TV

7.15 Mesék, 8.50 Új kertek,
10.35 Jó évfolyam (amer.),
13.05
Én,
Frankenstein
(amer.), 15.00 Féktelenül 2
(amer.), 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 A vőlegényed, az én szeretőm (amer.), 23.10 A végrehajtó (amer.), 1.20 Ismétlések

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszb an, 21.25 Charlie angyalai (amer.), 23.45
NCIS (amer.)

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszb an, 21.25 Gondolkozz férfiaggyal!, 0.15
Doktor Rush (kanadai)

TV2

RTL Klub

12.35 Agymenők (amer.),
13.00 Sztárok leszünk!
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza! (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
1.00 A zöld íjász (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
Hazug csajok társasága,
12.50
Segítség,
bajban
vagyok!, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
18.05 Tom és Jerry (amer.),
19.30 A gyanú árnyékában (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 A zöld íjász
(amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
12.55 Geronimo Stilton,
14.25 Rozsdalovag, 15.35
Buckó, 16.30 Mesélj nekem!,
17.45 Zazie kisasszony, 18.00
Max és Ruby, 18.55 Eperke és barátai, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Elton John – The Million
Dollar Piano

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 Sztárok
leszünk! (amer.), 14.00 Tűzön-vízen (amer.), 15.05
Éjjel-nappal
Budapest,
16.20 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Mr. és Mrs.
Smith (amer.), 0.00 Döglött
akták (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 18.05 Tom és Jerry,
20.30 Showder Klub, 22.00
Revolution (amer.), 23.30 Segítség, bajban vagyok!

M2

13.15 Tatonka történetei,
13.45 Az ifjú Robin Hood
kalandjai, 14.25 Rozsdalovag, 16.15 Peppa malac,
16.30 Mesélj nekem!, 18.00
Max és Ruby, 18.55 Eperke
és barátai, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Eurovíziós Dalverseny ismétlése

Duna tv

12.55 Jamie vidék i konyhája, 14.25 Halálbiz tos
diag nózis (amer.), 15.15
Erdészház
Fal kenauban
(német), 16.10 Charly, majom a családban (német),
17.05 Doc Mar tin (angol),
18.00 Hí radó, 18.35 A heg yi dok tor (német), 19.25
Tövismadarak
(amer.),
20.20 Csak szín ház és
sem mi más, 21.20 Hawaii
Five.0 (amer.), 22.10 On
the Spot

12.55 Jamie vidéki konyhája,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin
(angol), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.25 Tövismadarak (amer.),
20.25 A fátyolos hölgy
(olasz), 21.20 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.25 Végjáték
(amer.), 0.00 Utazás egy indiai ashramba

11.30 Jut alomut azás (mag yar), 13.20 Médiak li k k,
15.05
Roma
magazin,
16.10 Balatoni nyár, 18.05
Béke sugár út, 19.00 Hog y
volt?, 20.00 Poén ról po én ra, 21.00 Hí radó, 21.30
Mu n kaüg yek, 22.05 Tű zvonalban (mag yar), 23.55
Család-barát, 1.30 Szenes
Iván í r t a

11.35 Ficzek úr (magyar),
13.50 Szerelmes földrajz,
14.40 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Balatoni nyár,
18.00 Kövek, rajzok, mongolok, 19.00 Hogy volt?!, 20.00
Dallamról dallamra, 21.25
Munkaügyek
(magyar),
22.00 Tűzvonalban, 22.55
Ridikül, 23.55 Család-barát

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Harc az idővel (német),
16.25 A világ kincsei, 16.55
Talk show, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 Időjós
a pácban (cseh), 22.00 Labirintus (cseh), 23.00 Harc
az idővel (német), 23.50
Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.30 Atlétika, 16.30 Kajak-kenu, 17.25
Röplabda, 19.00 Gimnasztika, 20.15 Hírek, 21.45
Strandröplabda, 22.30 Birkózás, 22.45 Kézilabda

Markíza tv

Duna World

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.05 Menjünk a kertbe!, 14.30 Harc
az idővel (német), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák ízek, 22.05 Cain
kapitány (olasz)

Pozsony 2

8.30 R io 2016, 14.20 K aja k-kenu , 15.45 Atlét i ka ,
19.0 0 Gi m nasz t i ka , 20.15
Hí rek , 20.20 Oli mpiai ös�szefoglaló, 22.15 St ra ndröplabd a , 0.0 0 Bi rkózás

Markíza tv

JOJ TV

10.55 Két és fél férf i, 11.55
Szerencsekerék,
12.55
Cobra 11 (német), 15.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 21.40 Extrém átváltozások, 23.25 Családi történetek, 0.25 NCIS (amer.),
1.20 Két és fél férf i (amer.)

12.30 Csillag születik, 14.00
Castle (amer.), 15.00 Midsomeri gyilkosságok (angol), 17.50 Inkognitó, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.35 Találd ki, hány éves
vagyok!, 21.45 Rendőr akcióban (amer.), 22.45 VIP
gyilkosságok (amer.)

12.30
Csillag
születik,
14.00 Castle (amer.), 15.00
Mindsomeri gyilkosságok
(angol), 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Con Air (amer.),
23.10 C.S.I. Cyber (amer.),
0.05 Csalók (amer.)

12.55 Cobr a 11 (német),
15.0 0 NCIS (a me r.), 16.0 0
Csalá d i tör t énet ek , 17.25
Ref lex, 18.0 0 Sze rencseke rék , 19.0 0 H í r a dó,
20.30 Nég yesben Szlo vá k iá n át , 21.35 Jó t udn i, 22.40 Já r á si fordu ló
(cseh), 0.0 0 Valóságshow

JOJ TV

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

TV2

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Pókember 3 (amer.), 0.35 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Agymenők (amer.),
13.00
Sztárok
leszünk!
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.35 Glades (amer.), 0.10 A rejtély
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 17.35 Az élet csajos oldala (amer.), 19.30 A
gyanú árnyékában (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
Nyomtalanul (amer.), 23.00
Barátok közt, 23.30 Segítség,
bajban vagyok!

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Tatonka történetei, 14.25 Rozsdalovag,
15.20 Raju, a riksa, 18.00
Max és Ruby (kanadai), 18.55
Eperke és barátai, 19.30 Alvin
és a mókusok, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Eurovíziós
Dalverseny ismétlése

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
13.25 Család-barát válogatás,
14.30 Halálbiztos diagnózis
(angol), 15.20 Erdészház Falkenauban (német), 16.10 Charly, majom a családban (német),
17.05 Doc Martin (angol),
18.35 A hegyi doktor (német),
19.30 Tövismadarak (amer.),
20.35 Szabadság tér 56, 21.30
Ébredés (magyar), 1.05 A temetésem szervezem (amer.)

Duna World

11.40 A Palika (magyar),
13.20 Magyar gazda, 14.15
Nagyok, 14.45 Kárpát expressz, 15.40 Ecranul nostru,
16.10 Balatoni nyár, 18.10
Béres József életútja, 19.10
Hogy volt?, 20.05 Poénról
poénra, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.05 Tűzvonalban
(magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.05 Menjünk a kertbe!, 14.35 Harc az
idővel (német), 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol),
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Tootsie (amer.), 22.15 Törvény és
rend (amer.), 23.35 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.30 Atlétika, 15.00 Kajak-kenu,
17.00 Kosárlabda, 17.40
Olimpiai
összefoglaló,
18.00 Labdar úgás, 20.15
Összefoglaló, 21.00 Labdar úgás, 22.50 Boksz,
23.05 Röplabda

Markíza tv

10.55 Két és fél fér f i, 11.55
Szerencsekerék,
12.55
Cobra 11 (német), 15.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 18.00
Szerencsekerék,
19.00
Hí radó, 20.30 Gondok a
paradicsomban
(amer.),
23.05 Tü zes csirke (cseh),
1.25 NCIS (amer.), 2.15
Két és fél fér f i (amer.)

JOJ TV

7.40 Tárg yalóterem, 9.55
Prof i k,
12.30
Csillag
sz ületi k, 14.00 Castle
(amer.), 15.00 Mindsome r i g yil kosságok (angol),
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 K r imi,
19.30 Híradó, 20.35 Találd
k i, hány éves vag yok!,
23.40 Csalók (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

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexik ói), 16.50
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Édes
élet, 20.40 Jóban Rosszb an,
21.25 NCIS (amer.), 23.40 A
törvény embere (amer.)

6.20 Mokka, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Tények délben,
12.30 Aktív, 13.00 Csapdába
csalva (német), 13.35 Knight
Rider (mexikói), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Lara
Croft (amer.), 0.00 Sztárok
testközelben, 0.10 A férjem
védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.05 Mi muzsikus lelkek,
13.00 Sztárok leszünk!
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 22.25 CSI: A
helyszínelők (amer.), 0.00
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok társasága, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 17.05 Új csaj (amer.),
18.05 Madagaszkár pingvinjei
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 Nyomtalanul (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

11.45 Kérem a következőt!,
13.15 Tatonka történetei,
15.20 Raju, a riksa, 16.30
Mesélj nekem!, 18.00 Max
és Ruby, 19.30 Alvin és a
mókusok, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Eurovíziós Dalverseny ismétlése

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie vidéki konyhája,
14.20 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.05 Erdészház Falkenauban (német),
15.55 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Mar tin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Tövismadarak (amer.), 20.20
Ajándék koncer t, 22.00 Én,
a séf (francia-spanyol)

Duna World

11.35 Ida regénye (magyar),
13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika, 15.50 Balatoni
nyár, 17.45 Határeset, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar), 23.50
Család-barát válogatás

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.05 Menjünk a kertbe!, 14.35 Harc az
idővel (német), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
A szerelem árnyai (olasz),
23.30 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.00 Kajakkenu, 16.05 Atlétika, 17.05
Triatlon, 17.50 Olimpiai
összefoglaló, 20.15 Hírek,
20.20 Olimpiai összefoglaló, 21.15 Boksz, 22.10 Röplabda, 23.10 Kézilabda

Markíza tv

10.55 Két és fél férfi, 11.55
Szerencsekerék, 12.55 Cobra 11 (német), 15.00 NCIS
(amer.), 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 21.40 Feleségcsere,
0.15 NCIS (amer.), 2.00 Különleges átváltozások

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 9.55
Prof ik,
12.00
Híradó,
12.30 Csillag születik,
14.00 Castle (amer.), 15.00
Mindsomeri
gyilkosságok (angol), 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.35 In kognitó, 22.00 Dr.
Csont (amer.), 23.00 VIP
gyilkosságok (amer.), 0.25
Csalók (amer.), 1.25 Igaz
ságosság (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Agymenők (amer.),
13.00
Sztárok
leszünk!
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.25 Csúcsformában (amer.), 23.50 Vadászat életre-halálra (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 Új csaj (amer.),
18.05 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 19.30 A
gyanú ár nyékában, 20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Tatonka történetei, 14.25
Rozsdalovag, 16.15 Peppa
malac, 16.35 Gyerekversek,
17.20 Dávid, a törpe, 18.00
Max és Ruby, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Peter Gabriel koncert, 1.20
Monty Python Repülő Cirkusza (amer.)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie vidéki konyhája,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin (angol), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német), 19.35 Magyarország,
segítettél, 20.10 Tetthely
(német), 23.45 A zátony
(ausztrál), 1.10 A jó rabló
(ír-angol)

Duna World

11.45 Ida regénye (magyar),
14.45 Kosár, 16.00 Balatoni
nyár, 18.00 Adyton Együttlét, 19.00 Hogy volt?, 20.00
Slágertévé, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.05
Tűzvonalban
(magyar),
23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.05 Menjünk a kertbe!, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
16.55 Poirot (angol), 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 22.05
James Bond (amer.), 23.50
Rio 2016

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 8.30
Rio 2016, 13.00 Atlétika,
17.00 Szinkronúszás, 18.10
Röplabda, 21.50 Hírek,
21.55 Olimpiai összefoglaló, 22.30 Női labdarúgás

Markíza tv

9.05 Szerencsekerék, 10.55
Két és fél férfi, 11.55 Szerencsekerék, 12.55 Cobra
11 (német), 15.00 NCIS
(amer.), 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
Idegesítő angyalka (cseh),
23.05 Négyesben Szlovákián át, 0.10 Ismétlések

JOJ TV

7.40 Tárgyalóterem, 9.55
Profik, 12.00 Híradó, 12.35
Elveszett csillagok, 13.50
Castle (amer.), 17.00 Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A bestia
(amer.), 22.40 Minden6ó
(amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba

augusztus 13-án
augusztus 14-én
augusztus 15-én
augusztus 16-án
augusztus 17-én
augusztus 18-án
augusztus 19-én

A Dunatáj receptkönyvéből

PADLIZSÁNOS-PULYKÁS
LASAGNE Garfield-módra

Gútán: Marosi Jenő és Csütörtöki Renáta, Koczkás
Péter mérnök és Izsák Ramóna.

Hozzávalók:
60 dkg darált pulykahús
40 dkg padlizsán
20 dkg színes paprika
3 dkg vaj
0,5 dl olaj
1 csokor durvára vágott
petrezselyem
1 fej hagyma
só
őrölt fehérbors
őrölt szerecsendió
1 csomag lasagnetészta
20 dkg paradicsom
A mártáshoz:

ÚJSZÜLÖTTEK

6 dkg vaj
6 dkg liszt

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban született: a komáromi
Tóbiás Emma, Horňák Jakub, Szenkovits
Ábel, Mayer Noémi, Földes Erik és Csóka Lara,
az érsekújvári Furuglyás Katarína, a gútai Virág Zsolt
és Mente Zorka Lilien, a marcelházai Gáspár Bence,
a tardoskeddi Bédi Laura, a helembai Štugelová Simona, a nagykeszi Kovács Zádor, a csallóközaranyosi
Lévai Naomi, a naszvadi Žigová Zoé és a vágtapolcai
Kurák Elias.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Vraňuch Michal (74 éves), az
ifjúságfalvai Jeriga János (62 éves), a virti Janík
József (82 éves), a keszegfalvai Agg Mária (80éves), a hetényi Hencz Ilona (77 éves) és Gáborová Irena (89 éves), a madari Csicsó József (61
éves), a megyercsi Nagy Antal (67 éves), a garamszentkereszti Dado Ján (91 éves), a komáromfüssi Bartik Milan (57 éves), a lakszakállasi Bagin
László (70-éves), a nemesócsai Szabó László (86
éves), valamint a tanyi Sárik Erzsébet (88 éves).
Emléküket megőrizzük!

Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

Áfonyás
csavart koszorú
HOZZÁVALÓK:
A tésztához
1 csomag leveles tészta (mirelit)
4 ek áfonyadzsem
0,25 evőkanál étkezési
keményítő
A töltelékhez
20 dkg áfonyadzsem
2 dl habtejszín
1 ek porcukor
20 dkg áfonya (friss)
A kenéshez
1 db tojás
Elkészítése:

15 dkg reszelt sajt
8 dl tej

Elkészítése:
Megtisztítjuk és megmossuk a zöldségeket, a padlizsánt vékonyra
szeleteljük, megsózzuk és 20 percig pihentetjük. A levét leitatjuk,
és egy száraz teflonserpenyőben mindkét oldalát megsütjük.
Olajon megfuttatjuk a finomra vágott hagymát, rátesszük a húst,
és fehéredésig pirítjuk. Megsózzuk, borsozzuk, ízlés szerint szerecsendiót teszünk rá, és kevés víz hozzáadásával 30 percen át pároljuk. Amikor puha, levesszük, és belekeverjük a petrezselymet.
A vajat megolvasztjuk, majd rátesszük a vékony csíkokra vágott
paprikát, megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk egy kevés szerecsendióval, és 3-4 perc alatt összepároljuk, majd félretesszük.
A mártáshoz felolvasztjuk a vajat, rátesszük a lisztet, és habzásig
kevergetjük. Ráöntjük a forró tejet, és habverővel simára keverjük. Amikor összeforrt, levesszük a tűzről. Megsózzuk, megborsozzuk.
Egy közepes nagyságú tepsi alját kirakjuk a tésztalapokkal, teszünk rá egy kevés mártást, majd a sült padlizsánnal kirakjuk.
Betakarjuk tésztával, ismét kevés mártást kenünk rá, majd rátesszük a megpárolt húst. Betakarjuk tésztával, ismét kis mártás, majd a maradék sült padlizsán következik, és a sült paprikaszeleteket rakjuk rá utoljára. Befedjük tésztával és a maradék
mártással. Egyenletesen elkenjük, majd rászórjuk a reszelt sajtot.
A tetejére szórjuk a kis kockákra vágott, lehéjazott, kimagozott
paradicsomot.
180 fokosra előmelegített sütőbe tesszük és 45 percen át sütjük. A
sütőből kivéve pihentetjük, majd felszeleteljük és tálaljuk.

A kiengedett tésztát 2-3 mm vékonyra nyújtjuk úgy, hogy
16 cm széles csíkokat kapjunk. Szorosan egymás mellett 8
cm átmérőjű pogácsaszaggatóval 8-10 korongot vágunk ki.
A tészta másik feléből kb. 0,5 cm vastag (nem baj, ha picit
vastagabbra sikerül) és kb. 20 cm hosszú csíkokat vágunk.
Majd lekenjük az étkezési keményítővel összekevert áfonya
lekvárral.
A csíkokat kettesével, a lekváros felükkel egymásra fordítjuk
és megcsavarjuk. A korongokat megkenjük tojással és ráhelyezzük a csavart koszorút. Sütőpapírral bélelt tepsibe téve
aranybarnára sütjük.
Ha kihűlt a tészta, a tejszínt kemény habbá verjük cukorral.
A koszorú közepébe áfonyalekvárt teszünk, a tetejére pedig
tejszínhabot. Végül áfonyaszemekkel díszítjük.

Sürgősen
vásárolnék
90-es,
jobbos ajtót.

0918 556 208

MEGEMLÉKEZÉSEK

S Z U D O K U

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek

Nem szárad fel szemem könnye,
hazavárlak mindörökre.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni Téged soha nem lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 7-én,
halálának 10. évfordulóján

javítása.

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Nagy Józsefre
Komáromban.

Aplico+

Emlékét örökké őrző felesége Joli, két nevelt fia családjával,
két lánya családjával és az egész rokonság.
Szomorú az út, mely sírodig vezet.
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Virágot viszünk sírodra,
de ezzel nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni téged soha nem lehet.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk augusztus 14-én
a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára,

Büi Istvánra
Komáromban,

halálának 10. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Szeretetét, jóságát örökké őrző családja.

Notebookok,
LCD-monitorok,

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

* Eladó megkímélt, garázsolt
Opel Zafira TDI 1,9. Gy. év:
2008, 59 000 km. Ár megegyezéssel. Tel.: 0905 860840.
* Régi (háború előtti) rádiókat  
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

* Eladó teljesen új, nem használt GEMINOX 28-as turbogázkazán, átfolyós vízmelegítővel. Tel.: 0905 835 411.

Segédszakácsnőt és
pincérnőt felveszünk
komáromi részlegünkbe.
Tel.: 0908 480 038

L A B D A R Ú G Á S

III. liga
Púhó – KFC Komárom 4:2
(2:1) Az első percekben kapufát lőtt a komáromi csapat,
viszont a 11. percben 11-esből
a hazaiak vették át a vezetést,
majd a 33. percben azt növelni is tudták. Három perccel
később az újonc komáromi
Čtvrníček szépíteni tudott. A
második félidő sem volt szerencsésebb, a 65. percben, illetve tíz perccel később újabb gólt
lőttek a púhóiak, amire csak a
90. percben érkezett komáromi
válasz Podlucký jóvoltából.
IV. liga
ČFK Nyitra – Gúta 0:1 (0:1)
Biztos, ami biztos – gondolták
a gútaiak és Magyar Zsolt a
találkozó 6. percében megszerezte csapatának a vezetést.
Természetesen ezek után a megyeszékhelyiek folyamatosan
támadtak, de csupán egy veszélyesebb fejesre volt erejük, azt
is elhibázták * Ímely – Nyitvakörtvélyes
(Hrušovany)
1:0 ( 0:0) Mindkét csapat óvatosan kezdett, bár a hazaiak
enyhe pályafölényt vívtak ki,
viszont mindkét csapatnak 1-1
kapufája borzolta a szurkolók
kedélyét. A második félidő is
hasonló szellemben folyt, ám
a 90. percben Gajdoš megszerezte a hazaiak számára fontos
3 pontot * Alsószeli – Szentpéter 1:0 (0:0) Kellemetlen
meglepetés érte a szentpéteri

csapatot, amikor a találkozó
elején partjelzői döntés alapján Nagy Józsefet kiállították.
Mindez felvillanyozta a vendégeket és a szeli pályán tíz emberrel is állták a sarat. Csak a
találkozó 70. percében sikerült
a hazaiaknak kihasználniuk
egy szentpéteri védelmi hibát.
A vereség ellenére az
újoncok jól vizsgáztak
V. liga
Ógyalla – Hetény
4:2 (1:0) Bő negyedórát kellett várni arra, hogy a
találkozón gól szülessen. Porubszky lövése védhetetlennek
bizonyult, viszont a két csapat
már semmit sem produkált az
első félidő végéig. A második
félidő 24. percében Fehérvári
góljára a 72. percben Csintalan
választolt ugyan, ám egy perccel később ismét Fehérvári volt
eredményes. Hetény másik
gólját Lucza lőtte a 77. percben, ám a 90-dikben Pšenák
góljának örülhettek a hazaiak *
Ekel – Garamkovácsi (Kozárovce) 0:1 (0:1) A több értékes
játékosát elvesztő ekeli csapat
az új sportidényben még nem
nyújtotta a tőle megszokott
színvonalat, sok esetben fogott
felesleges kockázatba, illetve
feledkezett meg a védelméről. A találkozó 17. percében
kapott gólt viszont nem tudta
megtorolni.* Marcelháza –
Óbars 3:0 (3:0) Így kell ezt

Gútai búcsúi tizenegyesverseny
Augusztus 12-én 15 órai kezdettel kerül megrendezésre a
gútai Gőgh Kálmán Stadionban
a XI. tizenegyesrúgó verseny.
A tudásukat és ügyességüket próbára tevőket
a serlegeken kívül értékes tárgynyeremények
egész sora várja.
A győztes 111 eurót kap!
Az érdeklődők
a 905 661 206-os telefonszámon
kaphatnak bővebb információt.

csinálni! A találkozó 6. (Vörös), 9. (Gere) és 10. percében
(Bottyán) kell rúgni egy gólt,
azután pedig csak a saját térfelet kell figyelni. Marcelházának bevált ez a taktika * Zselíz
– Naszvad 0:0 Naszvad remekül védekezett, hiába támadtak
folyamatosan a zselíziek, így
értékes pontot hozott magával.
VI. liga
Vágfüzes – Újgyalla 2:2 (1:2)
A 9. percben Madarász szerezte meg a hazaiak vezetését,
ám három perccel később Bilko egyenlíteni tudott. Az első
félidő utolsó percében alapos
meglepetést okozott Szabó
gólja, mert ezzel átvették a vezetést az újgyallaiak. A második félidő 5. percében Czukár
góljával egyenlített a hazai
csapat * Csallóközaranyos –
Őrsújfalu 2:0 (0:0) Az első
félidőben a vendégcsapat irányította a találkozó menetét, de
nem sikerült áttörniük az aranyosiak védelmét. A második
félidőben ők is tizenhatosuk
védelmére összpontosítottak,
viszont a 48. percben Lelkes
betalált az őrsújfalusi kapuba,
ráadásul a 70. percben még
duplázni is tudott * Keszegfalva – Nemesócsa 3:1 (2:0) Az
első percekben a vendégek a
letámadás taktikáját választották, ami megbosszulta magát
és a kellő védelem miatt a 7.
percben Badinka megszerezte
a vezetést, amit a 40. percben
egy további góllal meg is erősített. A második félidőben a
középpályán pattogott a labda, majd a 76. percben Budai
a keszegfalvaiak harmadik
gólját is belőtte. A vendégek
becsületgólját a 81. percben
Csehi T. lőtte * Dunamocs –
Actív Nagykeszi 1:3 (1:1) A
viszonylag kiegyenlített első
félidőben enyhe hazai fölény
jellemezte a találkozót, amit
Páliknak a 16. percben lőtt gól-

ja is igazolt. Erre választ csak a
30. percben Olajos által rúgott
gól adott. A második félidőben
fordult a kocka, a vendégek
semmit sem bíztak a véletlenre,
az 57. percben Mačanský gólja juttatta a keszieket vezetéshez, amit azután a 87. percben
ugyancsak Mačanský meg is
erősített * Szilos – Marcelháza B 1:1 (1:1) Nem kis meglepetésre Méhes a 11. percben
megszerezte a vendégeknek a
vezetést jelentő gólt, amit az
első félidő utolsó percében
Lipták 11-esből egyenlíteni tudott. A második félidőben is folyt a harc a pályán,
mindkét térfélen helyzetek is
kialakultak, ám ezeket a csatárok nem érvényesítették *
Búcs – Madar 2:2 (1:0) Az
első félidő kiegyenlített (néhol unalmas) játékába csak az
első percek hoztak izgalmat,
amikor Simon megszerezte a
hazaiak első gólját. A második
félidőben már harciasabb volt
a játék, Varga előbb egyenlített, majd Szilvás juttatta ismét
előnyhöz a búcsiakat. Gáspár
volt az, aki igazságos döntetlent beállító gólt lőtt a hazaiaknak * Izsa – Bátorkeszi 1:2
0:0) Az első 45 perc kiegyenlített játéka után Szigeti juttatta
vezetéshez a vendégeket az
50. percben, majd négy perccel
később Barton növelte a kesziek előnyét. Az 59. percben Simon 11-esből javítani tudott az
izsaiak helyzetén * Dunaradvány – Perbete 0:6 (0:4) Valójában nem volt annyira rossz
a hazai csapat, csupán sorozatos védelmi hibákat követett
el. Az első félidő után sem
sikerült rendezniük soraikat,
aminek azután katasztrofális
vereség lett a vége. Góllövők:
Lacza (20. p), Lakatoš (31., 34.
p), Halász (44. p), Rigó (44. és
52. perc)
Lebó Boldizsár

A 2016/2017-es labdarúgóidény mérkőzéseinek sorsolása
VII. liga
1. forduló: augusztus 20-án, 17 órakor

ŠK Nagysziget – DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér * TJ Ifjúságfalva
– SZÜNNAP * TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó – ŠK FÉNIX Tany * ŠK
Bogyarét – FC SELYE JÁNOS EGYETEM (SJE) * FK PRAMEŇ
Path – FC Megyercs * TJ DYNAMO Bajcs – OŠK Szentpéter B

FÉNIX Tany – DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér * OŠK Szentpéter B – FC SJE * FC Megyercs – szünnap

7. forduló: október 2-án, 14,30-kor

2. forduló: augusztus 28-án, 17 órakor

DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér – OŠK Szentpéter B * ŠK Bogyarét – TJ DYNAMO Bajcs * TJ Ifjúságfalva – FK PRAMEŇ
Path * SZÜNNAP – TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó * FC SJE – FC
Megyercs * ŠK Nagysziget – ŠK FÉNIX Tany *

3. forduló: szeptember 4-én, 16 órakor

ŠK FÉNIX Tany – OŠK Szentpéter B * FC Megyercs – TJ
DRUŽSTEVNÍK Bogya/Gellér * TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó –
PC SJE * ŠK Nagysziget – ŠK Bogyarét * TJ DYNAMO Bajcs
– TJ Ifjúságfalva * FK PRAMEŇ Path – szünnap

4. forduló: szeptember 11-én, 16 órakor

OŠK Szentpéter B – FC Megyercs * DRUŽSTEVNÍK Bogya /
Gellér – TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó *
FC SJE – FK
PRAMEŇ Path * SZÜNNAP – TJ DYNAMO Bajcs * TJ
DRUŽSTEVNÍK Ifjúságfalva – ŠK Nagysziget * ŠK Bogyarét
– ŠK FÉNIX Tany

FC SJE * TJ Ifjúságfalva * DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér – ŠK
Bogyarét * ŠK FÉNIX TAŇ – szünnap * DRUŽSTEVNÍK Csicsó – FK PRAMEŇ Path * OŠK Szentpéter B – ŠK Nagysziget *
FC Megyercs – TJ DYNAMO Bajcs
FK PRAMEŇ Path – ŠK FÉNIX Tany * SZÜNNAP – FC SJE *
ŠK Nagysziget – FC Megyercs * TJ DYNAMO Bajcs – TJ
DRUŽSTEVNÍK Csicsó * TJ Ifjúságfalva – TJ DRUŽSTEVNÍK
Bogya /Gellér * ŠK Bogyarét – OŠK Szentpéter B
TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó – ŠK Nagysziget * FK FC Megyercs
– ŠK Bogyarét * FK PRAMEŇ Path – TJ DYNAMO Bajcs * ŠK
FÉNIX Tany – FC SJE * OŠK Szentpéter B – TJ Ifjúságfalva *
DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér – SZÜNNAP

5. forduló: szeptember 18-án, 15,30-kor

ŠK Bogyarét – TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó * ŠK Nagysziget –
FK PRAMEŇ Path * SZÜNNAP – OŠK Szentpéter B * TJ Ifjúságfalva – FC Megyercs * TJ DYNAMO Bajcs – ŠK FÉNIX
Tany * FC SJE – DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér

6. forduló: szeptember 25-én, 15,30-kor

TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó – TJ Ifjúságfalva * FK PRAMEŇ
Path – ŠK Bogyarét * TJ DYNAMO Bajcs – ŠK Nagysziget * ŠK

8. forduló, október 9-én, 14,30-kor

9. forduló: október 16-án, 14 órakor

10. forduló: október 23-án, 14 órakor

ŠK Bogyarét – TJ Ifjúságfalva * ŠK Nagysziget – SZÜNNAP *
TJ DYNAMO Bajcs – FC SJE * FK PRAMEŇ Path – DRUŽ
STEVNÍK Bogya /Gellér * TJ DRUŽSTEVNÍK Csicsó – OŠK
Szentpéter B * ŠK FÉNIX Tany – FC Megyercs

11. forduló: október 30-án, 14 órakor

TJ Ifjúságfalva – ŠK FÉNIX Tany * FC Megyercs – TJ DRUŽ
STEVNÍK Csicsó * DRUŽSTEVNÍK Bogya /Gellér – TJ DYNAMO Bajcs * OŠK Szentpéter B – FK PRAMEŇ Path *
SZÜNNAP – ŠK Bogyarét * FC SJE – Nagysziget

KAJAK – KENU

Komáromi sikerek
a rövidtávú országos bajnokságon

A múlt hét végén rendezték
meg a pozsonyi zemníki tavon
a kajak-kenu szakosztályok
sportolóinak egyéni, rövidtávú
versenyét. A pozsonyi versenyen szenzációsan szerepeltek
a komáromiak, akik 26 arany-,
9 ezüst- és 7 bronzérmet gyűjtöttek be. Az eredményeket lapunk jövő heti számában részletesen ismertetjük.

Köszönetet mondanak

A KFC Komárom vezetősége ezúton fejezi ki hálás köszönetét
a Comorra Servis Kft.-nek, az M-Agrokom-nak, a komáromi önkéntes tűzoltóknak és mindazoknak, akik részt vettek a
komáromi stadionban, a város sportlétesítményeiben és azok
környékén a legutóbbi özönvíz okozta károk elhárításában.

AT L É T I K A
Először 1983-ban rendezték meg a tatai Öreg-tó körüli futóversenyt, amely a következő évben már nemzetközivé vált. A
Felvidék maratoni nagykövete, a dunamocsi Kele Géza azóta
az egyik leghűségesebb résztvevője a versenynek. Idén 31. alkalommal állt rajthoz.
A 33. Tatai Minimaraton 13,6 tolókon kívül mindenki, aki
km hosszan kerüli meg az szeretné magát megmérettetni,
Öreg-tavat. Idén mintegy 800 indulhat a versenyen. Az idei
versenyző rajtolt, s a résztve- félmaraton legnagyobb tapsát
vők szerint rendkívül körülte- az a két, 1935-ben született
kintő volt idén is a szervezés. futó érdemelte ki, akik végigTét valójában nincs, s a spor- futották a teljes távot.

MOTORSPORT

Magyar Rally-bajnok lett a komáromi Bacigál Igor!

A Herczig – Bacigal páros lett az idei Magyar Rally-bajnokság
győztese. A Herczig Norbet pilótából és Bacigál Igor navigátorból (Komárom) álló duó az idei egri, miskolci, szombathelyi és veszprémi győzelme után a székesfehérvári futamon
is az első helyen végzett, s így olyan előnyre tett szert, amely
már behozhatatlan az ellenfelei számára a hátralévő három
futamon.
A 2016-os esztendő eddig meg- volt példa a magyar bajnokságrendezett öt futamából öt futa- ban. A páros a 8-futamosra kiírt
mot megnyertek, amivel olyan Magyar Rally-bajnokságot így
pontszámelőnyre tettek szert, behozhatatlan
pontelőnnyel
hogy a hátralévő három ver- már az 5. futamon megnyerte.
seny eredményétől függetlenül Ezt az eredményt csakis felkémár most eldőlt: a Herczig – szültségüknek, támogatóiknak,
Bacigál páros lett a 2016. év és a BRR csapat által minden
magyar bajnoka. Norbi és Igor versenyre tökéletesen felkészíEger, Miskolc, Szombathely és tett Škoda Fabia R5 versenyauVeszprém után a székesfehér- tónak köszönhetik. Kiegyenvári célban is futamgyőzelem- súlyozott
teljesítményükkel
nek örülhetett. Ilyen ötös győ- megérdemelten lettek a 2016zelmi sorozatra nagyon régen os év abszolút rallybajnokai!

S P O R T H O R G Á S Z AT

A fiatalon elhunyt Antal Sándor, az újkori sporthorgászat
gútai megalapítója tiszteletére évente versenyt rendez a horgászszövetség, s idén már 30. alkalommal várták a „kapást”
a csörgői tóparton.
Ötvenen neveztek a versenybe lett a gútai Csontos Csaba, aki
és összesen 68 pontyot fogtak ugyancsak 9 db halat fogott ki,
ki, amelyeket a mérlegelés ám azok összhosszúságával
után visszaengedtek a halas- 405 cm-t ért el. A bronzérmes
tóba. A versenyértékelésnél az dunaradványi horgásznak, Ja1. helyezést a naszvadi Nagy ník Kolomannak hat darab haCsaba érdemelte ki, aki a 16 db lat sikerült kifognia, ezek összkifogott halával 697 cm össz- hossza 266 cm volt.
hosszúságot ért el. Ezüstérmes
–KiMi–
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