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Lakott területek szennyeződtek fekáliás vízzel,
a kár egyelőre felbecsülhetetlen

Totális kudarc a „felújított”
őrsújfalusi kanalizáció ügye

Már az illetékes vizsgálati szervek is egyre komolyabban foglalkoznak az őrsújfalusi Kertek alja utca kanalizációs problémáival, ugyanis Deminger János a vízóraaknájában felgyülemlett metángáz berobbanása miatt súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyeket a pozsonyi Ružinovi Kórház égési sebekkel foglalkozó
speciális osztályán kellett kezelni. Deminger hazatérte után azonnal rendőrségi
feljelentést tett, amelynek vizsgálatába információink szerint azóta a NAKA is bekapcsolódott. Ezúttal valószínűleg az eddigi (oly sok esetben már bevetett) parlamenti képviselői „segítség” sem állhatja útját az ügy kivizsgálásának. A JOJ Tv
mellett már más televíziós csatornák is nyilvánosságra hozták az őrsújfalusi robbanást, amivel ők is útját állták az eset eltitkolásának.
Az egyik legvalószínűbb feltételezés az, hogy az ominózus
utca alatt szakszerűtlenül végezték az új kanalizáció lefektetését, amelyet rákötöttek a
régi szennyvízvezetékre. Erre
bizonyíték lehet az is, hogy
az egyik beomlott szakaszon
az ott lakók szennyvízvezetékként szolgáló azbesztcsövet találtak, melyek építőipari
felhasználását az uniós törvé-

nyek már jó két évtizede nem
engedélyezik.
Deminger János feljelentését
követően már megszülettek
az első szakértői vizsgálatok
eredményei is, így a regionális
közegészségügyi hivatal augusztus 12-én kelt levelében
elismeri, hogy az egészségügyi előírásoknak nem megfelelően fekáliát tartalmaz a
vízóraakna. Augusztus 9-én

A Szt. András-templomban
adnak hangversenyt

az állami higiéniai felügyelet
megbízásából is történt vizsgálat, amelynek során kiderült,
hogy más lakóházak vízakná-

ja is fekáliától szennyezett.
Más szakértők, akik a robbanás okát vizsgálták, megállapították, hogy több lakóház
is fekáliától alámosott, és
bármikor bekövetkezhet egy
újabb robbanás is. A Kertek
alja utca lakói nem vizsgálatokra várnak, hanem konkrét
tettekre.
Információink szerint az utcában megjelent már az a hölgy
is, aki felügyelte a szennyvízvezeték akkori lefektetését...

Árat emelnek
az autóiskolák

Mindazoknak, akik mostanában
jogosítványt kívánnak szerezni, érdemes lesz igyekezniük, mivel egy
novembertől hatályos törvénymódosítás miatt az autóiskolák többsége jócskán növeli a kurzusok
árát. Az áremelést megnövekedett
kiadásaikkal magyarázzák, ugyanis a törvénymódosítás értelmében
csak bizonylattal rendelkező gyakorlópályára vihetik klienseiket,
továbbá autóikba GPS csipeket
kell szerelniük, hogy pontosan ellenőrizhető legyen, teljesítették-e
az előírt vezetési órákat, illetve

útvonalakat, s erről csipkártyákat
is kell adniuk az ügyfeleknek.
Emellett állandó ügyfélfogadó
irodával kell rendelkezniük. Ennek következtében az eddig átlagosan 400 euróba kerülő tanfolyam elérheti a 600-700 eurót is.
S mivel külföldön, például Magyarországon jóval olcsóbb a jogosítvány megszerzése, ráadásul
ezt egyetlen európai jogszabály
sem tiltja, az ott megszerzett okmányt itt is használhatjuk, illetve
gond nélkül lecserélhetjük szlovákiaira, valószínűleg beindul az
ilyen jellegű „turizmus”.

Augusztus 20-án
Szent Istvánra
emlékezünk
KOMÁROM: Augusztus 20-án, 17 órakor Szent István lovas szobránál kerül sor az ünnepi megemlékezésre és a
kenyérszentelésre. A Kárpát-medence kenyerét Elek László komáromi esperesplébános és Nagy Zsolt református lelkipásztor
szenteli meg. Az ünnepi beszédet Koltay Gábor film- és színházrendező, író, érdemes művész tartja. Az ünnepi műsorban fellép
a Concordia Vegyes Kar és Ponty Tamás színművész. A Szent
András-templomban 18 órakor kezdődik az ünnepi nagymise,
amelyet Elek László esperesplébános celebrál, igét hirdet Nagy
Zsolt lelkipásztor.
Gúta: Az idei Szent István-napi ünnepségeket a hagyományoknak megfelelően a kisváros politikai szervezetei a Szent
Rozália-emlékparkban tartják. Varga Tamás, az MKP városi
szervezetének tagja ezúttal moderátorként mutatkozik be. A városi fúvószenekar nyitánya után, a koszorúzásokat megelőzően
dr. Viola Miklós, az MKP városi szervezetének elnöke tartja az
ünnepi beszédet. Szónoklata után kerül sor a koszorúzásra, amelyen részt vesznek a város intézményeinek, politikai és társadalmi szervezeteinek képviselői.
Ógyalla: A városban ez alkalommal kétnapos ünnepséget
tartanak. Szeptember 20-án a Konkoly-Thege téren 18 órakor
kezdődik a megemlékezéssel egybekötött koszorúzás, amelyen
Szent István a legendák alapján címmel ünnepi beszédet mond
Elek József. Augusztus 22-én, az Ordódy-parkban délelőtt 9 órától gulyásfőző és íjászverseny, 14 órától lovas nomád életmódbemutató, 15 órától kenyérszenteléssel egybekötött ökumenikus
istentisztelet, 17 órától Szentpéteri lakodalmas, 18 órától pedig a
Frisson zenekar koncertje lesz.

Augusztus 21-én, vasárnap délután négy órakor adnak nyilvános hangversenyt a szlovákiai konzervatóriumok művészeti versenyének Grand Prix-díjas fiatal művészei.
A 12. Viva Musica! fesztivál tőséget biztosítson a fiatal zegyőztesei nyugat-szlovákiai nészeknek a megmérettetésre,
vándorhangversenyt
adnak illetve a hangversenyeken való
azokban a városokban, ame- bemutatkozásra.
lyek gazdag zenei múlttal rendelkeznek. Így esett a választás
Komáromra, ahol a Harmonia
Sacra Danubiana egyházze- A 20. század kezdete óta ez év júliusában több helyen a legnei fesztivál már nemzetközi magasabb csapadékmennyiségeket mérték a meteorológiai
hírnevet szerzett. Magának a állomások.
Keszegfalván két motoros a szemtanúk szerint produkálta magát, „egykerekezve” haladtak
Viva Musica! fesztiválnak nem A negyedi, komáromi, ógyal- ban mért rekord. Komáromban,
át a községen, majd egészen Gútáig 120-130 kilométeres sebességgel száguldoztak. Közvettitkolt célja, hogy megkedvel- lai, bellegszencsei, gyökösi, ahol 209 mm csapadék esett a
lenül Gúta előtt egy balívű kanyarban az egyik motoros első kereke megcsúszott egy aszfalttesse a fiatalabb korosztállyal körmöcbányai és nagyrőcei múlt hónapban, ez a mennyiség
hibán, s a motorkerékpár irányíthatatlanná vált. Ekkor vezetője lerepült a járműről és az
is a komolyzenét, illetve lehe- állomásokon dőlt meg a július- nem számít rekordnak, hanem
az, amit Körmöcbányán mérút másik oldalán haladó traktor és pótkocsi mellett elsodródva a szalagkorlátnak ütközött.
tek, ahol 237 mm-nyi csapadék
Az ütés ereje olyan nagy volt, hogy a fiatalember reszuszcitációs osztályára szállították, ahol életesett. Néhány évvel ezelőtt ott
visszarepült az út másik oldalára. Pillanatokkal mentő beavatkozásokat hajtottak végre, majd
is komoly problémát okozott az
később a helyszínen volt egy egészségügyi nő- másnap az érsekújvári kórház idegsebészetére
keretében nagy buli készül
esőzés, ám azóta a közműveket
vér, valamint egy szolgálaton kívüli rendőr is, vitték, mert nyakcsigolyatörést és belső sérüléaugusztus 21-én a Klapka téren
folyamatosan tisztítják, átmoakik azonnal intézkedtek, így percek alatt a hely- seket szenvedett. Állapota másnapra rosszabbosatják.
Az
idei
eső
nem
is
okoszínre érkezett a gyorsmentőszolgálat. A mentők dott és a 19 éves csallóközaranyosi Gubis János
a Tequila Show Band közreműködésésvel
zott náluk komolyabb károkat.
a motorost a komáromi kórház aneszteziológiai belehalt sérüléseibe.
A zenekar 2010-ben alakult rock-, latin, mulatós-lakodalTequila Show Band néven. mas zene és minden, ami egy
A „bandafőnöknő” az igazságügyminiszter segítségével került szabadlábra?
Az elmúlt években számtalan felejthetetlen bulihoz elenrendezvényen, céges partyn, gedhetetlen. A zenekar tagjai
esküvőn, bálon, étteremben, több éves zenei tapasztalattal
születésnapi rendezvényen, rendelkező zenészek, akik a
közönség szórakoztaA Híd Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége csütörtök esti ülésén felfüggesztette a párt bősi indoklással. Nem derült fény
tását tartják a legfontoalapszervezete elnöknőjének, Csörgő Juditnak a tagságát. Csörgő Juditnak, aki Sátor La- olyan tényekre, amelyek alásabbnak.
jos élettársa volt, majd később több évig a most éppen szökésben lévő gyilkossal, Nagy támasztanák azt, hogy a vádLegutóbb a Viasat teZsolttal (Csonti) élt ugyanilyen kapcsolatban, a párttagságáról az ellene felhozott vádak- lottak akadályoznák a büntelevíziós csatornán közkal kapcsolatos bírósági eljárás lezárulását követően hoznak végleges döntést. Mindezt tőeljárást. A legfelsőbb bíróság
vetített Négy esküvő
említett döntése ellen nincs
Nagy András, a Híd szóvivője közölte a sajtó képviselőivel.
című műsorban zenélhelye fellebbezésnek. A korA NAKA augusztus 4-én tizen- Gazdasági bűncselekmények kel kapcsolatban. Gyilkosság mánypártként tevékenykedő
tek, hozzásegítve az ifjú
öt személy ellen emelt vádat. elkövetése miatt Z. František, a vád D. Boris ellen is, aki E. HÍD számára ez roppant kelpárt a győzelemhez.
Kilenc személy ellen bűnszer- N. Zsolt, Cs. Judit, R. Robert Béla 2003-ban történt meggyil- lemetlen, hiszen úgy néz ki,
Tünde Gogolová-Vavezet létrehozása, szervezése (38), R. Peter (40), F. Peter (40), kolásában működött közre. D. hogy az egyik agyonfavorizált
lachová a zenekar lelke,
és támogatása, kilenc ellen adó- K. Peter (46), H. Ladislav (49) Boris információt adott a meg�- tagjuk, Csörgő Judit egyfajta
aki 2004-ben és 2005csalás, kettő ellen pedig gyil- és Š. Mário (51) ellen történt gyilkolt személy tartózkodási háttérirányítóként érintett az
ben már két alkalommal
kosság a vád.
bekerült a Szupersztár
vádemelés. Ők a vád szerint ci- helyéről, tudott a gyilkosságról adócsalásban és tudott a gyilA vizsgálóbíró N. Zsolt (41), K. garetták illegális előállításában és befolyásolta a vizsgálat le- kosságokról is. A nála tartott
énekverseny döntőjébe,
Krisztián (41), Z. František (48), vettek részt Dióspatonyban. A folyását. A Szlovák Köztársa- házkutatás során „Csontival”
előtte 1998-ban megB. Juraj (45), V. Pavel (50), S. Ro- bűncselekmény révén 2007-ben ság Legfelsőbb Bíróságának való levelezését és a körözött
városi ünnepségen játszottak. nyerte a Pacsirták az utcán
land (36), M. Andor (48), D. Boris 18 millió koronás adócsalást kö- Szenátusa szerdai ülésén eluta- személlyel való összeköttetést
Repertoárjukban a könnyű- című versenyt.
(44) és Cs. Judit (40) ellen emelt vettek el. V. Pavelt (50) R. Ro- sította a Szlovák Köztársaság biztosító telefont is megtalálzene minden műfaja megta- A koncert alatt a VADKERTI
vádat bűnszövetkezet létrehozása, man meggyilkolásával vádolják, Főügyészsége Speciális Ügyé- ták. Az ügynek régióbeli érinlálható: magyar és külföldi VIKTOR által vezetett érszervezése és támogatása miatt. amelyet bűnszervezet tagjaként szi Hivatalának Cs. Judittal és tettjei is vannnak, nemrégiben
slágerek, örökzöldek, pop-, sekújvári Viva tánciskola két
Valamennyien a Sátor Lajoshoz egy másik, azóta elhunyt sze- R. Róberttel kapcsolatos pana- Csicsóra költözött két férfi
növendéke lép fel: Kis Krisköthető bűnszervezetnek voltak a méllyel és más személyekkel szát, a vádlottak ugyanis nem (K. László és Sz. Ferenc) szetóf Tamás és Nagyová Mária,
tagjai és erőszakos, valamint gaz- közösen követett el. Áldoza- kerültek vizsgálati fogságba. A mélyében, akik hozzájárultak,
akik junior szlovák bajnokok
dasági bűncselekményeket követ- tukat 2004-ben megfojtották, szenátus, indoklásában azono- hogy telkükön a bősi és körstandard táncokban, de a latek el Szlovákia és Magyarország hogy ne tehessen vallomást a sult a Speciális Büntetőbíróság nyéki maffiatagok áldozataitin-amerikai táncokban is jeterületén 1999 és 2010 között.
leskednek.
gazdasági bűncselekmények- bírájának döntésében szereplő kat elássák.

Nem Komárom kapta a legtöbb esőt!

Belehalt sérüléseibe a motoros

A 4. Lehár Nyár 2016

Vádlottak padjára kerül a HÍD bősi szervezetének elnöke

2
a tizenkilencedik századvég gyermeke, a huCinema, mozgókép, mozi –szadik
század csodája és a második évezred nagy

túlélője, kispénzű milliók mesés álomba ringató szórakoztatója. Nemzedékek nőttek fel
a nagy varázslaton, amely egy besötétített helyiségben elhelyezett fehér vásznon pergett
le, s miközben szemkápráztató gyorsasággal képkocka képkockát követett, annak ritmusában villódzott a sötétségbe hasító fénykúp. A francia Lumiére fivérek Párizsban
alighogy bemutatták világra szóló találmányukat, két év múlva, 1897 tavaszán már a
komáromiakat is elbűvölte, s azóta is a hatása alatt tartja a nagy csoda, a mozi.

Hunyjuk be szemünket és néhány pillanatra repüljünk vis�sza gondolatban dédapáink,
dédanyáink Komáromába. Az
akkori Baross utca Kis-hídra
vezető emelkedője két részre
osztotta a szépen gondozott
Darányi-ligetet, s annak jobb
oldalán, a Grand kávéház impozáns épületével szemben
húzódott meg szerényen egy
háromszögletű homlokzattal
ellátott pavilonszerű épület,
amelyben színi előadások,
varietéműsorok és egyebek

szórakoztatták a nagyérdemű
közönséget. A régi színezett
képes levelezőlapon még jól
kivehető az épület homlokzatán díszelgő felirat: APOLLO. Az említett év tavaszán
történt, hogy egy szép napon
az egyik előadás szünetében
a szórakoztató intézmény tulajdonosa jócskán meglepte a

közönséget. Elsötétült a terem,
vakító fénysugár kúpja hasított
a levegőbe és egy sebtében kifeszített fehér vásznon képek
jelentek meg. De nem ám akármilyenek! Ugyanis ezek a képek mozogtak... Az ámuló hölgyek és urak, tisztek, bakák és
szerelmes cselédlányok akkor
még bizonyára nem gondolták,
hogy történelmi pillanatok tanúi. Komáromban is közel 120
éve tartó hódító útjára indult a
mozgókép, azaz a mozi.
A helyi lapok rendre közölték,

hogy a mozgóképszínházban
mely napokon milyen filmeket
vetítettek. Ma már legfeljebb
a technikai tökéletlenségükön
derülnénk a zongorakíséret
mellett vetített csacskaságok
láttán, akkor azonban estéről estére elcsodálkozhatott a
közönség azon, hogy a képek
életszerűen mozogtak. Azóta

sok víz lefolyt a Dunán, a kinematográfia is sokat fejlődött,
a film megszólalt, idővel színessé, szélesvásznúvá, majd
70 milliméteressé vált, s ma
már a háromdimenziós sem ejti
olyan nagyon ámulatba a mozilátogató közönséget, mint a
hajdani nagy csoda, amikor a
vetített állókép megmozdult. S
amiként csak régi képeslapok
őrzik a mesésen szép Dunaparti Darányi-liget emlékét, az
első komáromi mozi épületének is csak hűlt helyét találjuk.
Amikor a kikötőt építették, 1927-ben az épület
átadta helyét a síneknek
és darupályáknak. A
mozi azonban nem halt
meg, mert a mozi örök!
S mi több, újabb, szebb
otthonba költözött. A
városközpontban emelkedő neogótikus Tiszti
pavilon
dísztermébe.
Telt, múlt az idő, s úgy
egy évizedre rá Tromler
Miklós, az akkori Központi Kávéház, a későbbi Centrál tulajdonosa
korszerűsítette az épületet, miközben 1937-ben
megvásárolta a szomszédos telket. Azon
is épületet emelt, amelyet a
szórakozás szolgálatába állított. Hangversenyterem, egy
további kisebb terem kapott
benne helyet és tetőteraszt is
kialakítottak. Ennek az épületnek a későbbi átalakítása révén
jött létre a Tatra mozi, amely a
közelmúltig szolgálta a komáromi mozilátogatókat, azonban

műszaki szempontból olyan�nyira elavult, hogy évekkel
ezelőtt becsukta kapuit. A komáromiak mozilátogatás céljából felkereshették a túlparti

Jókai mozit, vagy átugorhattak
Győrbe, illetve Tatabányára.
A komáromi mozi a mesebeli
főnixmadár módjára most ébredezik tetszhalálából, hogy

megfiatalodva és korszerűsödve ismét szélesre tárja kapuit.
Tehát éljen sokáig a komáromi
mozi!
NÉMETH ISTVÁN

Átadták a felújított TÁTRA mozit!

Kedden megtörtént az ünnepélyes
átadás, szerdától pedig napi rendszerességgel vetíti filmjeit a komáromi Tátra mozi. Ryšavý Boldizsár,
a beruházó akár nyugodtan hátra is
dőlhetnek a karosszékében, hiszen
egyedülálló munkája eredményeképp egy megújult, légkondicionált,
korszerű mozit adott a városnak.
Kevesen tudják azonban, hogy talán még évek múltán is megjelenik rémálmaiban az a kép, amely

akkor fogadta, amikor elkezdte az
épület felújítását. Valójában csak a
mennyezet megbontása után derült
ki, hogy addigi működése során
már életveszélyes állapotban volt a
mozi épülete (fent). Ezekután már
erős kételyekkel látott hozzá a padlózat felbontásához, amelyet addig
oly jótékonyan elfedett a PVC-burkolat (jobbra fent). Bizony, a padlózatot a korábbi felújítás során az
olajozott, szétmálló rétegre erősí-

tették, így azután közel félméteres
mélységben kellett kitakarítani a
nézőtér talaját.
Summa summárum, a Tátra mozi
külső homlokzatán kívül nem sok
maradt a régi épületből. Ennek
ellenére Boldi, a tőle megszokott
eltökéltséggel fogott neki a felújításnak. A vetítőből kidobták a régi,
szénszálas Meopta vetítőt, szakemberekkel egyeztetett a hangtechnikáról, a modern vetítőgépről, nap-

jaink divatos moziszékeiről. Igaz, a
korábbi hatalmas kályhákat idővel
már a Tátra moziban is központi
fűtésre cserélték, Ryšavýék azonban a teljes épületbe légkondicionálást vezettettek be, így télen és
nyáron is kellemes hőmérsékleten
lehet majd a mozgóképvilág legújabb alkotásaival megismerkedni.
Elsősorban 2D-s és 3D-s filmeket
vetítenek majd a 160 férőhelyes
moziban, ahol közismert filmes sze-

mélyiségekről elnevezett sorokba
lehet majd – akár elektronikus úton
is – jegyet váltani. A vetítővászon
előtti tér viszont alkalmas kamarazenélésre, kisoperák, esetleg kisszínpadi művek előadására.
És ha más nem is, mi értékeljük
Boldi tevékenységét, kitartását és a
mozinézők nevében ezúton fejezzük
ki köszönetünket a járási székhely
újabb kulturális létesítményéért.

A TÁTRA MOZI PROGRAMJA:

Augusztus 19-én
Jégkorszak – A nagy bumm (szlovák) 9 órakor, A nagy
bumm (magyarul) 11.30 órakor * Bourne vagyok 14 órakor (magyarul-szlovákul) * Öngyilkosok osztaga 14.30-kor
(szlovák feliratozással) * Star Trek 19 órakor és 21 órakor
Augusztus 20-án
A kis kedvencek titkos élete 9 órakor, Szellemirtók 11.30kor * Star Trek 14 órakor * Öngyilkosok osztaga 16.30kor * A kis kedvencek titkos élete 19 órakor * Rossz
anyák 21 órakor
Augusztus 21-én
A kis kedvencek titkos élete 9 órakor * Szellemirtók
11.30-kor * Startrek 14 órakor * Öngyilkosok osztaga
16.30-kor * A kis kedvencek titkos élete 19 órakor *
Rossz anyák 21 órakor
Augusztus 22-én
Pat és Mat, a kétbalkezesek 9 órakor * Tini Ninja teknőcök II 11 órakor, Szellemirtók 14 órakor * Mike és Dave
esküvőhöz csajt keres 16.30-kor * Lily Lane 19 órakor

A szlovák kormány évek óta
ignorálja a szükséget szenvedő
gyermekek támogatását

Tegnap több sajtótermék is foglalkozott azzal a szomorú tén�nyel, hogy Szlovákiában 2016 első félévében több mint 90 000
gyermek élt anyagi szükséghelyzetben. A munka, szociális és
családügyi központ adatai szerint a tavalyi évhez viszonyítva ez kb. 12 000 gyerekkel kevesebb ugyan, de így is riasztó,
hogy közel 100 ezer gyermek nem jut megfelelő élelemhez,
ruhához, cipőhöz, gyógyszerhez – hogy a játékokat, könyveket és egyéb, a többi gyermek számára teljesen természetes
dolgokat ne is említsem.
Ez az áldatlan állapot a szlovák kormány és a szaktárca hibás családpolitikájának eredménye, hiszen a családtámogatási
rendszer elavult, nem ösztönzi a fiatalokat a gyermekvállalásra, sok a gyermekét egyedül nevelő szülő, nőtt az egygyermekes családok száma.
A Magyar Közösség Pártja több éve sürgeti Szlovákia családpolitikájában azokat a rendszerszerű változtatásokat, amelyek
segítségével vissza lehet szorítani a kisgyermekes családok
elszegényedésének folyamatát, és egyben ösztönözni a gyermekvállalást a fiatalok körében, hogy megállítsuk a demográfiai mutatók negatív irányba történő, egyre nagyobb arányú
növekedését.
A családi pótlék emelése és célirányos megítélése mellett
szükséges az adóbónusz és az anyasági juttatás növelése is.
Vissza kell adni az anyaság megbecsülését és egyenrangúvá
tenni a munkavégzéssel, amit első lépésként a szülői hozzájárulásnak a minimálbér szintjére való megemelésével kell kezdeni. Olyan családtámogatási rendszerre van szükség, amely
csak a valóban arra rászorulókat segíti, nem az ügyeskedőket
és a rendszerrel visszaélőket.
A Magyar Közösség Pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy a
kormány és a szakminiszter egyszerűen csak tudomásul veszi, hogy Szlovákiában közel 100 000 gyermek éhezik. Ezért
felszólítjuk az illetékeseket, hogy mielőbb kezdjenek hozzá
azoknak az intézkedéscsomagoknak a kidolgozásához, amelyek minden gyermek számára biztosítják az alapvető szükNémeth Gabriella,
ségleteket.
az MKP szociális, családpolitikai
és egészségügyi alelnöke

Nyitva lesz az aranykapu…

Jubilál a GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes
„Másképp énekel a felnőtt is, ha
magával hozza a gyermekkori
ének rajongó lelkesedésének emlékét.”
(Kodály Zoltán)
A Komáromi Városi Művelődési Központ (Vmk) és a Jókai Mór Alapiskola
GAUDIUM vegyes kara és hangszeres
kamaraegyüttese a jövő tanévben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Alapítói a nevezett iskola gyermekkarának
azon egykori tagjai, akik gyermekként
szerették meg a kórusmuzsikát, a közös
éneklést, és mindmáig örömmel, azaz gaudiummal énekelnek; innen a nevük is.
A felnőttek együttese létrehozásának ötlete a Jókai Mór Alapiskola idén 55 éves gyermekkara
nagysikerű 40. születésnapi
hangversenyén – amelyen 90
régi tag énekelt önálló kórusként
– merült fel. A kórus vezetésére
e sorok íróját a következő – az
alapító összejövetelen megjelent
– egykori diákok kérték fel: Csere Vince, Fónod Aranka, Forró
Tímea, Héder Zoltán, Krekács
Mária, Köpcsényi Judit, Méry
Mónika, Mórocz Éva, Szendi
Géza, Szkukálek Tímea, Szlama
Adrianna, Tobolka István, Tobolka Péter. Elkezdődtek, majd
rendszeressé váltak a próbák. A
kórusnak – amely egyben polgári társulás is – fokozatosan

Komárom városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye a város tulajdonát képező ingatlan
versenytárgyalással történő értékesítési szándékáról

A komáromi képviselőtestület 774/2016-os számú, 2016. június 16-án kelt határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát képező ingatlan versenytárgyalással történő értékesítési szándéka, a Törvénytár községi vagyon kezeléséről szóló 131/1991-es számú törvénye
9a paragrafusa első bekezdésének a) pontja, valamint a további rendelkezések értelmében.

Az eladás tárgyát képezi:

• 22 m2-es ingatlan, beépített terület, amely a
C regiszterben 9724-es szám alatt szerepel, továbbá
• 288 m2-es kert, amely a C regiszterben 9725ös szám alatt szerepel,
s a komáromi kataszterben a 6434-es es számú
tulajdonlapon van vezetve.
Kikiáltási ár 24/40 eur/m2, összesen 7564 euró,
amely egyben a legalacsonyabb ár.
A versenytárgyalás általi értékesítésre vonatkozó feltételeket, beleértve a javaslattétel határidejét
• a város hirdetőtábláin és
• a www.komarno.sk honlapon
tesszük közzé.
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A versenytárgyalás meghirdetésére és feltételeire vonatkozó információk írásban vagy elektronikus formában kikérhetők a Komáromi Városi
Hivatal vagyonkezelési osztályán, a 945 01 Komárom, Vár sor 3.szám alatt, az első emeleten,
a 13/C ajtószám alatt, vagy a 035 2851 319-es,
illetve 035/2851 379-es telefonszámon.
Az eladás tárgyát képező vagyonra vonatkozó
általános és műszaki információk kikérhetők,
illetve az adásvételt képező ingatlan megtekintése egyeztethető ugyancsak a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán a 035/2851
319-es, vagy a 035/2851 379-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök
Komárom polgármestere

létrejöttek saját rendezvényei:
az Adventi hangverseny, a Vox
Humana kórusfesztivál, a Jókai
Közművelődési
Egyesülettel
közösen megrendezésre kerülő
emlékestek, a nemzetközi baráti
kórustalálkozók. A Gaudium és
a következő vegyes kórusok –
a somorjai Híd, a nagymegyeri
Bárdos Lajos, a galántai Kodály
Zoltán Dalkör, a koloni Zobor
hangja, a Pápai Éneklő Szülők Kara, a székesfehérvári Ars
Musica, a solymári Corvinus, a
brünni Lumír, valamint a zsérei
Zoboralja, a dél-komáromi Vox
Femina és a zábřehi Slavice női
karok – kölcsönösen látogatják
egymást. Egyre szaporodik a
felkérések – fellépések száma.
A 2015/16-os évad a következőképpen alakult: 2015. október
17. – a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre közgyűlése;
november 20. – Azt a csillagot
– kiállítás megnyitó; december 11. Adventi hangverseny;
2016. január 23. – Nyilvános
ünnepi gála a Magyar Kultúra
Napja alkalmából; február 20.
– a Jókai-díj átadási ünnepsége;
március 13. – a komáromi magyar iskolák nyilvános ünnepi
műsora március 15-e tiszteletére; április 9. – a Deportáltak és
kitelepítettek emléknapja, DélKomáromban; április 16. – a
XV. Vox Humana, a komáromi
énekkarok fesztiválja; április
29. – a Komáromi Kamarazenekar által a helyi Vmk-ban bemutatásra kerülő Traviata című
operában való közreműködés;
május 10. – Minden ami nevelés – könyvbemutató; május 20.,
21., 22. zábřehi (morvaországi)
vendégszereplés; június 4. – a

Fotó: Krüger Viktor
Komáromi Öregdiák Nagytalálkozó ünnepi műsora; június
7. – a jókais kórusok jubileumi
hangversenye; június 19. – Csík
János-emlékest.
A következő (2016/17-es) évad
helyi nyilvános rendezvényei,
majd Kodály Zoltán születésének 135., valamint a Gaudium
fennállásának 15. évfordulója
jegyében zajlanak. De folytatva a hagyományt – a komáromi
fáklyavivők előtti tisztelgést –,
születésének 110. évfordulója alkalmából megemlékezünk
Schmidt Viktorról, a kiváló karnagyról, zenetanárról, zeneszerzőről, Komárom zenei életének
évtizedeken át volt vezéralakjáról, majd egy önálló műsoros
esttel adózunk a felejthetetlen
jóbarát, a hegedűművész, zeneszerző és zenepedagógus, a
helyi művészeti alapiskola sok
éven át volt igazgatója, a Komáromi Kamarazenekar megalapítója, Dobi Géza emlékének is,
(meg nem élt) 80. születésnapja
alkalmából. A GAUDIUM további rangos, évadzáró rendezvénye lesz a júniusra tervezett
Nemzetközi
Kórustalálkozó,
amellyel az együttes viszonozni
szeretné a zsérei Zoboralja és a
zábřehi Slavice női karok meghívását. Mindezek mellett egy
erdélyi vendégszereplést is tervez a társaság.
A velem való együttmunkálkodásért ezúton is hadd mondjak
köszönetet azoknak a hűséges
kórustagoknak, akik mindmáig
kitartottak, név szerint: Csontos
Ambláczky Katalinnak, Chovan
Szabados Erzsébetnek, Ganzer
Adriannának, Kiss Krastenics
Anitának, Kolozsi Ildikónak,
Krajcsi Juliannának, Magyar

Szkukálek Tímeának, Pfeiferlik Kobza Erzsébetnek, Rigó
Csillának, Rigó Paluska Katalinnak, Szabadszállási Horváth
Hajnalkának, Krizsan Szabados
Irénnek, Szabó Annának, Szabó Boglárkának, Szabó Nikolettnek, Szi Bohunyi Juditnak;
Bathó Jánosnak, Bálint Albertnek, Barthalos Istvánnak, Csóka
Dávidnak, Grassl Ferdinándnak,
Major Bálintnak, Nagy Ferencnek, Nagy Jánosnak, Nagy
Péternek, Pipper Lászlónak; a
hangszeres kamaraegyüttes állandó tagjainak: Fekete Évának,
Ganzer Róbertnek, Kalmár Zsuzsannának, Czifra Zsoltnak, Kulin Eduárdnak, Misák Bencének,
Siposs Jenőnek, Szombath Károlynak, és a mindig készséges
segítőknek, m.v.: Borsányi Borisnak, Fehér Dalmának, Fekete
Vincének, Harmat Rudolfnak,
Pfeiferlik Lajosnak, Pfeiferlik
Tamásnak, Szalay Szilviának,
Szebellai Dánielnek; az önzetlen
támogatóknak: Fehér Erzsébetnek, Krüger Viktornak, Misák
Évának; a magánvállalkozóknak: Bott Frigyesnek, Barthalos
Istvánnak, Csicsó Péter mérnöknek, Földes Istvánnak, Karkó
Olgának, Kiss Zoltánnak, Pfeiferlik Lajos mérnöknek.
Kedves egykori – Béke utcai –
jókais – gyermekkórus tagok! Ne
tétovázzatok, gyertek közénk!
Idézzük fel együtt az „énekkarozás” izgalmait és szépségeit. A
GAUDIUM mind titeket, mind
énekelni szerető barátaitokat
szeretettel vár. Próbalehetőség –
amikor időtök engedi – kedden
és csütörtökön 17.30-19.30-ig
egykori iskolátok épületében.
Stirber Lajos
A Gaudium karnagya

A „legpörgősebbnek” ígérkező magyar hagyományőrző fesztivál a Ghymessel és a Bikinivel

VIII. HON-NAP DUNA MENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÜNNEP
augusztus 26-án és 27-én, pénteken és szombaton Dél-Komáromban!
Nyolcadik alkalommal, ezúttal új helyszínen, a komáromi
Igmándi erődben várja a látogatókat a rendező Endresz Csoport. A rendezvény csúcspontja a két nagykoncert: pénteken a
Ghymes együttes, szombaton a Bikini lép fel. Ígérjük, nem lesz
üresjárat, pénteken 16 órától, szombaton 9 órától záróráig nonstop programmal zajlik a fesztivál, egymást érik a fellépők. A
hagyományoknak megfelelően a rendezvény öt pillére: kiváló
gyermekprogramok és koncertek, nívós előadások, prémiumkategóriás hagyományőrzők és kiállítás-kavalkád. Mindenki
találhat az érdeklődésének megfelelő programot.
Gyermekprogramok: Tóth Csaba és Szabó István a Pozsonyi
csata, avagy a pengék viadala – a bajvívásába a gyerekek is
bekapcsolódhatnak, csakúgy, mint Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó a Világ kenyere című meseelőadásába. Itt lesz ismét
minden gyermek kedvence, Vitéz László, Pályi János bábművész előadásában. Egész napos gyermekprogramok: cérnakép-készítés Cságola Mártonnal, Kolonicsné Éva Játszóháza,
az Erőd bajnoka – hétpróba gyerekeknek, Schruff Gyula kovácsmester bemutatója, a kovácsolásban az érdeklődők is részt
vehetnek. A múlt iránt érdeklődők megismerhetik a vitézek
táborát, életét, fegyvereit, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület közvetítésében a szabadságharc fegyverzetét, tábori életét, míg Mózes László a honfoglalás kori
életmódot, szokásokat, viseleteket mutatja be. A Szőnyi Lovas
Egyesület lovain a lovaglás tudományával ismerkedhetnek
meg a legbátrabbak.
Koncertek: A Bikini és a Ghymes együttesek mellett fellépnek
a két városrész – Észak- és Dél-Komárom népszerű zenekarai,
a Kerecsen és az Egyéb Veszély együttes.

Előadások: Idén öt kitűnő előadó színesíti a programot. Itt
lesz Szántai Lajos művelődéstörténész, a magyar múlt egyik
legnépszerűbb kutatója, Dr. Varga Tibor jogtörténész, az Árpád-kor és az Árpád-ház jeles ismerője, és Makovecz Imre tanítványa, Grekofski Nathalie építész, aki Út a hagyományból
az élő építészetbe címmel tart előadást. A komáromi hajógyár
történetét Radi Bertalan helytörténész ismerteti. Ludvig Rezső
aranyműves mester és koronakutató idén Szkíta kincsek címmel tart vetítéssel kísért előadást.
Hagyományőrzők és bemutatók: Az 1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc Egyesület ágyúlövésére indul a program, majd
Anka Gergő és Király András kalauzol el a betyárok világába. A világhírű Kassai Lovasíjász Iskola Brázik Törzse idézi a
honfoglalás/visszatérés idejét, a Tolma Baranta Csapat pedig
a magyar harcművészet, a baranta világába enged betekintést.
A rendezvény egyik különlegessége a Hamza Viktória által
bemutatott lovas szabadidomítás lesz. Gasztonyi Dániel mestersolymász idén is fantasztikus biológiaórával örvendezteti
meg a gyerekeket és felnőtteket, bemutatja számos ragadozó
madarát. A Regélő Fehér Táltos Dobcsoport magával ragadó
ősi énekei követik a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének
vitézi bemutatóját.
Vendégtelepülés: a HON-NAP minden évben lehetőséget biztosít egy gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező település bemutatkozására, kiállítással, népzenei, néptánc- és hagyományőrző programmal. Idén nagy szeretettel fogadjuk a Gímes
Villő Hagyományőrző Csoportot a felvidéki Zoboraljáról, Gímes település képviseletében. Ezúton is köszönjük, hogy eleget
tettek felkérésünknek!

Kiállítások: A HON-NAP egyik sajátossága, hogy – bár nem
szokás egy-két napra kiállításokat rendezni, a rendezők nem riadnak vissza a sok munkától és – igyekeznek a lehető legtöbb
kiállítónak bemutatkozási lehetőséget adni. Idén nem kevesebb,
mint 11 (!) kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők, így mindenki találhat kedvére valót: Bruncz János fafaragó művész
kiállítása, Rögös úton tiszta lélekkel – a Tolma Baranta Csapat
kiállítása, Életem építményei – Grekofski Nathalie építész kiállítása, Az utolsó komáromi helyőrség – a határőrség története – Legát István kiállítása, Endresz György, Magyar Sándor és
Németh Zsigmond magyar óceánrepülők – tablókiállítás, és a
Szőnyi Alkotókör kiállítása. A gyerekek nagy örömére a Gerecse
Vasútmodellező Közhasznú Egyesület ismét elhozza óriási vasúti terepasztalát, érdekes helytörténeti – észak-komáromi – érdekesség a Shipbuilding and Machinery anyaga: „A Komáromi
Hajógyár” (fotókiállítás). Fényszilánkok – világító üvegképek –
címmel Molnárné Wirth Rozália mutatja be munkáit, és ezeken
kívül még Régi mesterségek emlékei – Legát István, és az Ősi
eredet – Nagy László faerezetfestő kiállítása.
A rendezvényt árusok, vásározók színesítik. A kellemes kikapcsolódáshoz az ételt, italt az Aranytál étterem biztosítja. A rendezvény védnöke dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere.
Fontos tudnivalók!
Kapunyitás: pénteken 15.30 órakor, szombaton 9 órakor. Az
Endresz Csoport fontosnak tartja, hogy a kultúra mindenki számára elérhető legyen anyagi helyzettől függetlenül, ezért a támogatóknak köszönhetően a rendezvény ingyenes az Igmándi
erődbe 17 óráig belépők számára. A 17 óra után a belépődíj
990 Ft.
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Növényvédelem
Mindjárt itt az ősz!

Csonthéjasok (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy)
E fák szüret utáni védelmére a nyár folyamán az esetek
többségében már nem kerül
sor. A csonthéjasok esetében a
barackmoly (Anarsia lineatella) és a keleti gyümölcsmoly
(Grapholita molesta) ellen célszerű lenne pedig permetezni.
A barackmoly tápnövénye a
kajszi, az őszibarack, de előfordulhat a szilván, a mandulán, a
cseresznyén és a meggyen is. A
lárvája által károsított hajtások
elszáradnak, tövüknél (kívülről) rendszerint mézgacsepp
látható. A szüret után elvégezhető néhány kezeléssel a következő évi fertőzés mértékét
azonban nem lehet egyértelműen befolyásolni, a bizonytalan
hatás eléréséért pedig – biológiai szempontokat is figyelembe véve – többnyire nem
szoktak permetezni. Azonban
környezetkímélő,
integrált
védekezés alkalmazásakor a
tömeges tojásrakás idejére célszerű egy permetezést időzíteni, s a diflubenzuron, teflubenzuron, fenoxikarb hatóanyagú
készítmények közül érdemes
választani.
Ha a kéregmoly (Enarmonia
formosana) általi fertőzöttség
mértéke a védekezést szükségessé teszi, úgy szüret után, a
korábban már elvégzett kezelések folytatásaként még egy
alkalommal kell a kajszi-, cseresznye- és meggyfákat permetezni. Amennyiben indokolt,
a csúcsrajzást követően kell
a védekezést végrehajtani. A
hagyományos védekezés keretében a szerves foszforsavészter, illetve az egyéb hatóanyagú készítmények kijuttatását a
lárvák tömeges kelésének idejére, míg az integrált védekezés során a kitinszintézis-gátló
készítményeket (DIMILIN 48
SC) a tömeges tojásrakás idejére célszerű időzíteni. Az eljárás
során úgy kell a permetezést
végrehajtani, hogy a permetlé a
vázágak alsó részét és a fák törzsét – egészen a gyökérnyaki

részig – megfelelően befedje.
Nemcsak a kajszi, hanem az
őszibarack esetében is igen gyakoriak a nagymérvű gally- és
ágelhalások, amelyek végül is a
fa pusztulásához vezetnek. Ilyen
tünetek között pusztul el számos
gyümölcsösben a fák túlnyomó
része. A betegség egyik jelentős
kórokozója a Cytospora cyncta
nevű gomba. A kórokozó a fás
szövetekbe sérüléseken keresztül hatol be. A gyümölcs leszedése után a kocsány ízesülésének helyén képződő nagyszámú,
apró sebfelületnek – a metszési
felületek mellett – elhanyagolhatatlanul fontos szerepe lehet.
Ennek lezárása, különösen az
erősen fertőzött gyümölcsösökben, rendkívül jelentős. Ma még
ugyan nem szokásos, de fontos
lehet a szüret, helyesebben egyegy fajta szedésének befejezése
után kaptán hatóanyagú készítménnyel permetezni. Erre a célra megfelelőek a szisztemikus
fungicidek, mint a benomil hatóanyagú CHAMPION 50 WP.
A cseresznye és a meggy nyár
végi, szüret utáni kémiai védelme a gyümölcsösök nagy
részében szintén nem vált gyakorlattá, pedig sok esetben a
következő évi termés mennyiségének megóvása végett erre
nagy szükség lenne. A védekezés intenzitásának – biológiai
és gazdaságossági okok miatt
– szoros összefüggésben kell
lennie a kártevők és kórokozók elszaporodásának mértékével.
E kultúrákban a füstösszárnyú
levéldarázs (Caliroa cerasi)
lárvái a nyár második felében
jelentős mérvű lombkárosodást okozhatnak. Az első nemzedék egyedeinek száma lényegesen kisebb, az általuk
okozott kár kevésbé feltűnő,
s ezért a védekezés nem minden esetben tűnik szükségesnek. Ha más kártevő ellen is
indokolt védekezni, megfelelő
permetezéssel a füstösszárnyú
levéldarázs egyedszámát is
csökkenthetjük, ezzel a második nemzedék kártételét meg-

Előrelátó szüretelő
előzhetjük. Ez azért is könnyű
feladat, mert a füstösszárnyú
levéldarázs lárvája az inszekticidek többségével szemben
érzékeny.
Augusztusban, rendszerint augusztus utolsó harmadában a
füstösszárnyú levéldarázs (Caliroa cerasi) ellen – most már
közvetlenül a lombkárosodás
megakadályozására – válhat
szükségessé a védekezés. Ezt
a kezelést célszerű úgy megoldani, hogy az alkalmazott
készítmény egyúttal a kaliforniai pajzstetű ellen is hatásos legyen, ugyanis második
nemzedékének lárvái ilyenkor
tömegesen jelennek meg és
telepednek le. Hosszú hatástartamú szerves foszforsavészter típusú inszekticidekkel jelentős mértékben gyéríthetők.
Ha viszont a gyümölcsösben
a kaliforniai pajzstetű-fertőzés
nem észlelhető, akkor a füstösszárnyú levéldarázs ellen
a leggazdaságosabban alkalmazható készítményt célszerű
felhasználni.
A cseresznye és a meggy blumeriellás levélfoltossága (t:
Blumeriella jaapii, a: Phloeosporella padi) káros mérvű
elterjedésére különösen csapadékos időjárás esetén kell
számítani. A tünetek csak a
leveleken tapasztalhatók. A
levelek színén nagy számban
2-3 mm-es lilásbarna, elmosódott szélű foltok láthatók. A
levél fonákján a foltokon spóratelepek képződnek. A foltok
között a levéllemez sárgul, a
fertőzött levelek idő előtt lehullanak. Erős fertőzés esetén
nyár végén csaknem teljes
lombhullás is bekövetkezhet.
A valós veszélyhelyzetnek
megfelelő kémiai védelem cineb, mankoceb (DITHANE
M45, MARKATE 50, propineb, benomil hatóanyagú fungicidekkel lehetséges, a permetezéseket lehetőleg hosszú
hatástartamú készítménnyel
(DITHANE M-45) augusztus
közepéig, végéig folytassuk.
-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.) Ha úgy érzi, szüksége lenne
némi szellemi felfrissülésre, keresse olyan emberek társaságát, akik
egy ön számára érdekes, de kevéssé ismert területen otthon vannak.
Ez abban is segíthet, hogy eloszlassa az önmagával szemben érzett
bizonytalanságérzetet, hiszen megtapasztalhatja saját kivételességét.
HALAK (február 21. – március 20.) Ne az üzleti vagy szakmai
sikereinek függvényében értékelje önmagát. Ez csupán egyetlen aspektusa életének, emellett számos fontos terület létezik. Ezen a héten többször kamatoztathatja és megmutathatja azt a tulajdonságát, hogy képes
megosztani figyelmét merőben ellentétes tartalmú dolgok között is.
KOS (március 21. – április 20.) Ha szeretné felfrissíteni párkapcsolatát, mutasson újra lelkesedést kedvese iránt! Semmi sem
táplálja jobban a szerelmet, mint a másik fél érdeklődése. Ébres�sze fel a vágyat kedvesében! Ön ismeri legjobban ebben a tekintetben, tegyen meg hát mindent, ami egymásra hangolja önöket!
BIKA (április 21. – május 20.) Ha úgy érzi, ritka jó ötlete támadt,
azonnal kezdjen hozzá a megvalósításhoz és ne engedje, hogy a tervezgetés stádiumában megrekedjen! Problémás helyzetek tisztázására nem
igazán alkalmas a hét, most még a mindig nyugodt és óvatos Bikákban is
csak úgy forrnak az indulatok.

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
Két öregember beszélget, a téma a mai erkölcsi
normák. Az egyik megjegyzi:
– Én annak idején nem feküdtem le a feleségemmel, csak a házasságkötés után!
És te?
– Nem tudom, nem emlékszem. Hogy is hívják a
feleséged?
Új fiatal sebész első napja a műtőben.
– Na, hogy ment? – kérdi az orvos az asszisztenst.
– Kivett egy porcot, eltávolított egy vakbelet, megszögelt egy combcsontot és mindössze egy apró hibát követett el.
– Mit?
– Elfelejtette közben váltani a betegeket.

A kislány hisztizik a boltban, anyuka pedig végtelenül türelmes, maximálisan higgadtan nem enged
neki. Megy a hiszti, hogy kell neki valami, de anyuci mosolyogva, nyugodtan mondogatja, hogy:
– Etelka, nyugodj meg mindjárt a pénztárnál leszünk.
Hisztizés, vergődés, ordítás, anyuka megint mondja:
– Etelka, nyugodj meg, mindjárt a parkolóban leszünk, 10 perc és hazaérünk.
Egy hölgy megszólítja anyukát:
– Elnézést, de hogy tudja ilyen nyugodtan kezelni a kis Etelkával a helyzetet?
Erre anyuka megszólal:
– De hölgyem, Etelka én vagyok!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha nem biztos a tudásában,
olvasson egy kis szakirodalmat, szakítson időt arra, hogy tájékozott legyen a legfrissebb változásokat illetően is. Ötleteivel és
újító javaslataival mindenkit inspirál. Ez fokozza a csapat hatékonyságát, amiért a főnöke nagyon hálás lesz most önnek.
RÁK (június 22. – július 22.) Fél, hogy elveszítené az emberek
érdeklődését, ha „csupán” azt mutatná meg, hogy ön milyen,
ezért újra és újra szerepeket kezd játszani előttük. Akár az is
előfordulhat, hogy annyira fél attól, hogy megbánthat valakit
érzelmileg, hogy már megint belemegy egy kapcsolatba, amire
semmi szüksége.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Igaz, hogy a pénz nem
boldogít, de lehetővé teszi, hogy több időt töltsön kedvesével vagy
családjával, ami nagyon fontos önnek ahhoz, hogy jól érezze magát.
Ha el akarja csavarni kedvese fejét, csak gondoskodjon róla. Ha biztonságban érzi magát és érzi, hogy odafigyel rá, máris levette a lábáról.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Elindult egy belső úton,
amivel kapcsolatban folyamatosan kapja a pozitív visszajelzéseket. Végre azt érzi, hogy azzal foglalkozik, ami valóban fontos.
Rengeteg energia felgyülemlett most önben ennek hatására, amelyeket jó lenne valamilyen pozitív módon levezetni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Annyira el van most
foglalva önmagával, hogy minden empátiás készség kihalt önből,
és így nem veszi észre, kedvese mennyire szenved az egyedülléttől. Tekintse a mostani problémás helyzetet egy utolsó próbának,
amiből megtanulhat mindent, ami még nem megy tökéletesen kettejük között!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nem csak fizikai kondíciója miatt érdemes rendszeresen sportolni, hanem a szépsége
érdekében is. Minden vérkeringést fokozó testmozgás ajánlott
most, hiszen ezek elengedhetetlenek a feszes bőr eléréséhez! Immunrendszere hálás lesz ezekért a frissítésekért!
NYILAS (november 23. – december 21.) A szokásostól eltérően
ezen a héten mindenkivel türelmes, meghallgatja az emberek véleményét, és nem akarja őket mindenáron meggyőzni saját igazáról.
Fontos megértenie, hogy nem mindenben létezik kategorikus jó
vagy rossz megoldás.
BAK (december 22. – január 20.) Ön nem riad vissza semmiféle
elérhetetlennek tűnő céltól sem, akaratereje és optimizmusa pedig
mindig segít megtalálni az oda vezető utat. Ne kételkedjen tovább
saját képességeiben, hiszen a sikere megint csak azt jelzi, hogy kiválóan ért ahhoz, amit csinál!
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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

Eladó
Komáromban
a Benei városrészben
egy 3-szobás, földszintes családi ház
garázzsal és
melléképületekkel.
Tel.:

0918 941 969

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
* Eladó vadonat új, turbo
GEMINOX 28-as gázkazán,
átfolyós vízmelegítővel. Tel.:
0905 835 411.

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

* Régi (háború előtti) rádiókat  
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

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

Kiadó Komáromban 10x10 méteres
helység (garázs, műhely, raktár).
Tel.: 0911 705087.

Segédszakácsnőt és pincérnőt
felveszünk
komáromi részlegünkbe.

Tel.: 0908 480 038
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 20-tól 26-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, 7.40 Bajkeverő majom, 11.25 Twist
Oliver (angol-cseh), 14.10
Kutyám, Jerry Lee (amer.),
16.20 Garfield (amer.),
18.00 Tények, 18.50 Avatar
(amer.-angol), 22.10 Cool
Túra (amer.), 0.15 A skorpiókirály 3 (amer.-német)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 10.05
A z 51- es bolygó (amer.spa nyol), 13.50 Castle
(amer.), 15.50 Meseautó
(mag ya r), 18.0 0 Hí radó,
18.50 1 perc és nyersz!,
19.50 Maci Laci (amer.),
21.20 Még drágább az életed! (amer.), 23.45 Eg y
ág yba n a z ellenséggel
(amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 A pletykafészkek
(amer.), 13.00 Kismamának
áll a világ (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
Gyorsabb a halálnál (amer.),
22.05 CSI: New York-i helyszínelők (amer.), 23.00 Merülések (amer.)

M2

11.00 Lúdas Mat yi (mag yar), 12.35 Marcelino,
13.25 A k is időut azók,
15.20 Sherlock, a jak,
16.15 A k is herceg legújabb kalandjai, 17.10
Gyerek versek, 19.05 Dínó -vonat, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.00 Én vag yok
it t,
22.40
Hu ngar ian
R hapsody, 0.15 Fesz tivál
St age Pass, 045 A nag ymester (k ínai)

Duna tv

10.00 Mag yar k róni ka,
12.55 Per u, Chile, 13.25
Isten rabjai (mag yar),
15.30 A muskét ások (angol), 16.55 Szent Jobb
kör menet, 19.30 Hí radó,
20.00 Szerencseszombat,
21.35 Budavár i Palot akoncer t, 22.40 A z aranyember
(mag yar)

Duna World

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, 10.05
St a h l konyhája , 12.50
Villá m Spencer, a ka r ibi
őra ng yal (a mer.), 13.50
Gy il kos sorok (a mer.),
16.0 0 A z iga zi kat asz t ró faf il m (a mer.), 18.0 0 Té nyek , 18.50 Tra nsfor mers
3 (a mer.), 22.10 Pi ra n ha
(a mer.), 0.10 A mosto ha apa (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.50 A
Muzsika TV bemutatja,
12.15 Maci Laci (amer.),
13.45
Árvíz
(kanadai),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.55 Harry
Potter és a halál ereklyéi 2
(amer.), 22.15 Öld meg Rómeó! (amer.), 1.15 Harry
Potter és a halál ereklyéi 2
(amer.)

RTL II

9.35 Nagy hal (amer.), 11.55
Segítség, bajban vagyok!,
16.55 Gyorsabb a halálnál
(amer.), 19.00 Ha maradnék
(amer.), 21.00 Pimaszúr átcuccol, 22.00 Heti hetes,
23.00 Ha maradnék (amer.),
1.00 Nagy hal (amer.)

M2

12.35 Marcelino, 13.25 A
k is időut azók, 15.20 Sherlock, a jak, 17.10 Gyerekversek, 17.13 Mi r r-M u r r
kandú r kalandjai, 19.05
Dínó -vonat, 19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.10
J.A.G. (amer.), 21.05 T he
Rolling
Stones,
23.40
Gyil kosság (amer.-kanadai)

Duna tv

9.0 0 Isten kezében, 11.0 0
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), 15.35 Elnök k isasszony (mag ya r),
17.10 Men nyei kötelék ,
18.0 0 Hí radó, 18.35 A he g y i dok tor (német), 19.25
Adlon hotel (német- osz trá k), 21.05 Bud avá r i Palo t a koncer t, 22.10 A m ist ad
(a mer.), 0.40 Ellenállók
(a mer.)

Duna World

8.00
Debreceni
virágkar nevál, 12.00 Magyar
szentek
és
boldogok,
13.20 Hogy volt?, 14.15
Balatoni nyár, 17.45 Virt uózok, 18.15 Csináljuk a
fesztivált!, 19.15 István,
a király, 21.30 Szent Jobb
kör menet, 2.20 Isten rabjai
(magyar)

10.50 A Dal, 13.20 No v u m , 13.50 Szaba d ság t é r
56, 14.40 Mest e r ségem
cí me re, 15.35 Ép t estben
é p lélek , 16.25 Balaton i
nyá r, 17.50 Ö t kont i nen s,
18.25 Sze rel mes f öld r ajz ,
19.0 0
Ga sz t roa ng yal,
19.55 A zene a z kel l, 21.30
A remény hu l lá m hosszá n ,
22.30 O n t he Spot

13.20 A szerelem árnyai
(olasz), 14.50 Szlovákia
leg-faluja, 16.20 A boldogság ára (amer.), 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.25
Úttalan utakon, 19.00 Hírek, 20.25 Kezét csókolom
(olasz), 21.40 A halászkirály (amer.), 23.50 Rio
2016

11.30 A boldogság ára
(amer.), 13.05 Mar ple kisasszony
(angol),
14.40
Ének a szürke galambról,
16.30 Senki sem tökéletes,
17.40 Menjünk a kertbe!,
18.15 A konyhám titka,
19.00 Híradó, 20.25 Kolja (cseh), 22.10 Aranypart
(német)

Pozsony 1

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 8.30
Rio 2016, 12.55 Bajnokok
Ligája, 16.30 Női kosárlabda, 18.30 Női kézilabda,
19.10 Hírek, 19.50 Boksz,
20.10 Röplabda, 22.25
Labdarúgás

Markíza tv

8.35 Ny ílt nap a Ma r
k í zába n, 8.50 St u a r t Lit tle k isegér (amer.), 10.40
Vad ászidény
(amer.),
13.25 Úton A mer i kába
(amer.), 15.50 Ny ílt nap
– élő ad ás, 16.10 Mú m ia
(amer.), 18.20 Mulat a z
elit, 19.0 0 Hí radó, 20.30
Ni nja tek nőcök (amer.),
22.35 A cápa 3D (amer.),
0.20 A mú m ia (amer.)

JOJ TV

10.15 Viszlát, nagyi!, 12.35
Sztárom a párom (amer.),
14.20 Ismeri, mint a tenyerét (amer.), 17.15 Csillag születik, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Rómeó
és Júlia (amer.), 23.15 Hisztéria (amer.), 1.20 A bos�szúálló (amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 8.30
Rio 2016, 14.30 Atlétika,
15.30 Röplabda, 16.50 Modern gimnasztika, 17.50
Hegyikerékpározás, 17.30
Kosárlabda, 18.15 Röplabda, 20.15 Kézilabda, 22.50
Birkózás, 23.10 Boksz

Markíza tv

8.30 Gyermekműsor, 11.15
Tüzes csirke (cseh), 13.45
Halálos
útkereszteződés
(amer.), 15.45 Négyesben
Szlovákián át, 16.50 Jó
tudni!, 19.00 Híradó, 20.30
Parker (amer.), 23.05 Kegyetlen bosszú (amer.),
1.15 Halálos útkereszteződés (amer.)

JOJ TV

10.40 Lehetőség (amer.),
13.00 Rómeó és Júlia (amer.),
15.35 Nem célzott lövés
(amer.), 17.50 Új lakás, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A Fehér Ház eleste (amer.),
23.10 Jó, rossz, halott (amer.),
1.05 Hisztéria (amer.)

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 Blöff
(angol-amer.), 23.50 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
Csak tudnám, hogy csinálta!
(amer.), 23.35 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
Madagaszkár
pingvinjei
(amer.), 19.30 A gyanú árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 A zöld
íjász (amer.)

M2

11.35 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.20 Rozsdalovag, 15.30
Buckó, 16.20 Mesélj nekem!,
17.40 Zazie kisasszony, 17.50
Max és Ruby, 18.45 Eperke és barátai, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Melissa
és Joey, 0.25 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

12.55 Jamie vidék i konyhája, 13.35 Halálbiz tos
diag nózis (amer.), 14.25
Doc Mar tin (angol), 15.20
Erdészház
Fal kenauban
(német), 16.15 Charly, majom a családban (német),
17.00 R idi k ül, 18.00 Hí radó, 18.35 A heg yi doktor (német), 19.25 Maradj
t alpon!, 20.25 Csak színház és sem mi más, 21.25
Hawaii Five.0 (amer.),
22.15 No Limit (f rancia),
23.25 Bízz a szerelemben!
(amer.)

Duna World

11.30 Magasiskola (mag yar), 13.20 Médiak li k k,
15.20
Roma
magazin,
16.20 Hog y volt?, 17.20
Család-barát, 18.55 K ív á n s á g ko s á r-v á log a t á s ,
19.55 Poén ról poén ra,
21.00 Hí radó, 21.30 Maradj t alpon!, 22.30 R idik ül, 23.30 Mu n kaüg yek

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.00
Harc az idővel, 14.50 Megyünk a kertbe!, 16.25 A
világ kincsei, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 A ház
(szlovák-cseh), 22.05 Revival (cseh), 0.00 Harc az
idővel

Pozsony 2

13.45 Szabadság igazság
nélkül, igazság szabadság
nélkül, 14.35 Tudományos
magazin,
15.05
SZNF,
17.00 Hírek, 18.45 Esti
mese, 19.45 Nano-felkelés,
21.25 Történelem, 21.35
Iván gyermekkora (orosz)

Markíza tv

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35
Nyugi,
Charlie!
(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 3 nap a halálig
(amer.-francia), 0.20 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 Madagaszkár pingvinjei 20.30 Showder Klub, 22.00 Revolution
(amer.), 23.30 Segítség, bajban
vagyok!

M2

13.10 Tatonka történetei,
13.55 Kaja-kalandok, 14.20
Rozsdalovag, 16.10 Peppa
malac, 16.20 Mesélj nekem!,
18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.10 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Melissa és Joey,
0.25 Az élet sava-borsa (lengyel)

Duna tv

12.55 Paula és a vadállatok,
13.35 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 14.30 Doc Martin
(angol), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Önök kérték, 21.25 A fátyolos hölgy (olasz), 22.30 Gran
Hotel (spanyol)

Duna World

11.40 Lincoln Ábrahám álmai (magyar), 13.50 Szerelmes földrajz, 14.40 Magyar gazda, 16.00 Útravaló,
18.55 Kívánságkosár, 19.55
Dallamról dallamra, 21.30
Maradj talpon!, 23.30 Munkaügyek (magyar), 0.00
Tűzvonalban

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.00 Harc
az idővel (német), 14.50
Menjünk a kertbe!, 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák ízek, 22.10 Cain
kapitány (olasz)

Pozsony 2

14.35 Tudomá nyos magazi n, 15.0 0 SZ N F, 18.45
Est i mese, 19.35 Hí rek ,
19.45 EP- el nök ség, 20.15
Napóleon hábor úi (orosz),
22.05 A nd rej Rubljov
(orosz)

Markíza tv

11.00 Két és fél férfi, 11.55
Szerencsekerék, 13.00 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Millerék vagyunk (amer.), 22.45
Fedőneve: Fodrász (amer.)

11.00 Két és fél férfi, 11.55
Szerencsekerék, 13.00 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40 Extrém átváltozások, 23.30 Családi történetek, 0.30 NCIS (amer.)

12.50 Castle (amer.), 13.50
Csillag
születik,
16.00
Rendőr akcióban, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Találd
ki, hány éves vagyok!, 21.45
Rendőr akcióban, 22.45 CSI
Cyber (amer.)

12.50 Castle (amer.), 13.30
Csillag
születik,
16.00
Rendőr akcióban, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
A három muskétás (németfrancia), 23.10 C.S.I. Cyber
(amer.)

JOJ TV

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 A
majmok bolygója (amer.),
23.50
Lángoló
Chicago
(amer.)

RTL Klub

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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 Halálos iramban (amer.), 0.15
Sztárok testközelben, 0.25 A
férjem védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35
Nyugi,
Charlie!
(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.)

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.)

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!

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

RTL II

M2

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.10 Tatonka történetei, 14.20 Rozsdalovag,
15.20 Raju, a riksa, 17.50
Max és Ruby (kanadai), 18.45
Eperke és barátai, 19.20 Alvin
és a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább, 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Melissa és Joey

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
13.35 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.25 Doc Martin (angol), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.25 Maradj talpon!,
20.35 Szabadság tér 56, 21.30
Párbeszéd (magyar), 23.45 A
rejtélyes XX. század

Duna World

11.20 Az aranykesztyű lovagja (magyar), 13.15 Magyar
gazda, 14.10 Nagyok, 14.40
Kárpát expressz, 15.50 Ecranul nostru, 16.20 Hogy volt?,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Poénról poénra, 21.30 Maradj
talpon!, 23.30 Munkaügyek
(magyar), 0.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.00 Harc
az idővel (német), 14.50 Menjünk a kertbe!, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol),
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Bajnokok Ligája, 23.40 Harc
az idővel, 0.25 Montalbano
felügyelő (olasz)

Pozsony 2

14.40 Tudományos magazin, 15.05 Ismeretlen hősök, 17.05 Hírek, 17.15 A
felkelés tör ténete, 18.45
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.00 Jégkorong, 22.45
Nesvadbovo (szlovák)

Markíza tv

11.00 Két és fél férf i,
11.55
Szerencsekerék,
13.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Az
élet már csak ilyen (amer.),
23.05 Tüzes csirke (cseh),
1.35 NCIS (amer.), 2.20
Két és fél férf i (amer.)

JOJ TV

7.40
Tárg yalóterem,
9.55 Prof i k, 12.50 Castle
(amer.), 13.20 Csillag
sz ületi k, 16.00 A rendőr
akcióban, 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!, 21.45 Dr.
Csont (amer.)

M1

PÉNTEK

RTL II

M2

11.35 Kérem a következőt!,
13.10 Tatonka történetei,
15.20 Raju, a riksa, 16.20
Mesélj nekem!, 17.50 Max
és Ruby, 19.20 Alvin és a
mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Melissa
és Joey

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Jamie vidéki konyhája,
13.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 14.15 Doc
Mar tin (angol), 15.05 Erdészház Falkenauban (német), 16.00 Charly, majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 A
Bagi Nacsa Show, 21.25 A
rózsaszín párduc (amer.),
23.05 Szomor ú vasár nap
(magyar-német)

Duna World

11.30 Az aranykesztyű lovagjai (magyar), 13.35 Hazajáró, 14.15 Magyar krónika,
15.50
Alpok-Duna-Adria,
16.20 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 23.25 Munkaügyek
(magyar), 0.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace
(angol), 14.55 Menjünk a
kertbe!, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 16.55
Poirot (angol), 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 A szerelem árnyai (olasz), 23.15 Dempsey
és Makepeace (angol)

Pozsony 2

14.30 Tudományos magazin,
15.00 Majdnem elfelejtett
történet, 17.05 Hírek, 18.45
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.30 Sugárfertőzött élelmiszerek, 21.20 Történelem,
21.25 Solaris (orosz)

Markíza tv

11.00 Két és fél férfi, 12.00
Szerencsekerék, 13.00 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40 Feleségcsere, 0.15
NCIS (amer.)

JOJ TV

7.45 Tárgyalóterem, 9.55
Prof ik,
12.00
Híradó,
12.50 Castle (amer.), 13.25
A három muskétás (németfrancia), 16.00 Rendőr akcióban, 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.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.00 Sztárok leszünk! (amer.), 14.00 Tűzönvízen (amer.), 15.05 Éjjelnappal 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.), 23.55 Bérgyilkos a világ ellen (ausztrál)

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

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.10
Tatonka történetei, 14.20
Rozsdalovag, 16.05 Peppa
malac, 16.30 Gyerekversek,
17.15 Dávid, a törpe, 17.50
Max és Ruby, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Melissa
és Joey, 0.25 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Jamie vidéki konyhája,
13.40 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 14.30 Doc Martin
(angol), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.15
Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 Agatha Raisin (angol), 21.20 Tetthely (német),
23.00 Franklyn (francia-angol)

Duna World

11.35 Ingyenélők (magyar),
13.40 Rúzs és selyem, 15.10
Életkerék, 16.20 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Önök kérték, 21.30
Maradjt talpon!, 23.30
Munkaügyek
(magyar),
0.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.00 Harc
az idővel, 14.50 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.), 0.20 Harc az
idővel

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.40
Nagy,
nagyobb,
legnagyobb, 14.30 Tudományos
magazin, 17.05 Hírek, 18.45
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.15 Halhatatlanok (szlovák), 21.30 Tükör (orosz)

Markíza tv

10.55 Két és fél férfi, 11.55
Szerencsekerék,
12.55
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 RYTMUS, 22.15 A
találkozó (amer.)

JOJ TV

7.40 Tárgyalóterem, 9.55
Profik, 12.00 Híradó, 12.50
Castle (amer.), 13.20 Csillag születik, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Igaz hazugságok
(amer.), 23.45 A vámpírvadász (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

augusztus 20-án
augusztus 21-én
augusztus 22-én
augusztus 23-án
augusztus 24-én
augusztus 25-én
augusztus 26-án

István, Anabella, Liliana
Sámuel
Menyhért
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Bršel Michal és az érsekújvári Malperová Viktória, az egeraracsai Sándor Száva és a komáromi Pauličková Mária.
Pereden: a nemesócsai Mgr. Kacz Gábor és a peredi
Mgr. Mészáros Erzsébet.

ÚJSZÜLÖTTEK

A Dunatáj receptkönyvéből

Joghurtos-currys
grillezett csirke
Hozzávalók:
600 g csirkemell
200 ml natúr joghurt
1 teáskanál curry
2 gerezd fokhagyma
1 teáskanál pirospaprika
2 evőkanál citromlé
só, bors
Elkészítése:

Öblítsük le a húst, és töröljük szárazra papírtörlővel. Ha kicsi a
grillsütőnk, akkor vágjuk fel nekünk tetsző méretű darabokra.
A csirkemellet kb 3-4 felé lehet szétvágni. Öntsük egy tálba a
joghurtot, a citromlevet, szórjuk hozzá a fűszereket és a zúzott
fokhagymát. Mártsuk a húst a pácba, és hagyjuk 3-4 órát a hűtőben állni. Ezalatt melegítsük fel a grillsütőnket, akár előtte elkészíthetjük hozzá a köretet, majd utána süssük meg rajta a csirkét.
Sült krumplival, zöldségekkel tálaljuk.

HOZZÁVALÓK:
A tésztához
100 g liszt
90 g étkezési keményítő
1 csomag szódabikarbóna
30 g cukor,
vagy 1 ek. Stevia
60 g alacsony
zsírtartalmú margarin
2 tojás
1 kortynyi szénsavas
ásványvíz
800 g szilva
Néhány szeder
A tetejére:
200 gramm édes tejszín
1 csomag vaníliás cukor
szeletelt mandula
200 g tejföl
cukor
Elkészítése:

A sütőt melegítsük fel 180°C-ra. Egy 26 cm-es sütőformába tegyünk sütőpapírt és kenjük ki margarinnal. A szilvákat
megmossuk, szárazra töröljük, majd megfelezzük őket és kimagozzuk.
A lisztet, a kukoricakeményítőt, a sütőport, a cukrot, és a
Stevia-t egy tálban összekeverjük. Adjuk hozzá az alacsony
zsírtartalmú margarint, a tojásokat, valamint a szénsavas ásványvizet, és mindaddig mixeljük, míg homogén masszát
nem kapunk. A tésztára rárakjuk a szilváka és a szederszemeket. Az előmelegített sütő középső részén sütjük 180°Con, kb. 30 percig.
A tejszínt kikeverjük a vaníliás cukorral, adjuk hozzá a tejfölt, és kenjük a tetejére. Végül serpenyőben karamellizált
mandulával szórjuk meg.
Tipp:
A tortát bármilyen szezonális gyümölccsel elkészíthetjük.

Komáromban született: a nagyharcsási Kuníček Jozef, a tardoskeddi Spevák Elizabeth, az
alsóelefánti Németh Filip, a párkányi Ujlaki Norina,
az érsekújvári Simuneková Tereza, az úszori Molnár Veronika, a megyercsi Bakai Gyula, a párkányi Szelecká Olívia,
a marcelházai Tégláš Kiara, a haraszti Kollár Viktória, a
komáromi Izsák Dániel, Mészáros Tibor, Csörgei Gergő,
Palasová Izabela Janett, Byrtus Leonard és Keseg Adrián
Jozef.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi MUDr. Bogár Tibor (56 éves), Simcsik
Alexander (72 éves), Fabula Pavel (67 éves), Farkaš Ernest (75 éves), Botló Katalin (54 éves), Hudec
Viliam (81 éves), a gútai Lebó Boldizsár (67 éves),
Zubonyai Erzsébet (80-éves), Bajcsi Géza (61 éves),
Mojzsis Anna (77 éves), Molnár József (74 éves), a
marcelházai Balogh Zuzana (82 éves), az izsai Szeles
Ilona (89 éves), a dunamocsi Lajos Irma (85 éves), valamint az ekeli Réső Márta (74 éves).

Szilvás-szedres
augusztusi sütemény

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

Notebookok,
LCD-monitorok,

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

MEGEMLÉKEZÉS
Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet.

Aplico+

Fájó szívvel emlékezünk
augusztus 18-án,
testvérünkre

Komárom,

Munka utca 25.

Tóth Bélára
Gútán,

Tel.: 7704 310.
Sürgősen vásárolnék
90-es, jobbos ajtót.

tragikus halálának
nyolcadik évfordulóján.

0918 556 208

Emlékét örökké őrző testvérei

Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS

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

UTCAI KOSÁRLABDA

227 699

STRANDRÖPLABDA
Nemzetközivé nőtte ki magát a gútai strandröplabda-bajnokság,
amelyet néhány lelkes fiatal hozott létre néhány évvel ezelőtt.
Idén a rajtoló nyolc csapat között már egy magyarországi gárda
is elindult, amely a Szia Gúta nevet választotta. Az eredmények:
1. hely RPTPS (Salai Peter, Kozma Patrik, Dojčan Tomáš, Csente
Sándor, Veselka Roland) * 2. hely SJG (Paraska István, Dobroczki Tamás, Tarics Nelli, Polák Éva) * 3. hely M&M (Tóth Péter,
Kürti Zsolt, Szabó Anita, Papáček Peter) * 4. hely ABSOLUTE
KILLERS * 5. hely SZIA GÚTA / HUN/ * 6. hely JUDO KLUB
GÚTA * 7. hely NIMFASS CORP * 8. hely DEVÄŤ. A legjobb
női játékos címét Polák Éva (SJG), a férfiaknál Dobroczki Tamás
(SJG) érdemelte ki.

A Vágduna partján Koczkás Beáta mérnök, a
város alpolgármestere adta át
a nyertes csapatnak járó díjat

IX. alkalomal rendezték meg a gútai Corvin Mátyás Alapiskola udvarán az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő utcai kosárlabdatornát (streetball). Idén 30 csapat vett részt 5
félpályán, 3-3 játékos ellen, 3 kategóriában: 18 év alatt, 18 év
fölött és 33 év fölött játszottak a csapatok.
A 3-pontos dobóversenyben Szegho Dalibor, Sranc Igor,
29 versenyző között Mazsár Malovec Ivan, Mlynek MaDávid (Komárom, SK), egy 11 tuš * 3. hely Gúta/Komárom
éves sportoló 11 ponttal győ- (SK): Podmajerský Martin,
zött. A zsákolóverseny (Slam- Podmajerský Jakub, Szarvas
Dunk) győztese Csaba György Martin
(Szolnok, HUN) lett, mindkét 33 év fölötti kategória (5 csakörben tökéletes zsákolással pat): 1. hely Gúta (SK): Ba
(3 versenyző). Az AmoeBall logh Zoltán, Fűri Gábor, Reb(Büntetődobó ötödölő – 12 roš Stano, Tóth Patrik * 2. hely
versenyző) versenyét a komá- Dunaszerdahely (SK): Hanák
romi Sukola Attila nyerte.
Zoltán, Hodossy Péter, Pšenák
A verseny csapatversenyeinek Daniel * 3. hely: Gúta (SK):
végeredményei:
Kürti Attila, Őszi Richard,
18 év alatti kategória (5 csa- Gőgh Lajos
pat): 1. hely Komárom (SK): A felnőttek (18+) kategóriájáSukola Attila, Jakab Árpád, ban a Szolnok/Budapest csapat
Unatinsky Gabo, Vörös Balázs tagjainak sérülése miatt 2-2 csa* 2. hely Gúta (SK): Benkó pat között folyt a mérkőzés a toDániel, Zelenák Márk, Polák vábbjutásért. Ezért a szervezők
Éva, Madari Bálint 3. hely: a nyolcaddöntő lebonyolításaSzékesfehérvár (HUN): Hor- kor „Fair-Play-díjat” adtak az
váth Richárd, Tóth Levente, RBH csapat tagjainak (Gönczöl
Geszler Máté.
Attila, Domsitz Marci, Varga
18 év fölötti kategória (20 csa- István, Vika Stanislav).
pat): 1. hely Komárom (SK): A tornán 120 versenyző vett
Sukola Attila, Jakab Árpád, részt és a nézők száma meghaUnatinsky Gabo, Vörös Ba- ladta a félezret.
lázs * 2. hely Pozsonyivánka:
Forró Tibor

Lebó Boldizsár már az égi pályán játszik

Másfél évvel ezelőtt megdöbbentett, amikor közölte,
hogy az orvosok áttételes rákot állapítottak meg nála.
Vállat vont és kijelentette, nem érdekli, ő az életmódján már nem akar változtatni. Mintha mi sem történt
volna, szervezte rendületlenül a sporteseményeket, sorozatban fedezte fel az ígéretes tehetségeket. Bár már
nem lakott Gútán, az év végi focikiértékelésről nem
hiányozhatott, az ő segítségét kérték ki többek között
a legszebb gól címének odaítélésében. Miután Izsára
költözött, bekapcsolódott a néptánccsoport rendezvényeibe és természetesen a sportszervezet munkájába is.
Sportrovatunkban évtizedek óta szerepelt a neve, az
egyik legmegbízhatóbb tudósítónk volt. A naszvadi
pályán indult el karrierje, ifistaként, majd a felnőtt
csapatban is rúgta a labdát. Néhány héttel halála előtt
átadott egy borítékot. – Nem tudom, mikor jön el a vég,
azzal nem törődöm. Ami viszont fáj, az még a naszvadi
pályáról visszamaradt seb. A feljebbjutást jelentő büntetőt elrontottam. Ezt az esetet írtam le, de szeretném, ha
csak halálom után közölnétek…
Elolvastam az írást, egyfajta gyónás, amellyel búcsúzik szülőfalujától és mindazoktól, akiknek akkor, ott,
abban az ominózus pillanatban csalódást okozott.

Múlt héten hétfőn beszéltünk
vele utoljára. Hangja erőtlen
halkvolt, nem az a harsogó,
régi Boldi. Tudtuk, hogy nagy
a baj. Ám bíztunk abban, hogy
erőre kap és köztünk marad.
Szombaton, a gútai Gőgh Kálmán Stadionban, ott, ahol éveken át a hangosbeszélőn keresztül ízes szófordulatokkal
adott folyamatos tájékoztatást
a mérkőzés menetéről, egyperces néma csenddel emlékeztek Lebó Boldizsár
rá a csapatok és a megdöbbent
1949 – 2016
szurkolók. Kevesen tudták,
hogy halálos kórral küzd, hiszen még az utolsó hetekben is látszólag ugyanazt az életvidám, gondoskodó
Boldit látták, aki mindig tudott másokba erőt önteni,
ötleteivel gazdagítani a sportéletet, aki a hazai vereségeket is humorral fűszerezve tudta kommentálni.
Szombaton és vasárnap folyamatosan tájékoztatott
bennünket a focieredményekről.
Ezentúl hiába várjuk a hívását.

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
KFC Komárom – Súr (Šúrovce) 6:0
(6:0) Így kell ezt csinálni, semmit sem
szabad a véletlenre hagyni. Szombaton parádés játékkal, szinte lesöpörte az első félidőben a vendégcsapatot a komáromi gárda. A gólözönt a 3. percben Haša nyitotta
meg, majd öt perccel később Szórád talált
a hálóba. A vendégek olyannyira megijedtek, hogy játékuk kapkodóvá vált és Kovársky a 13. percben öngólt rúgott.
Annak az igazolására, hogy a Duna-parti csapat remek formában
van, bizonyíték volt Faragónak a
15. percben lőtt gólja, majd a 23.
percben Haša duplázott, amit nem
nézhetett tétlenül Faragó, aki a 26. percben
újabb gólt lőtt.
IV. liga
Gúta – Léva 2:1 (0:0) Az első 45 percben
nem uralkodott búcsúi hangulat a lelátókon, hiszen a vendégek keményen és olyan
jól védekeztek, hogy a hazai csatárok azt
nem tudták áttörni. Hideg zuhanyként ráadásul a második félidő sem kezdődött
jól, hiszen a 64. percben a lévaiak csatára talált a hálóba. Ezek után Máté Zsolt
gárdája is feléledt, majd Magyar a 75.
percben kiegyenlített. Már mindenki pontosztozkodással számolt, amikor Magyar
a 89. percben megszerezte Gúta győztes
gólját * Szentpéter – Párkány 2:2 (1:1)
Mindenképpen érdekes volt a találkozó
menete, hiszen a szentpéteriek folyamatosan uralták a pályát, ám a találkozó 24.
percében a párkányiak szerezték meg a
vezetést. Nyolc perccel később azonban
Valko egyenlíteni tudott. A második félidő második percében Kianek vette be a
vendégek kapuját, s úgy tűnt, hogy a hazai
csapat győzelmet is arat, azonban öt perccel a találkozó lefújása előtt a vendégek
egyenlíteni tudtak * Ímely – Alsószeli 1:0
(0:0) Az első félidőben mindkét csapat
inkább a védekezésre összpontosított, csupán néhány esetben kerültek közel a másik
fél tizenhatosához. A várt áttörést a találkozó 69. percében Gál hozta, aki Kender
átadásából védhetetlen gólt lőtt * A táblázatban Gúta 6 ponttal az első helyen áll,

Ímely ugyancsak 6 ponttal a 3., Szentpéter 1 ponttal a 11.
V. liga
Gyarak – Ógyalla 3:0 (1:0) Első góljukat
büntetőből kapták a vendégek a találkozó
7. percében, ami pszichikailag is megviselte az amúgy is csak hevenyészetten felállított sörgyári gárdát. Fél órával később
az egyik hazai játékos piros lapot kapott
durvaságáért, ám ezt a helyzeti előnyt sem
tudták az ógyallaiak kihasználni, védelmük többször is megingott, s további két
gólt kaptak a második félidő folyamán
* Komját – Naszvad 1:1 (0:0) Az első
félidő kihasználatlanul hagyott helyzetei
után a találkozó 49. percében a hazai csapat jutott előnyhöz, azonban három perccel
később Molnár kiegyenlített. A találkozó
további részében mindkét csapat vis�szahúzódó, védelmi taktikát választott *
Zsitvabesenyő – Marcelháza 1:1 (1:1)
Alaposan meglepődtek a zsitvabesenyőiek, amikor a találkozó ötödik percében
Kecskés megszerezte a vendégek vezetését. Fél órával később ugyan egyenlítettek, ám a találkozóra elsősorban a kemény
játék volt jellemző, amit a görcsös nyerési
vágy idézett elő. A szerencse is elpártolt
a hazai csapattól, ugyanis két büntetőt is
megítéltek nekik, amelyek közül egyet
sem tudtak érvényesíteni. * Hetény –
Nagysalló 2:1 (1:0) A vendégek kapujára
törő hetényieket szabálytalanul szerelte a
nagysallói védelem, s a megítélt büntetőt
a 29. percben Pásztor értékesítette. Bár a
hazai csapat folyamatosan pályafölényben játszott, csak a találkozó 66. percében
tudta a hazaiak előnyét Marikovec növelni. Az eredményt az sem befolyásolta,
hogy a találkozó 79. percében egy tumultusban öngólt rúgtak a hazaiak * Nagygyöröd – Ekel 1:0 (0:0) Az első félidő
túlságosan is védekező játéka után egy
kis változást hozott a játékba a 61. percben lőtt gól, amikor a hazaiak örülhettek.
Ekel sorozatban kezdte támadásait, ám a
gyaraki védelem mindet meghiúsította *
A bajnoki táblázat 5. helyén áll Marcelháza (4), 6. Hetény (3), 7. Ógyalla (3),
illetve 10. Naszvad (2) ponttal.

Gútán zajlott a reménységek viadala

A búcsúi hangulatot mindenképpen fokozta az, hogy első ízben rendezték
meg a szurkolók nem kis örömére az I. Gőgh Kálmán Nemzetközi Emléktornát a közlekedési balesetben életét vesztett kiváló sportember emlékére.
Az U8 kategóriában
hat csapat versengett,
melyek a következő helyezéseket érték el:
1. ŠK Slovan Pozsony,
2. KFC Komárom, 3. FC
DAC Dunaszerdahely,
4. FK Gúta, 5. FK Slovan Duslo Vágsellye, 6.
Kisbéri SSE. A legjobb
kapus címét Haumann
Gergely (KFC Komárom) érdemelte ki, a legjobb játékosnak Feder

Markuš (Šk Slovan Pozsony), a legjobb góllövőnek a gútai (6 góllal)
Ollé Roland bizonyult.
Az U10 kategória végső sorrendje: 1. ŠK Slovan Pozsony, 2. KFC
Komárom, 3. Slovan
Duslo Vágsellye, 4. FK
Gúta, 5. FKM Érsekújvár, 6. Kisbéri SSE. A
legjobb kapus címét a
vágsellyei Kočiš Lajos
érdemelte ki, A legjobb

játékosnak Szabó Dávid
(KFC Komárom) bizonyult, a legjobb góllövő pedig Filvor Peter
(Slovan Pozsony) lett 11
góllal.
Az U12-es kategóriában az elsőséget a pozsonyi Slovan neveltjei
szerezték meg, 2. az
FK Gúta csapata, 3. a
KFC Komárom, 4. ŠK
Tardoskedd, 5. Kisbéri
SSK, 6. OTJ Tótmegyer.

VI. liga
Gólözön a járási bajnokságban!
FK Activ Nagykeszi – Búcs 8:0 (4:0)
A találkozó első perceiben egy öngóllal segítették a vendégek a hazaiakat,
akik ettől vérszemet kapva, sorozatban
gyártották a gólokat. A vendégek eléggé
foghíjasan érkeztek, így változtatásra
sem maradt sok esélyük. A nagykesziek gólját Mácsodi, Mačanský (2), Bazinský, Kiss, Bagin, Horváth és Janík
lőtte* Marcelháza B – Vágfüzes 8:0
(5:0) Több mint húsz percen át lényegében csak erőpróba folyt a pályán, amit
azután a hazai fakócsapat elúnt, és elkezdte sorozatban lőni a gólokat. Körültekintően azonban a második félidőre is
hagytak a gólzsákban három szép, góllal végződő támadást. Góllövők: Obložinský (2), Méhes (3), Sýkora, Kelko,
Bottyán * Nemesócsa – Szilos 3:1 (0:1)
Nem kis meglepetésre a hazai csapat folyamatosan támadott, ám végül szinte
az egyetlen szilosi felfutásból a vendégek szerezték meg a vezetést. A második félidőben egy új ócsai gárda lépett
a pályára és egyetlen esélyt sem hagytak vendégeiknek. Góllövők: Ledeczki
2, Hipp, illetve Cabadaj * Bátorkeszi
– Csallóközaranyos 6:0 (3:0) Bátorkeszin sem unatkoztak a hazai szurkolók, volt minek tapsolni. Először annak,
hogy a 15. éve pályán levő Cséplő Tibort köszönthették, majd a gólzápornak.
Az első félidőben folyamatosan egy
kapura folyt a játék, ám a második félidőre is maradt a gólzsákban. Góllövők:
Barton (3), Szigeti, Gáspár és Száraz *
Perbete – Őrsújfalu 9:0 (5:0) A perbeteiek semmit sem bíztak a véletlenre,
egy rövid „bemelegítés” után sorozatban születtek a gólok. A második félidőre nem sikerült összeszedni magukat az
őrsújfalusiaknak és lényegében ekkor
is egy kapura folyt a játék. Góllövők:
Lakatos (4), Rigó, Pupák (2), Halász és
Csontos* Újgyalla – Izsa 4:3 (2:2) Úgy
tűnt, tíz perc alatt eldőlt az első félidő
eredménye, hiszen 2 gólt is lőttek a hazaiak. Az izsaiak azonban nem adták fel
a harcot és a félidő végére kiegyenlítettek. Kis szerencsével a második félidőben is ez volt a helyet. Góllövők: Góri
(2), Németh, Caletka, illetve Smolka
(2) és Simon * Madar – Keszegfalva
3:3 (1:0) Az első félidőben szinte bevehetetlennek bizonyult a vendégek
kapuja, a keszegfalvaiak állták a sarat.
A második félidőben inkább ők uralták
a pályát, amit az is bizonyít, hogy végül sikerült kiegyenlíteniük. Góllövők:
Gáspár (2), Tóth, illetve Töltési (2) és
Budai * Dunaradvány – Dunamocs
1:7 (0:2) Az újonc dunaradványiak még
nem szoktak hozzá a magasabb osztály
játékszelleméhez, s az első félidő után
a másik negyvenöt percet teljesen széthullva játszották. Góllövők: Vörös,
illetve Tóth (2), Šulák, Kovács, Lajos,
Bábi és Sebők.

KAJAK – KENU
Komáromi sikerek
a rövidtávú országos bajnokságon
Az augusztus első hétvégéjén megrendezett rövidtávú szlovák bajnokságon
a komáromi evezősklub 45 versenyzőjét indította a teljes korosztály felsorakoztatásával, vagyis a 11 éves gyerekosztálytól a szeniorokig bezáróan.
A komáromi evezősök ezúttal sem hoztak szégyent a klubjukra és a Duna
holtágában sorozatban szerezték az érmeket, s végül 32 szlovák bajnoki
címet, 20 ezüstérmet és 23 bronzérmet „gyűjtöttek” össze.
A komáromi versenyzők egyéni helyezései:
Szombati versenynap
2000 m K2 11 és 12 éves lányok: 1. István és Sidó Zoltán /ŠAM/ * K2 juniBugár Réka és Sidová Bianka, …10. orlányok: …2. Konečná Anita és PetVirág Bakos Orsolya és Vávrová Eva, rušová Mariana, …5. Grolmusová Bi11. Vávrová Anna és Lakyová Laura biána és Wiebauerová Viktória /TAT/ *
* K1 12 éves fiúk: 1. Doktorík Jakub. C2 kadétok: 1. Koczkás Dávid és Zili…4. Podleiszek Filip, …6. Ott Jakab * zi Richard * K2 kadétok:… 7. Ujvári
K1 11 éves fiúk: …2. Doktorík Domi- Marko és Horváth Péter /ŠAM/ * C1
nik, 3. Tóth Ľudovit, 7. Farkaš Tomáš, kadétlányok:… 3. Ikréniová Viktória
…11. Zrnek Jakub * 1000 m K1 fér- * K2 13 és 14 éves fiúk:… 3. Meszléfiak: 1. Botek Adam, 2. Viktor Demin nyi Márk és B. Bogya,… 7. Schrimpel
/ŠKP/ * K1 veteránok: …2. Zirkel- Peter és M. Današ * C1 14 éves fiúk:
bach Gabriel, 3. Ódor Ladislav, … 6. 1. Léránt Peter Christopher, …4. Gallo
Dosúdil František * C1 juniori: … 3. Dávid * C1 13 éves fiúk:… 4. Léránt
Sýkora Samuel Daniel, …5. Csontos Lucas /12 éves/ * K1 13 éves lányok:
István, 6. Banai Tóth István, …9. Kara 3. Koczkás Eszter, …8. Hübschová
Mátyás * K1 juniorlányok: …1. Pet- Diana * K4 juniorlányok: 1. Petrušová
rušová Mariana, …3. Konečná Anita, Mariana–Konečná Anita–Tesáriková
4. Grolmusová Bibiána * K1 kadétok: Paulína–Oršulová Lucia, 2. Grolmu…6. Ujvári Marko, …8. Náhlik, Pavol sová Bibiána-Wiebauerová Viktória–
* C1 kadétok: 1. Koczkás Dávid * K1 Benková Patrícia–Dominika Gírethová
14 éves fiúk: … 2. Meszlényi Márk * * K4 kadétlányok:… 3. Gőcze AndreaC1 14 éves fiúk: 1. Léránt Peter Chris- Šutovská B.–Omachelová-Smolková *
topher, …4. Gallo Dávid * C1 13 éves K4 13 és 14 éves lányok:… 3. Eszter
fiúk:… 4. Léránt Lucas /12 éves/ * K1 Koczkás-K. Pecsuková-Horváthová13 éves lányok:… 2. Koczkás Eszter, Šilhánová * 4. Hübschová Diana-Ba…7. Hübschová Diana * K2 férfiak: lažovjechová-Klimová-Libová * 2000
1. Botek Adam és Szokol Daniel * m K2 11 és12 éves fiúk: 1. Podleiszek
K2 veteránok: 1. Zirkelbach Gabriel Filip-Jakub Doktorík, …4. Doktoés Blažek Martin /UKB/ * C2 junio- rík Dominik–Tóth Ľudovít, …6. Ott
rok: 1. Banai Tóth István és Polakovič Jakab–Zrnek Jakub, …8. Farkaš ToMichal, 3. Sýkora Samuel Daniel és máš-Németh Dominik * K1 12 éves
Lutaš Jakub /DUK/, 4. Csontos István lányok:… 2. Bugár Réka, …13 Bakos
és Sidó Zoltán /ŠAM/ * K2 juniorlá- Virág Orsolya * K1 11 éves lányok:…
nyok: 1. Konečná Anita és Petrušová 6. Vávrová Eva, 7. Vávrová Anna,
Mariana, … 4. Grolmusová Bibiána 8. Laura Lakyová * 200 m K1 férfiés Wiebauerová Viktória /TAT/ * K2 ak:…3. Botek Adam, 4. Szokol Daniel
kadétok: …7. Ujvári Marko és Hor- * K1 veteránok: 1. Zirkelbach Gabriel,
váth Péter /ŠAM/, …9. Konečný Ke- …3. Ódor Ladislav, …6. Bukovský
vin és Náhlik Pavol * C2 kadétok: 1. Tibor, 7. Dosúdil František * K1 juniKoczkás Dávid és Zilizi Richard * orlányok: 1. Petrušová Mariana, …3.
K2 kadétlányok:… 5. Gőcze Andrea Konečná Anita, …8. Grolmusová Biés Šutovská Barbora * C4 juniorok: biána * C1 juniorok:… 2. Sýkora Sa1. Csontos István-Daniel Sýkora Sa- muel Daniel, …8. Kara Mátyás * C1
muel–Banai Tóth István–Sidó Zoltán kadétok: 1. Koczkás Dávid, 2 Richard
* K4 juniorlányok: 1. Petrušová Ma- Zilizi * K1 14 éves fiúk: … 3. Meszlériana–Anita Konečná–Tesáriková Pa- nyi Márk * C1 14 éves fiúk: 1. Léránt
ulína–Lucia Oršulová, 2. Grolmusová Peter Christopher, … 7. Gallo Dávid *
Bibiána–Wiebauerová Viktória-Pat- K1 13 éves fiúk:… 7. Schrimpel Peter
rícia Benková-Dominika Gírethová * * K1 13 éves lányok: …2. Koczkás
C4 kadétok: 1. Koczkás Dávid–Zilizi Eszter, …9. Hübschová Diana * C1 13
Richard–Strýček Eduard–Szász Peter éves fiúk:…3. Lucas Léránt /12 éve* K4 kadétok:… 2. Ujvári Marko-Je- sen/ * C2 juniorok: 1. Sýkora Samuel
dinák Matúš–Hvojník Martin–Libai Daniel és Lutaš Jakub /DUK/, 2. Banai
Zsolt, … 4. Karika Benedek-Konečný Tóth István és Polakovič Michal, …5.
Kevin–Černák Martin-Náhlik Pavol Csontos István és Sidó Zoltán /ŠAM/ *
* C413 és 14 éves fiúk: 1. Galo Dá- K2 férfiak:… 2. Botek Adam és Szokol
vid-Léránt Christopher Peter-Batla Daniel * K2 veteránok: 1. Zirkelbach
Richard /DUJ/–Stolárik Peter /TTS/ * Gabriel és Blažek Martin /UKB/, …3.
K4 13 és 14 éves fiúk:-…3. Meszlényi Ódor Ladislav és Bukovský Tibor *
Márk, Bogya, Današ, Šnirc, 4, Peter K2 juniorlányok:…2. Konečná Anita
Schrimpel, Jurčo, Ragula, Pritchard *
és Petrušová Mariana,… 6. GrolmusoVasárnapi versenyek
vá Bibiána és Wiebauerová Viktória /
500 m K1 férfiak: 1. Demin Viktor,/ TAT/ * C2 kadétok: 1. Koczkás DáŠKP/ …3. Botek Adam, …7. Szokol vid és Zilizi Richard * K2 kadétok:…
Daniel * K2 kadétlányok:… 6. Gő 8. Ujvári Marko és Horváth Péter /
cze Andrea és Šutovská Barbora * K1 ŠAM/ * K2 kadétlányok:… 6. Gőcze
veteránok:… 2. Zirkelbach Gabriel, 3. Andrea és Šutovská Barbora * C1 kaÓdor Ladislav, …5. Bukovský Tibor détlányok:… 5. Ikréniová Viktória *
* C1 juniorok:… 3. Sýkora Samuel C4 juniorok:… 2. Csontos István–SýDaniel, … 4. Banai Tóth István, …6. kora Samuel Daniel-Banai Tóth IstKara Mátyás, …9. Csontos István * K1 ván–Zoltán Sidó * K4 juniorlányok:
juniorlányok:… 2. Petrušová Mariana, 1. Petrušová Mariana–Konečná Anita–
…4. Konečná Anita, …6. Grolmuso- Tesáriková Paulína–Oršulová Lucia,
vá Bibiána * K1 kadétok:… 7. Ujvári 2. Grolmusová Bibiána–Wiebauerová
Marko * C1 kadétok: 1. Richard Zili- Viktória–Benková Patrícia–Gírethová
zi * K2 lányok 13 és 14 évesek: …3. Dominika * C4 kadétok: 1. Koczkás
Koczkás Eszter és K. Pecsuková, …8. Dávid–Zilizi Richard–Strýček EduHübschová Diana és H. Balažoviecho- ard-Szász Peter * K4 kadétok: 1. Ujvá * K1 14 éves fiúk:… 3. Meszlényi vári Marko–Jedinák Matúš–Hvojník
Márk * C2 13 és 14 éves fiúk: 1. Gallo Martin–Libai Zsolt, …5. Karika BeneDávid és Lérant Peter Christopher * dek–Konečný Kevin–Černák Martin–
K1 13 éves fiúk:… 5. Schrimpel Peter Náhlik Pavol * K4 kadétlányok:… 3.
* K2 férfiak:… 3. Botek Adam és Szo- Gőcze Andrea–Šutovská B.–Omache-cserikol Daniel * C2 juniorok: 1. Csontos lová–Smolková.
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