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Végérvényesen eldőlt, a komáromi híd nem felel
majd meg a gyorsforgalmi utak előírásainak

Átadták az építőknek
a Duna-parti munkaterületet

Múlt héten pénteken átadták a munkaterületeket az új komáromi híd építőinek, amely a
komáromi vasúti összekötő hídtól 170 méterre nyugatra épül meg, elkerülve mindkét Komárom belvárosát. Mindenesetre ez áll a hivatalos jelentésben. Csakhogy Dél-Komáromban már évekkel ezelőtt megépült az elkerülő út (most csak két kisebb leágazást, illetve
felüljárót kell építeniük a kerékpárútnak, illetve a Koppány vezér út felé), Komáromban
pedig még évekig nem fog megépülni. Ráadásul azzal is számolni kell, hogy politikai okok
miatt nem csupán a Komárom keleti oldalára tervezett híd helyszíne változott meg, hanem a Híd-párti, illetve magukat függetlennek bizonygató képviselők nem törődnek majd
a komáromi lakosok azon kérésével, hogy maradjon érintetlenül az Apáli üdülőpark.

A két Komárom között meglévő közúti hídon, az Erzsébethídon 22 tonnás súlykorlátozás
van érvényben, emiatt a két ország közti teherforgalom csak
nagy kerülővel, Vámosszabadi (Medve), illetve Esztergom
felé kerülve tudja keresztezni
a Dunát. Az új híd teherbírása
ezt a problémát megoldja.
Az új közúti híd megépítése
után a teherforgalom az M1-es
autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák
határt, így jelentősen mérséklődik a lakott területek zaj- és
környezeti terhelése. A hídszerkezet egypilonos, ferdekábeles híd, ortotróp acél pályalemezzel. A híd öt nyílásból
áll, melyek közül három a meder felett, kettő pedig a szlovák
oldali ártéren található. A pilon
magassága az útpálya felett
94,5 m. A 600 m hosszú hídon
kétszer egysávos főút(!) vezet
majd át, valamint kerékpárutat
és gyalogos járdát is kialakítanak. A belterület közelsége
miatt közvilágítást, az egyedi
szerkezet miatt a pilon és a kábelek díszkivilágítást kapnak.
Az viszont nyilvánvaló, hogy
nem tesz eleget a gyorsforgalmi utakkal szembeni elvárásoknak, hiszen keskenysége
miatt csak harmadosztályú
utak kapcsolódhatnak rá.
Az új híd lényegében két év

alatt épül fel és Dél-Komárom
számára újabb fejlődési szakaszt nyit majd meg. Mint azt
dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere is hangoztatta, történelmi időket él déli
testvérvárosunk, hiszen 6-8 év
alatt mintegy 70 milliárd forint
fejlesztési összeg érkezik hozzájuk. Arra, hogy ilyen rövid
időtávon ennyi forráshoz jusson (Dél)-Komárom, még nem
volt példa a város életében. A
nyertes ajánlatot a Hídépítő
Zrt. és a Mészáros és Mészáros
Kft. alkotta H-M DUNAHÍD
Konzorcium adta a hídra. A
kivitelezés nettó összege kö-

zel 28 milliárd forint, azaz 60
millió euró. A következő évek,
évtizedek minden bizonnyal
Észak-Komárom felé mutató
gazdasági, turisztikai és társadalmi kapcsolatok erősödéséről
fognak szólni a hídnak köszönhetően.
Arra még nem kaptunk érdemleges választ, hogy Komárom
számára mit jelent majd a tervezett, mintegy háromszoros
áthaladó teherforgalom, amely
minimum 10 éven át teszi majd
tönkre a járási székhely főútjait, van-e pénz az új Vág-hídra,
vagy a papíron sem létező elkerülő útra...

Komáromban hagyományosan István király lovas szobránál tartották augusztus 20-án államalapító szent királyunk ünnepét, amelyen
a szervezők nevében Keszegh Margit köszöntötte az egybegyűlteket.
Ünnepi beszédet Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mondott,
aki háláját fejezte ki azon felvidékieknek, akik mindent megtesznek
azért, hogy „megőrizzék a magyarságot Európában, és továbbadják
azokat az értékeket, amelyek minket nemzetté emelnek”. Mint a továbbiakban hangsúlyozta, a 21. század elején egyetlen feladatunk
van: Szent István erkölcsi örökségét továbbadni. Arra is figyelmeztetett, hogy a hit tettek nélkül meghal. „A hit valóban meghal, ha nincsenek mögötte tetteink, de a tetteink is semmivé válnak, ha azt hit
nélkül tesszük. Ezért tartsuk magunkat ahhoz az erkölcsi mércéhez,
melyet eleink állítottak és sose feledkezzünk meg arról, hogy nemzeti
ügyeinkben össze kell fognunk” – mondta Szili Katalin. Az ünnepi beszédet követően a megkoszorúzták Szent István lovas szobrát, majd
megszegték a Kárpát-medence kenyerét.
Németh István felvételei

Közös nyárbúcsúztató

A határon átnyúló kapcsolatok, a „Komárom egy város” érzés erősítése, továbbá a korosztályok és
művészeti ágak sokszínűségének bemutatása céljából az Endresz Csoport (Magyarország) és az Egy
Jobb Komáromért Polgári Társulás (Szlovákia) augusztus 25-26-án idén is megrendezi az Erzsébethíd Fesztivált, Észak- és Dél-Komárom kulturális seregszemléjét az Erzsébet-híd északi hídfőjénél.
Ezúttal is vidám hangulatú szély – magyar Blues és Rock (16.40), Régenment Együttes
nyárbúcsúztató várja az ér- (19.10 ó) * Dvihally Károlyné (17.55) * Georges Boulanger
deklődőket, hiszen a régió Oszuskó Sarolta (20.25) * Me- és Barátai (19.10 ó) * Hosszú
legismertebb hazai művészei mória Társulat (20.45) * LGT Marika és duett-társa, Sebeslépnek fel.
Revival Band Együttes (21.30) tyén Tamás (20.05) * Dömény
A program
augusztus 26-án, szombaton:
Krisztián – citera és Korpás
Elfogadják a komáromi képviselők
(zárójelben a kezdési időt P R B – Rock Band (14 ó) * Réka ének (20.40) * A kétnaa lakossági tiltakozást?
közöljük)
Bak-Elit RAP (15 ó) * Duna pos rendezvényt Magyarország
Komáromi civilek aláírásgyűjtésbe kezdtek a Holt-Vág és az Apáaugusztus 25-én, pénteken:
Népdalkör és Napraforgók ci- egyik legismertebb szórakoztali üdülőkörzet megmentéséért. Arra kérik a városi képviselő-tesSweet Hell Rock Band (15 terazenekar (15.30) * Fit-kid tó együttese, az Elektron Band
tület tagjait, hogy a területrendezési terv megvitatása és jóváhaóra) * Čakanka – szlovák női bemutató (16 ó) * Blues Walker (21.30) zárja.
gyása során zárják ki azt a megoldást, hogy a hídhoz kapcsolódó
dalkör, Klapka György Férfi
elvezető körút a Holt-Vág és Apáli térségén keresztül vezessen.
Dalkör, valamint Szabó GyuA kezdeményezők civilek, komáromi polgárok, akiket közös cél,
la okleveles népdalénekes
a természet megóvása hozott össze. Az aláírásgyűjtéssel szeretné(16 ó) * Zumbabemutató (17
nek lehetőséget adni mindenkinek arra, hogy véleményt mondjon
ó) * Alibi (17.40) * Tolma
a Holt-Vágon átívelő tervezett kerülőúttal kapcsolatban.
Baranta – harcijáték-bemutató (18.20 ó) * Egyéb veMinden magyart meg kell védenünk! – hangsúlyozta Semjén
Az őshonos kisebbségek jogaiért
Zsolt miniszterelnök-helyettes múlt héten pénteken délelőtt
az Országház Vadásztermében, a Külhoni Magyarságért Díj
átadásakor mondott beszédében.
Az MKP pénteken megkezdte a FUEN kezdeményezésére indított, őshonos kisebbségek jo- A miniszterelnökgainak biztosítását célzó aláírásgyűjtést. Az ünnepélyes aktusra közismert felvidéki szemé- helyettes az elszalyiségek és a sajtó jelenlétében került sor a dunaszerdahelyi termálfürdőben. Hájos Zoltán, a kíthatatlanság jelváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, Dunaszerdahely már több esetben képének nevezte a
otthont adott olyan eseményeknek, amelyek meghatározók felvidéki magyar közösségünk szá- Külhoni Magyarsámára, majd átadta a szót Berényi Józsefnek, Nagyszombat megye alelnökének.
gért Díjat, majd a
Jövőre megnyitják
nap, pillanat ez valamint Hájos Zoltán, Du- hogy nem csak nyomtatott kölcsönös, de méga naszvadi fürdőt Történelmi
a mai, mondta Berényi, aki naszerdahely és Stubendek formában, de az interneten is különböző feleszerint hosszú út vezetett el László, Komárom polgár- keresztül, az MKP honlapján lősségről beszélt. A
A tervek szerint a jövő év odáig, hogy ma az aláírás- mestere látták el elsőként is mód van az aláírásra, ami külhoniak felelősek
nyarán megnyílik a naszvadi gyűjtés elkezdődhessen, ami kézjegyükkel az aláírási íve- elsősorban a fiataloknak ked- elsősorban önmagukért, saját nemtermálfürdő, amelynek első egy nemzeti közösségeket ket. A FUEN kezdeményezte vezhet.
szakaszában elkészül a főépü- védő jogi norma megszületé- aláírásgyűjtés lényege, hogy – Hosszú folyamatnak né- zetrészükért, málet, mellette egy 75 személyes sének az első lépése. Kedves legalább hét uniós tagország- zünk elébe – mondta Berényi sodsorban a többi
elszakított nemzetwellness szálloda. A fürdőnek szavakkal üdvözölte barátarészért, hiszen amit
lesz gyógymedencéje és egy fel- it, ismerőseit, akik eljöttek,
az egyik elért (pélnőtt-, illetve gyermekmeden- hogy elsőként lássák el kézdául a vajdaságiak
céje. A téli terasz építésének jegyükkel az íveket.
kulturális autonóbefejezésével a fürdő a hideg Stirber Lajos karnagy, a Mamiája),
ösztönző
időben is tud majd vendégeket gyar Kultúra Lovagja, Szakál
példa lehet a többi
fogadni. Az építés első szakasza László dunaszerdahelyi esrész számára, vémintegy 1,5 millió eurós beru- peresplébános, Görözdi Zsolt
gül pedig felelősek
kat Semjén Zsolt miniszterelházást igényel, de hamarosan dunaszerdahelyi református
az egyetemes magyarságért. nök-helyettes és Potápi Árpád
folytatódik majd a fürdő to- lelkész, Bögi Róbert, a DAC
A Külhoni Magyarságért Díja- János nemzetpolitikáért felevábbi kiépítése is. Nyaranta vezérszurkolója, Szarka Talős államtitkár adták át. A Felnapi 1000-1100 vendéggel, az más, a Ghymes együttes tagvidéket a kitüntetettek sorában
év további részében napi 160 ja, Panyik Imre mátyusföldi
Vadkerti Imre színművész
vendéggel számolnak az ön- vállalkozó, Németh Imre, a ból 1 millió ember aláírását József, aki elárulta, hogy az
énekes és Zupko Mária gyógykormányzat képviselői.
Gaudium énekkar vezetője, kell összegyűjteni. Szlováki- aláírásokat a hagyományos
pedagógus képviselte.
ára ebből 7500 aláírás „esik”, módon, nagy rendezvényeA díjátadó ünnepséget a felviami a megyei alelnök szerint ken – ahol erre lehetőség
déki Zsapka Trió műsora zárta
az MKP számára nem fog nyílik – fogják gyűjteni.
hatalmas sikerrel.
gondot okozni, hiszen eddig Ilyen például a szeptember
Augusztus 27-én a Klapka téren befejeződik a kois 30 és 90 ezer közötti szám- végén sorra kerülő Csallómáromi V. Lehár Nyár programsorozata. Ezúttal
ban gyűjöttek már aláíráso- közi Vásár. De kint lesznek
is a közismert DJ, Čeku, alias Čerňanský Rudolf és
kat, s bízik abban, hogy 2018 a nagyobb városok utcáin és
Miroslav Dvorský operaénekes gondoskodik a vidám
március végéig meglesz az a tereken, pályaudvarok körhangulatról.
50-70 ezer aláírás. Újdonság, nyékén is.

Vadkerti Imre

a Külhoni Magyarságért Díjat
vehette át

Megkezdődött a petíciós ívek aláírása

V. Lehár Nyár
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Kormányok kormánya,
botrányok botránya

A tavalyi kormányalakítás óta eltelt másfél évben mást sem hallottunk, mint hogy ennek a kormánynak nincs alternatívája. Mármint
a kormány szerint. Ez az egyetlen lehetőség Szlovákia számára,
hiába állít mást az ellenzék és a sajtó. A harmadik Fico-kormány
hattyúdala azonban már a születés pillanatában meg volt írva, s ha
egyben marad is az „álomkoalíció”, amely már az első hónapban
szétszakadt, az csak a háttérből vezénylő láthatatlan, de annál nagyobb befolyással bíró pénzügyi embereknek köszönhető. Feltéve, hogy meg tudnak osztozni, és nem harapják át egymás torkát.
Ha ők meg tudnak egyezni, marad a kormány, ha nem, bukik. Az
aktuális korrupciógyanús ügy, azaz európai uniós támogatás körüli „cirkusz”, majd az ezt és a még súlyosabb ügyeket elfedni akaró
„kormányválság” (melynek a vége egy sms, meg egy újabb bukott
oktatási miniszter lett), teljes meztelenségében megmutatta, milyen kormánya van Szlovákiának.
Azt, hogy mit ígértek a ma már kormánypártok a választások előtt,
most inkább hagyjuk, de azt, hogy mit is ígértek a kormányzati pozícióból, nem árt feleleveníteni. Visszaszorítják az extrémizmust
(a Kotleba-párt él és virul), harcba szállnak a korrupció ellen (300
ezer eurót csak úgy elhagynak egy benzinkúton, vagy pl. Plavčan
ügyeit látva), na, ezen csak mosolyogni tudunk. Valami olyan
maszlag is ment, hogy majd mindenki betartja a koalíciós szerződést. Amely egyébként annyit ért, amennyit maga a kormányprogram. Abban például az önkormányzat szó elő sem fordult,
pedig minden egészséges társadalom alapját az önkormányzatok
alkotják. Az első perctől tudni lehetett, hogy kézi vezérlésű kormányzat áll fel, s a gyeplő Robert Fico kezében lesz. A többiek
cserébe kapnak egy-egy kispályás játszóteret, és tartják a szájukat.
Danko „kapitány” lázadása ennek fényében egy operettbetét volt,
hiszen a nagy renitensnek végül fülét-farkát be kellett húznia. (Becsületére legyen mondva, lehet, hogy belátja, ez a terep nem neki
való. Itt dörzsöltebb kártyások játszanak, akik mindenre képesek,
és ismerik a politikai blöff műfaját is.) Ki ne felejtsük: a hangzatos ígéretek között szerepelt a leszakadt régiók felzárkóztatása,
ami gyakorlatilag kimerült néhány kihelyezett kormányülésben,
hiszen az értékelhető munkahelyteremtő beruházást a régiók hiába
várják. Akárcsak a kutatók (hacsak nem olyan Plavčan-félék), a
mezőgazdászok, vagy a kisebbségi kultúra szegénylegényei.
Hónapokon keresztül hallgattuk, mennyire köti a kezét mindenkinek az a bizonyos varázslatos koalíciós szerződés. Emiatt nem
lehetett igazságot szolgáltatni Hedvignek, ezért lett a Mečiar-korszak emblematikus figurája a televízió új vezérigazgatója. Ezért
nem lehetett elővenni a Beneš-dekrétumok és az állampolgárság
elvesztésének szégyenletes ügyét.
Az önmaga paródiájává vált kormány szinte minden miniszterét le
lehetne osztályozni. A paródia egyik „üde eleme” volt az önmaga
ellen tüntető miniszter, bár lehet, valamilyen örökös Guiness-rekordot akart teremteni vele. A belügyminiszter közeli kapcsolatban volt egy adócsalóval, igaz, bekísértek néhány csőbe húzott
gömöri polgármestert, és lecsaptak néhány diáklányra; az igazságügy-miniszter a Malina Hedvig-ügyet „átdobta” a szomszédba;
a szociális ügyek miniszteréhez tartozó Tiszta Kéz-ről kiderült,
hogy pedofíliától ragacsos; a mezőgazdasági miniszternek a hazai
termékek arányát sikerült történelmi minimumra csökkentenie a
multiknál. A közlekedésügy számunkra külön fejezet, hiszen hiába volt az aranytollal írt kormányprogramban a sanyarú sorsú
déli régiók számára létkérdést jelentő R2-es megépítése, kiderült,
egy percig sem vették komolyan, majd a miniszter úrral közölték,
hogy nem oda Buda. Igaz, miniszter úr valami csoda folytán „talált” hetvenöt millió eurót, amit az ő döntésével azonnal északra
irányítottak a háttéremberek, de „transzparens” kormányoknál
már csak így van ez: hol eltűnik, hol felbukkan néhány millió a
fiókok mélyében, pár százezer vasutas euró a benzinkúton és sorolhatnánk a végtelenségig az ügyecskéket és az ügyeket.
A lényeg, hogy üressé váltak a szlogenek, a politikai marketing
csodás üzenetei pedig hiába akarják, nem tudják elfedni a kormánykoalíció meztelenségét. Jelenség az is, hogy erőteljesen
amortizálódnak a kormánypártok egyes politikusai, ami egy okokozati folyamat eredménye is egyben. A választási ígéretek be
nem tartása pedig nemcsak okot ad a választók kiábrándulására,
hanem egyben a politikum és a polgárok közötti (egyébként egyre gyengébb) kapcsolati kötelék baltával történő szétverése. A
végeredmény sarkos példája pedig vagy a politikum teljes elutasítása, vagy a még ennél is rosszabb lehetőség, az extrémizmus
egyszerű üzeneteinek hinni kezdő választó. Hát nem érdekes?
Az egyik oldalon a kormányzat meghirdeti az extrémizmus elleni fellépést, a másikon pedig viselkedésének eredményeképpen
pont azt erősíti.
Az alapkérdés viszont máig az, hogy mitől a legjobb ez a kormány (mármint saját maguk szerint) Szlovákia létezése óta, és
hogy kinek az érdekeit is képviseli?
Őry Péter,
az MKP OT elnöke

Ógyalla is ünnepelt

Vasárnap délután az ógyallai emlékparkban Radositzky Györgyi, a Csemadok
városi elnöke emlékezett
meg az első magyar királyról, hangsúlyozva azt, hogy
nemzetünknek mindig példát mutatott előrelátásával
és hitet adott a nehézségek
elviselésére. Az ünnepség a
csillagvizsgáló
parkjában
folytatódott, ahol sor került
az új kenyér megáldására.
A Magyarok Kenyerét Basternák Ildikó polgármester
szegte meg. A színpadon az
ógyallai művészeti csoportok léptek fel, majd zárásként a búcsi Felvidéki Rockszínház adott nagysikerű
műsort.

Valami komoly baj lehet az emberiség elmeállapotával
(tisztelet a kivételnek!). Vegyük például az új internetes kihívásőrületet, mely esztelenségben messze túlszárnyalja a
korábbi, jeges vízzel való nyakon öntést, amitől legfeljebb
egy alapos náthát lehetett kapni. Mire mindez feledésbe
merült volna, megjelent az új agyrém, amitől ismét megáll
a józanul gondolkodó ember esze. Ezúttal nem jeges vizzel
való nyakon öntésre, hanem forró vízzel való leöntésre szólítanak fel a minden új őrültség járványszerű terjesztésére
kiválóan alkalmas interneten, illetve a közösségi oldalakon. S ha valaki netán abban a tévhitben ringatná magát,
hogy ilyen eszement ostobaságra senkit sem lehet rávenni,
az nagyot téved. A felnőttek ugyan jó esetben talán még
képesek különbséget tenni a vicc és az eszement őrültség
között, a gyerekek és a kamaszok azonban már kevésbé. Az
ilyen őrült kihívásoknak főleg a tinédzserek dőlnek be, az
eredményt pedig könnyen el lehet képzelni. A forró vízzel
való másokat, vagy önmagukat történt leöntés sokaknak
okozott komoly forrázásos, illetve égési sérüléseket. S ha
azt hinnénk, hogy ezt az képtelenséget már nem lehet felülmúlni, az őrült ötleteket nem lehet még őrültebbekkel
megfejelni, ismét csak tévúton járunk.
Az egyik agyrémből még magához sem tér az ember, amikor egészen komolyan azt hallja, hogy Dániában, egészen
pontosan annak második legnagyobb városában, Aahusban a rendőrség „Ölelj meg egy terroristát” akciót indított, mert elképzeléseik szerint a dzsihadisták megölelésétől csökkenni fog az iszlám radikalizmus. Szerintük ugyanis
minden baj gyökere az európai emberek kirekesztő bánásmódja a migránsokkal szemben, akikben ennek nyomán
düh képződik, s ebből adódnak a terrorcselekmények. Óh,
szent együgyűség, ha ez ilyen pofonegyszerű lenne! Csakhogy aki ilyen ötlettel áll elő, annak sajnos fogalma sincs
az iszlám radikalizmusról. Mert igaz ugyan, hogy ilyen fajta ölelkezésre már volt példa 2015-ben a párizsi merényletet követően, amikor „Muszlim vagyok. Azt mondják rám,
hogy terrorista vagyok. Bízom benned. Te is bízol bennem?
Ha igen, ölelj meg!” feliratú táblával egy muszlim férfi a
tragikus eseményt követően bekötött szemmel állt ki a párizsi République (Köztársaság) térre, ahol a merényletek
áldozataira emlékeztek. A példáját több muszlim vallású
fiatal követte, a párizsiak pedig sorban álltak, hogy megölelhessék. Viszont ezek a férfiak muszlimok voltak, nem
terroristák, nem iszlám radikálisok, ami bizony lényeges
különbség. Az viszont, aki elvakult fanatizmustól és gyűlölettől vezérelve a saját élete feláldozásával is képes arra,
hogy egy szörnyű terrorcselekménnyel számtalan ártatlan
ember halálát okozza, nem fog könnyes meghatódással lemondani erről, mert a dán utca embere egy hirtelen jött
ötlettől vezérelve felebaráti gesztussal megöleli őt. Arról
már nem is szólva, hogy el sem tudom képzelni, az ötlet
kiagyalója hogyan képzeli el a dolog technikai kivitelezését, merénylet előtt, netán közben... Mindenesetre reméljük, hogy a dán rendőrségnek azért van egyéb ötlete is a
terrorcselekmények megelőzésére, mert ez az agyrém csak
olyan emberek fejéből pattanhat ki, akiknek vagy fogalmuk
sincs a valós helyzetről, vagy teljesen tehetetlenek annak
kezelésében.
-zsu-

Szlovákiai életkép,

avagy a benzinkútnál felejtett 300 ezer története

Íme, egy teljesen életszerű történet, melynek főszereplője, egy
szlovákiai átlagpolgár elhunyt
édesanyjának (aki nem mellesleg egy szlovákiai átlagnyugdíjas) hagyatékát rendezgeti.
Miután átválogatta a családi
fényképalbumot és levelezést,
valamint a kristálypoharakat
és porcelánkészletet, illetve a
mama slafrokját és otthonkáját
rejtő ruhásszekrényt, megszokott mozdulattal szinte öntudatlanul felrázta a mama párnáját,
ahogy annak életében szokta,
mert hiszen gondos fiú, amióta
csak az eszét tudja. Amint a keze
a párna alatt matat, valami keményet tapint. A drága mama
ugyan mindig is szerette, ha

kemény volt a fekhelye, de ez
azért már túlzás, gondolta, miközben kihúzta a nejlontáskába
rejtett méretes csomagot. Megnézte, megszámolta, és lássatok
csodát, nem kevesebb, mint 300
ezer euró volt benne. Mindig is
tudott takarékoskodni, beosztani
a mama, mondta a szerető fiú
egy könnycseppet préselve ki a
szeme sarkából, majd a csomagot a hátizsákjába gyömöszölve
hazaindult. Útközben megállt a
benzinkútnál, tankolt, majd az
indulásnál ottfelejtette a hátizsákot, benne a 300 ezerrel. A
motyót a benzinkút alkalmazottja találta meg, aki miután magához tért a kapott sokkból, a pénzt
beszolgáltatta a rendőrségen.

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

meghirdetése a 2017/2018-as tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére
A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok
Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizenötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a
2017/2018-as tanévre, amely idén már fél évszázados múlttal
büszkélkedhet.
Az elméleti verseny anyaga az vákiai döntő) írásbeliből és
általános iskolában és a közép- gyakorlatból, a harmadik forfokú iskolákban tanult kémia, duló (országos forduló
kategóriánként értelmezve. Az Szegeden) írásbeliből
elméleti tudás kiterjed az alkal- és gyakorlatból áll.
mazott és a környezeti kémiára, Az I. kategóriába a
valamint a kémia történetének gimnáziumok első évmagyar vonatkozásaira. A gya- folyamának tanulói, a
korlati versenyen a térfogatos II. kategóriába a gimnáziumok
elemzésben kell jártasságot bi- második évfolyamának tanulói,
zonyítani.
a III. kategóriába a szakközépisAz első forduló iskolai írásbe- kolák első és második évfolyaliből, a második forduló (szlo- mának diákjai tartoznak.

Amikor az ész megáll

Az 50. Irinyi János Országos
Középiskolai Kémiaverseny határidői
1. Az iskolák igazgatói 2017.
december 15-ig jelzik a Selye
János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban
a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre
igazgató részére.
2. A megbízott szervező 2018. január
26-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium
2018. február 15-ig továbbítja a
feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolí-

tása 2018. február 15-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
5. Az iskola szaktanára 2018.
február 20-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat,
és február 26-ig összeállítja a
szlovákiai fordulóba bekerült
tanulók névsorát.
6. 2018. március 8-án (csütörtökön) 9-től 14 óráig a Selye
János Gimnáziumban lezajlik a
szlovákiai forduló.
7. 2018. április 27-től 29-ig zajlik az országos forduló Szegeden.
A versennyel kapcsolatos további információ a www.kokel.
mke.org.hu oldalon található.

A történet főhőse, a mesés ös�szeget (amennyit egy mezei
polgár nem csak birtokolni,
de még elképzelni sem tud)
tartalmazó hátizsák elvesztője
egyébként a Szlovák Államvasutak volt vezérigazgatójaként
több százmilliós projekteket
hagyott jóvá, s az „anyukás
mesét” a rendőrségnek próbálta beadni, miután megkérdezték, honnan is származik a
pénz. Nem mellesleg az elmúlt
időszakban az állami teherfu-

varozó vállalat, a Cargo felügyelőtanácsának tagja volt,
ahonnan a közlekedési tárca
közlése szerint azonnali hatállyal felmentették. A Cargo
többször hangsúlyozta, hogy
semmit sem tudnak az elveszített pénzről. Ez hihető is lenne,
mert mint említettük, kicsiny
hazánkban teljesen életszerű,
hogy egy nyugdíjas asszony
után ilyen mesés összeget találjon a fia, csak az nem világos a számunkra, hogy akkor
miért is menesztették olyan
sürgősen a felügyelőtanácsból
a szerencsés, ám némiképp feledékeny örököst…
-zsu-
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Fontos a megelőzés

Bővül a preventív kivizsgálások köre

Az egészségügyi minisztérium tervei alapján novembertől bővíteni szándékozik a preventív kivizsgálások körét. A 15 évesnél
idősebbek esetén ősztől az orvos elvégzi a májteszteket, megvizsgálja a nyirokmirigyeket, a gyerekeknél pedig fluórral kezelik a fogzománcot. A kivizsgálások körének bővítése hozzájárul a máj- és a szájüregrák korai felismeréséhez. A biztosítók
jelenleg is teljes mértékben fedezik a megelőző kivizsgálást a
fogorvosnál, a nőgyógyásznál, a szülésznél, az urológusnál és
a gasztroenterológusnál, ennek ellenére kevesen élnek ezekkel
a lehetőségekkel. Minden gyereknek joga van a komplex pediátriai kivizsgálásra, ami egyéves korig 9 kivizsgálást foglal
magába, 18 hónapos korban egy
ellenőrző kivizsgálást, 3-18 éves
korban pedig kétévente egy ellenőrző kivizsgálást (11 éves korban
a koleszterinszint, 17 éves korban
pedig a koleszterint és a trigliceridszint ellenőrzésére. A serdülőknek és a felnőtteknek joguk van a
komplex kivizsgálásra, a pulzus, a
vérnyomás, a testsúly ellenőrzésére, a vizelet és a vérkép laboratóriumi kivizsgálására. Negyven év felett a betegnek joga van a
koleszterin- és a trigliceridszint, valamint a szív EKG kivizsgálására. Ötven év felett a betegség családban történt előfordulása
esetén kétévente egyszer joga van a vastag- és végbélrák szűrésére (egyszerű és fájdalommentes székletteszt). A megelőző nőgyógyászati kivizsgálás része 23-64 éves korban a méhnyakrákszűrés, kétévente a mell ultraszonográfiai vizsgálata, 40-69 éves
korban mellrákszűrés, 18 éves kortól, vagy az első terhességtől
évente egy preventív vizsgálat, terhesség alatt havonta egyszer,
szülés után hathetente egyszer.
A fogorvosi ellenőrzésre 18 éves korig évente kétszer, 18 éves
kor felett évente, terhesség alatt kétszer jogosult a beteg. Urológiai megelőző vizsgálatra az 50 év feletti férfiak háromévente
egyszer, illetve 40 év felett gyakrabban jogosultak, ha a családban előfordult prosztatarák. A gasztroenteorológiai megelőző
vizsgálat a vastag- és végbélrák kolonoszkópiával történő megelőző vizsgálatát jelenti, melyre 50 év felett tízévente egyszer,
illetve a családban történt előfordulás esetén ötévente jogosult
a páciens. A megelőző vizsgálatra való jogosultság a panaszmentesség esetén történő vizsgálatra való igényre vonatkozik,
emellett bármilyen panasz esetén tanácsos mielőbb orvoshoz
fordulni, mert a betegség időben történő felismerése és kezelésének megkezdése nagy mértékben javítja a gyógyulás esélyét a
legsúlyosabb kór esetében is.

Szent István útmutatása
napjainkban is érvényes

Szent István követte a Szentlecke útmutatását és sziklára építette a házát, nem pedig homokra – mondta Szlovák Marian,
a Nagyboldogasszony-plébániatemplom esperese. Magyarországnak ő adott államformát, hitet, amely népét több, mint
ezer esztendeje átsegíti a nehézségeken. Tanácsait nemcsak
meghallgatni kell, hanem azokat mindennapi életünkben alkalmazni is.
A Szent Rozália-parkban levő millenniumi emlékműnél megtartott ünnepség másik szónoka dr. Viola Miklós városi képviselő,
az MKP városi elnöke volt. Beszédében felidézte a magyarság
legfontosabb történelmi eseményeit, különös tekintettel a 20.
századra, amelyben megcsonkították az anyaországot, a felszabadító orosz katonák évtizedekre befészkelték magukat nem csak Magyarországra, de a Felvidékre,
Erdélybe is. Azután jött 1956, amikor azt remélte a magyarság, hogy véglegesen lerázta láncait, de helyette véres megtorlás következett. De talpon maradtunk, mert
megfogadtuk Szent István legfontosabb intelmét: őrizzük anyanyelvünket!
Felvételeinken (fent) Szlovák Marian esperesplébános, dr. Viola Miklós, (középen) a
millenniumi emlékmű, a koszorúzás résztvevői és a megszentelt kenyér felszelése, illetve (lent) Kátai Zoltán énekmondó és lantművész előadása és a résztvevők láthatók.

Hatvan éven át a közös úton

Zuberéknál szombaton sátoros ünnep volt. Az udvaron álltak a
sátrak, különben a rokonság nem nagyon fért volna el a megterített asztaloknál. Itt köszöntötték id. Zuber Józsefet és nejét,
Jároši Ilonát, akik gyémántlakodalmukat ünnepelték.
Józsi bácsi a Gúta melletti Őrtényben született, még látta a tanyavilág felett átrepülő
amerikai bombázókat. Pacsérokon kezdte
az iskoláit, a „polgárit” pedig Gútán fejezte be. Azonnal munkába állt az árvízvédelmi
társulatnál, azután megkezdte kétéves tényleges katonai szolgálatát. Mindig érdekelték
a gépek, így leszerelése után a komáromi
gép- és traktorállomáson dolgozott, majd
átment az újonnan alakult gútai mezőgazdasági szövetkezetbe, ahol gépjavító lett.
Mindez több, mint ötven éve történt, ugyanis ekkor lépett be a gútai vadásztársaságba,
ahol fél évszázadon át aktív tag volt. Nem
csupán pontos célzásairól volt közismert,
hanem arról is, hogy a fiatalabb tagokat
lelkesen oktatta a vadvédelemre. Józsi bácsi
munkásságáért a szlovákiai vadászszövetség arany-, ezüst- és
bronzérmeit, valamint a Szent Hubertus nevét viselő kitüntetést vehette át. Értékes és hatalmas trófeákat vallhat magáénak,
amelyre nem csak ő, de a vadásztársulat is büszke.
Természetesen minden sikeres férfi mögött ott áll a háttérben

egy gondos feleség. Ilonka néni tízéves volt, amikor szüleivel
együtt áttelepítették őket Magyarországról. Alapiskoláinak
befejezése után ő is a szövetkezetben dolgozott, itt figyelt fel
az akkoriban délceg, fiatal férfira. Ilonka néni a kertészetben,
majd az állattenyésztésben dolgozott, itt találkozott Józsi bácsival, aki gépkarbantartó
volt az istállóknál. Házasságukból három
gyermek született – és Józsi bácsi nem titkolt
örömére – Józsi fiuk is közismert egyéniséggé
vált a vadászat berkeiben. Életükben az első
megpróbáltatást az 1965-ös árvíz jelentette,
amikor a néhány évvel korábban felépített új
családi házba is betört a szennyes ár, elvitte ingóságaikat, eláztatta a falakat. Mások
ebben az időben hátat fordítottak Gútának,
Józsi bácsiék pedig ismét építkeztek, újra vakolták a falakat, újra padlózták a szobákat.
Ilonka néni férfikat megszégyenítő erővel
vett részt az újjáépítésben miközben sokszor
a karján vitte akkoriban még totyogó, legkisebb gyermekét.
Napjainkban hat unokával büszkélkednek és természetesen dédunoka is van bővel, szám szerint öt, de az unokalányok valamennyije eladósorba érett, úgyhogy ez a szám még a közeljövőben gyarapodni fog.
Az ünnepi köszöntő után elcsattant a házastársi csók is.

Találkozzunk a Zsidó Kultúra Európai Napján

MEGHÍVÓ HELYETT

A Komáromi Zsidó Hitközség az elmúlt évek hagyományait követve, szeptember 3-án,
vasárnap minden érdeklődőt vár a Zsidó Kultúra Európai Napján, ahol betekintést nyújtanak a zsidó vallás és kultúra színes világába.
A zsidó vallási ünnepek szigorú rituálé mellett,
több évezredes történelmi eseményekre épülnek.
Az ünnepvárásról 11:30 órától tartanak előadást.
A zsidóság életének jellegzetessége a körforgás. A sok ezer év alatt kialakult hagyományok
láncolatának legmeghatározóbb pontja az év
kezdte, a nagyünnepek: ros hasana
és jom kipur. Az ünnepek beköszöntése előtt Balogh István, az OR-ZSE
doktorandusza, a budapesti Scheiber
Sándor Gimnázium tanára segítségével kaphatnak az érdeklődők előzetes
bepillantást az előttünk álló napok
hagyományaiba. Az előadással párhuzamosan gyermekprogrammal is
várják az érdeklődőket.
Minden bizonnyal nagy érdeklődésre számíthat a Védd meg önmagad! című könyv negyed
egytől kezdődő ismertetése, amelyet önvédelmi
bemutatóval együtt rendeznek a dunaszerdahelyi Sklut Tibornak köszönhetően. Háromnegyed
kettőtől kezdődik a Gyökereimet keresem című

előadás, amely lényegében bevezetés a zsidó
családkutatás rejtelmeibe és lehetőségeibe. Előadók: Gerő Szandra és Udvarhelyi Anikó, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Családkutató
Központjának munkatársai.
150 éves az „Emancipációs törvény” címmel
14:30 órakor kezdődik Vajda Károlynak, a komáromi Selye János
Egyetem docensének előadása.
A gazdag kulturális program után,
15:15 órakor a Kehila és a Kehila Haver díjak átadására kerül sor.
Mint ahogy azt a korábbi években
is megszokhattuk, a Zsidó Kultú-

ra Európai Napja alkalmából

15:30 órakor HAKOL BESEDER
azaz Minden Rendben címmel a Docpiano
Band koncertjére kerül sor, amit az előadók így
jellemeztek: Világzene Izrael népétől, Izrael
népéről. A zenekar tagjai: dr. Juhász Máté és
Kovács András, a Magyar Rotary Klub zenei
nagykövetei.

A Kárpát-medence kenyerének szolnoki megsütésénél
jelen volt dr. Knirs Imre, Komárom alpolgármestere és
Földes István, az F&K pékség tulajdonosa is. A kenyér
sütéséhez egy eredeti székely kemencében csaknem 10
m3-nyi fát tüzeltek el, és súlya mintegy 350 kg lett. Az
alpolgármester öt pékkel együtt emelte ki a hatalmas
kenyeret.

Egységesen, fix összeggel
nőnek a nyugdíjak

A kormány elképzelései szerint egészen 2021-ig megtartaná a minimális nyugdíjemelés rendszerét, amelynek alapján az öregségi nyugdíjban részesülőknek januárban legalább 8,40 euróval nő a
járadékuk. Az emelkedés összegét mindenki számára egységesen az átlagnyugdíjból számítják ki.
Ez a rendszer kedvezőbb az korengedményes nyugdíjasok nyugdíj esetén 2,40, árvaelalacsonyabb járadékkal ren- esetében legalább 8,20 euró, a látás esetén pedig 1,30 euró.
delkezők, tehát a nyugdíjasok rokkantnyugdíjban részesülők Azoknak tehát, akik például
többsége számára, mint a fel- esetében 70 százalékig terje- öregségi és özvegyi nyugdíjat
merült másik lehetőség, misze- dő rokkantság esetében 4,10, is kapnak, az öregségi nyugrint a minimális, 2 százalékos 70 százalék feletti rokkantság díjuk (amennyiben azt kapják
emelést mindenkinek a saját esetén 7,20 euró a minimális teljes összegben) 8,40 euróval,
nyugdíjából számították volna fix emelés összege. Az öz- a csökkentett összegű özvegyi
ki, így az átlagosnál magasabb vegyi nyugdíjban részesülők nyugdíjuk pedig 2,40 euróval
járulékkal rendelkezők jártak 5,40 euróval, az árvaellátásban nő, azaz 10,80 euróval töbvolna jobban. Ezt a változatot a részesülők 2,60 euróval kap- bet kapnak majd a kormány
pénzügyminisztérium szorgal- nak többet. Azok, akik több elé kerülő tervezet szerint. Ha
mazta, a szociális tárca viszont nyugdíjtípusban részesülnek, a azonban a nyugdíjas számára
az egységesebb és az alacso- következő minimális fix eme- kedvezőbb az infláció alapján
nyabb nyugdíjjal rendelkezők lésekre számíthatnak: öregségi történő emelés, akkor a Szoszámára kedvezőbb változat nyugdíj esetében 2,60, korked- ciális Biztosító számára ezt
vezményes nyugdíj esetében a magasabb összeget hagyja
mellett döntött.
A minimális emelés összege a 3,00, 70 százalékig terjedő jóvá. Ez csak a legmagasabb
nyugdíj típusától függ majd, a rokkantság esetén 1,70, 70 szá- járulékkal rendelkező nyugdífix összeget minden típus átla- zalékot meghaladó rokkantsági jasokra vonatkozik.
gából számítják ki. Például a fokozat esetén 2,70, özvegyi
-zsu-
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Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?

A gyümölcsösökben:
A becserepezett vackormagoncok augusztusban végleges helyükre ültethetők, nemesítésüket majd jövőre kell
elvégezni.
Az őszibarackfákat augusztus
végétől szeptember közepéig
ajánlott „nyári metszéssel”
megmetszeni, gyakorlatilag
ugyanúgy, mint tavasszal.
A szőlőtőkék főhajtásait és
4-6 leveles oldalhajtásait, a
támaszrendszeren túlnyúló
hajtásrészeket ebben az időszakban érdemes „visszacsípni”, illetve a hónaljhajtásokat
megkurtítani, mely szeptemberben megismételhető.
Eltávolíthatóak azon levelek
is, amelyek beárnyékolják az
érésben levő fürtöket, ez a
gombás betegségek ellen is
hatékony védekezés. Érdemes a már rothadásnak indult
fürtrészeket is ollóval levágni
– preventív védekezés gyanánt –, mechanikus módon
megakadályozva a továbbterjedést. Ez az eljárás a tömött
fürtű csemegeszőlő fajtáknál
a túl sűrű bogyóállomány ritkítására is hatásos.
A darazsak ebben az időszakban előszeretettel dézsmálják
meg a csemegeszőlő fürtjeit,
melyeket elővigyázatosságból
érdemes fehér gézből készített
zacskó ráerősítésével védeni. Ez egyúttal egyenletesebb
érést is biztosít, ráadásul a bogyók héja is vékonyabb lesz.
A konyhakertben
Augusztusban újra vethető a
borsó, a bab, a kapor, a metélőhagyma (snidling).
Augusztus végéig jól szellőz-

tethető fólia alá vethetjük a fejes salátát, amely az ültetés után
6 hét múlva már szedhető. Augusztustól október elejéig vethetjük az áttelelő fejes salátát
– például a „Téli vajfejet” így
az már kora tavasszal szedhető.
Augusztus végétől szeptember
közepéig még vethető a hónapos retek is.
Az áttelelő spenótot szeptember végéig vethetjük. Ajánlott
fajták pl. Matador, Vital, Atlanta. Ha még ebben az évben friss
spenótra vágyunk, augusztus
vége az utolsó lehetőség a spenót vetésére káposzta mellé. A
káposzta távol tartja tőle a földibolhákat. Márciustól augusztusig vethető a rukkola.
Augusztus második felében
vessük el az áttelelő étkezési
vöröshagymát.
A paprika még gyors terméshozásra bírható kevés nitrogént, viszont sok magnéziumot
és foszfort tartalmazó komplex
műtrágyával. A kiskerti tapasztalatok szerint, ha bő termést szeretnénk, használjunk
keserűsót a paprikára: 2%-os
keserűsó oldattal permetezzük
meg a növényállományt.
Az uborka és a répa öntözésekor a rendszerességen legyen a
hangsúly, így nem fognak felrepedni és megkeseredni.
A tökfélék (a dinnye is ide tartozik!) esetében ügyeljünk arra,
hogy nagy hőségben a talaját ne
hagyjuk extrém módon kiszáradni, mert virágaik ilyenkor
egy-két óra alatt elhervadnak,
és megtermékenyülés nélkül
leesnek. A tökfélék érése idején
érdemes a termések alá vastag
szalmaréteget teríteni, mely

Ha kerti munka,
akkor irány a

* kistraktorok,
* fűnyírók,
* fűkaszák,
* sövényvágók,
* gyeplazítók,
* permetezők

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

Időszerű jóslás
védi a rothasztó gombáktól és
megakadályozza a súlyos termések deformálódását is.
A karós babnak lényegesen
nagyobb vízmennyiségre van
szüksége, mint a bokorbabnak,
mely a levéltömeg hatalmas
mennyiségének és sekélyen
elhelyezkedő gyökereinek tudható be. Mindenképpen öntözzük rendszeresen. A mulcsozást meghálálja. Az óramutató
járásának megfelelő irányba,
folyamatosan igazítsuk a lecsüngő hajtásokat a gyorsabb
fejlődés érdekében. Ne feledkezzünk meg a bab rendszeres
kapálásáról.
Töltögessük fel a póréhagymatöveket földdel, körülbelül
háromhetente.
Betakarítás, tárolás
Augusztus az őszibarackfajták fő érési ideje. (Babygold,
Champion – augusztus közepe, Cresthaven – augusztus
második fele).
A szilvák fő érési ideje is augusztusban van. A szilva nem
utóérő gyümölcs, ezért éretten,
hamvasan, szárral együtt szedjük merev falú szedőedénybe.
Bár jellemzően már nyár elejétől érnek hazánkban a gyümölcstermő növények termései,
az alma és körte szürete „csak”
augusztus végétől indul el.
Itt a körte szezonja is. A hónap
végén kezdhetjük a világon
legelterjedtebb fajta, a muskotályos zamatú Vilmoskörte
szedését, mely akár 2-3 hónapig is eltartható. De ekkor érik
az Ilonka nevű nyári körtefajta is. A Hardy vajkörte érése
időjárástól függően eltolódhat
szeptember elejére is.
-la-

humor-csokor

Nyaral a színésznő, amikor eléri a végzet: ínygyulladást kap. Orvos nincs a kis faluban, ezért hívják hát a falusi gyógyítót, egy idős
embert, aki piócával gyógyít.
A kis állatot rátapasztja a művésznő ínyére. Az öreg bókolni akar a
szép színésznőnek, ezért huncutul így szól a piócához:
– Na, öregem! Ez már ugye jobban ízlik, mint tegnap a polgármester úr aranyere?
– Tetszik az új szobalány, Móricka?
– Ki nem állhatom. Legszívesebben belemarkolnék a hajába, és a
nyakába harapnék, ahogyan apukám szokta.
– Miért szaladt el a műtét elől? – kérdezik a beteget.
– Tudja, azt mondta az asszisztensnő, hogy „Nyugodjon meg, nem
lesz semmi baj, ez csak egy közönséges vakbélműtét."
– Na és? Miért ijedt meg ettől?
– Mert nem nekem mondta, hanem a sebészorvosnak!
Kovács nagyon ideges, ezért elmegy az idegorvoshoz. Az anyósa is elkíséri, a várószobában várja. Az idegorvos megvizsgálja
Kovácsot, aztán azt mondja neki:
– Önnek valami krónikus gátlása van, amely minden életörömtől megfosztja.
– Pszt... – csitítja Kovács –, kint ül a várószobában!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nehezen bírja most elviselni munkájában a többiek társaságát. Most minden aprólékoskodás és szőrszálhasogatás feszültté teszi, de kénytelen csapatban dolgozni, hogy időben elkészüljön. Kitartás, hamarosan a
maga ura lehet, és minden úgy csinálhat, ahogy ön szereti!
HALAK (február 21. – március 20.) Kedvez ez a hét mindenféle művészettel kapcsolatos tevékenységnek, amely később akár
a hivatásává is válhat majd, ugyanis ösztönösen jó érzéke van
az értékes és különleges darabokhoz. Előfordulhat, hogy saját
maga alkot, de ha ez nem áll közel önhöz, akkor menedzselheti
is a művészeket.
KOS (március 21 – április 20.) Ha régen találkozott barátaival,
vagy mostanában mindig csak rövid telefonos beszélgetésekre van idejük, szervezzen egy házibulit vagy egy vacsorát,
ahol végre mindenkivel találkozhat, aki csak közel áll a szívéhez, és akivel szívesen megbeszélné az elmúlt időszak történéseit.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha fárasztó volt az elmúlt
időszak és már alig várja, hogy egy hetet semmittevéssel
töltsön, akkor rá kell beszélnie kedvesét, hogy mondjanak
le minden programot! Azt viszont ne várja el tőle, hogy
egész idő alatt kiszolgálja önt, mert bár nem panaszkodik,
ő is nagyon fáradt.

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

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha ezen a héten sikerül
elérnie, hogy ne mindenben csak az érzelmei vezéreljék, akkor elkerülhet egy súlyos csalódást. Próbálja meg
diplomatikusan rendezni kapcsolatait a családjában, és
mindenképpen kerülje el, hogy a nézeteltérések veszekedéssé fajuljanak!
RÁK (június 22. – július 22.) A lakást kereső Rákoknak
érdemes a mostani hetet arra áldozni, hogy megtalálják azt
a környéket, ahol le szeretnének telepedni. Kiváló időszak
ez a kikapcsolódásra is, ha ennek aktív formáját választja.
Mindenféle mozgás kedvezően hat életerejére és vállalkozókedvére.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szinte valamen�nyi Oroszlánnak fontos, hogy ne csak családi körben imádják az emberek, hanem azon túl, a barátok, munkatársak is
elismerjék és csodálják. Ennek elérése érdekében attól sem
riad vissza, hogy egészen másnak mutassa magát házon kívül, mint szerettei körében!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha még utazni
szeretne a nyáron, kezdje el szervezni, mert később nem
biztos, hogy elég ideje lesz, főként ha üzleti ügyei úgy alakulnak, ahogy reméli. Több olyan ajánlatból is választhat,
amelyeket nem szívesen hagyna ki. A döntésnél mindenképpen vegye figyelembe kedvese elképzeléseit is!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Legyen kezdeményező ezen a héten, ugyanis másoktól hiába várja, hogy kellemes programokat találjanak ki önnek. Élvezze, hogy bármit
megtehet, ami csak eszébe jut. Kiváló időszak ez mindenféle utazásra, különösen ha nem egyedül indul útnak és olyan
helyre, ahol még nem járt.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Sokkal fontosabbnak kellene lennie saját vágyai és szükségletei kielégítésének,
mint annak, hogy mindenki mást boldognak és elégedettnek
lásson maga körül! Kezdje mindjárt azzal, hogy hét közben
szépítgeti otthonát, hiszen önnek rendkívül fontos, hogy harmonikus környezetben éljen.
NYILAS (november 23. – december 21.) Testi egészségére
ugyanolyan rendszeresen kellene áldoznia értékes idejéből,
mint vállalkozásának rendben tartására! Ha nem szívesen jár
orvoshoz, kérdezze meg ismerőseit, barátait, ismernek-e olyan
természetgyógyászt, aki megvizsgálná általános egészségi állapotát!
BAK (december 22. – január 20.) A tökéletességre törekvés
dicséretes tulajdonsága a munkáját és a párkapcsolatát eléggé
megnehezíti. Senki sem tud úgy élni, hogy állandóan megfeleljen kimondott vagy kimondatlan elvárásoknak. Legyen elnézőbb, nyíltabb kedvesével, higgye el, jobban fogják érezni
magukat!
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WALDEK

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.
Komáromi horgászboltba
keresek munkatársakat,
munkatársnőket.
Tel.: 035/7710 1125

Eladók 4-hónapos,
féregtelenített,
családbarát anyától származó
zsemlye- és barna színű
labrador kutyakölykök.
Tel.: 0907 671 077

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830
Komáromi
élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk

(Happy Day, Klapka utca).
Érdeklődni lehet 10 és 14 óra
között a 035/7710302-es telefonszámon.

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3

cleancitykomarno@gmail.com

Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.
Tel.: 0915 094 045.
REKOM
Rekonštrukcia bytov * Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570

Azonnali
belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Pincért, szakácsot, segédszakácsot keresünk!
Felveszünk ügyes pincért, szakácsot, segédszakácsot (gépjárművezetői jogosítványal)
a komáromi Fekete Kutya vendéglőbe
(az életkor nem számít).
Szükség esetén szállást is biztosítunk!

Tel.: 0915 892 788

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

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

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

0907 227 699
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MŰSORAJÁNLAT

augusztus 26-tól szeptember 1-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

7.00 Mesék, 12.20 Gyilkos
sorok (amer.), 13.25 Krokodil Dundee 2 (amer.), 15.50
A szultána (török), 16.55
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 A pláza ásza (amer.), 21.00 Ted
(amer.), 23.10 Pain és Gain
(amer.), 1.50 Hősök (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.45
A nyá k g yöng ye (amer.),
13.10
Tövismad a ra k
(amer.), 15.25 Menek ülés a g yőzelembe (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz , 19.20 Csúcsfor mába n 2 (amer.), 21.20 Tolvajtempó (amer.), 23.35
Hal hat atla nok
(amer.),
2.05 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

12.40 Az élet csajos oldala
(amer.), 13.10 Szakíts, ha
bírsz! (amer.), 15.00 A gyanú árnyékában, 19.00 A gyanú árnyékában, 20.00 Holtpont (amer.), 22.00 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.00
Túl a fenyvesen (amer.)

M2

11.30 Sherlock, a jak,
12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos ut azása a vadludak kal, 14.10
Digby,
a
tinisárkány,
15.00 Peppa malac, 17.05
A g u mimaci k, 19.55 Zou,
20.15 Eg yszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.05 Én
vag yok it t!, 22.40 Micso da útjain k, 0.50 Túlmére tes szöszi (amer.-kanadai)

Duna tv

9. 30 D o c M a r t i n ol aj r a
l é p (a n gol), 13. 35 A t e rm é s z e t m a g y a r fo t ó s a i ,
14. 50 Fa l a k (m a g y a r),
16 . 2 5 Tó t h Já n o s (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o 
a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 H á r o m
f é r f i é s e g y k i s h ölg y
(a m e r.), 21. 2 0 A s z o m s z é d (a m e r.), 2 3. 2 5 H i b á t l a n el ő a d á s (a m e r.)

Duna World

11.25 Úr ilá ny szobát ke res (mag ya r), 14.15 He rm i na mező á r nyai, 16.45
Balaton i nyá r, 18.50 Té rké p, 19.20 Í zőr zők , 20.0 0
M i ndenből eg y va n , 21.35
Élet jel (mag ya r), 23.20
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.55 O per a Café

Pozsony 1

13.30 A szerelm illata (olasz), 15.15 Zoja
(amer.), 16.45 Szlovákia
leg-faluja, 17.55 Főzzünk,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
A test titkai, 21.25 Talkshow, 22.15 A szerelem
árnyékai (olasz), 23.40 A
szerelem illata (olasz)

Pozsony 2

13.00 Bajnokok Ligája
Magazin, 14.20 Víz, az
élet forrása, 15.20 Folklórfesztiválok,
16.20
Kvartett, 18.15 Labdarúgás, 20.35 Speer és Hitler,
22.10 Dokumentumfilm,
23.00 Amerika ismeretlen
történelme, 0.00 Il camorrista (olasz)

Markíza tv

7.20 Tom és Jer r y barátai,
8.40 St uar t Little kisegér
(amer.), 10.15 Nyílt nap a
Markízában, 11.10 Maci
Laci (amer.), 14.10 Hancock (amer.), 16.15 Piszkos
tánc (amer.), 18.20 Így mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Transylvánia Hotel (amer.), 22.25 Pompei
(amer.-német), 0.30 Ismétlések

JOJ TV

11.30 Majom a havon
(amer.), 13.30 Egy boltkóros naplója (amer.), 15.40
Én, Frankenstein (amer.),
17.30 Minden, amit szeretek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Pretty Woman (amer.), 23.10 Üzlet
bármi áron (amer.), 1.10
Kikboxer (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, 8.05
Mesék , 12.50 Gy il kos so rok (a mer.), 13.55 Dok tor
House (a mer.), 14.55 A
ra nd ig u r u (a mer.), 17.25
R ipost, 18.0 0 Tények ,
18.55 Hol naput á n (a mer.),
21.30 Hellboy I I. (a mer.),
0.0 0 Pi élete (a mer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.50
A Muzsika TV bemutatja, 13.30 Anyák gyöngye
(amer.), 13.55 A muskétások visszatérnek (francia-angol), 16.05 Alvin és
a mókusok (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.55 Szemfényvesztők (francia-amer.), 22.20
Dredd (amer.), 0.55 Fekete
leves (magyar)

RTL II

10.50 Szakíts, ha bírsz!
(amer.), 12.30 Segítség,
bajban vagyok!, 17.30 Egy
cipőben (amer.), 20.00 A
kismenő (amer.), 21.50 Lopott szavak (amer.), 23.40
Egy cipőben (amer.)

M2

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 A gumimacik, 17.30 Aladdin,
17.50 Dr. Plüssi, 19.45
Zou, 20.15 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.10
A kéz, amely a bölcsőt ringatja (amer.), 0.50 Europe
in Concer t

Duna tv

12.45 Balaton i nyá r, 14.40
Rú zs és selyem, 15.45 Eg y
csók és más sem m i (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 Tom my és Tuppence for ró nyomon (a ngol),
19.35 Élet a bi r tokon (a ngol-a mer.), 21.15 A Vaslady (a ngol-f ra ncia), 23.15
Sz ületet t
július
4 - én
(a mer.)

Duna World

11.35 Eg y éj Velencé ben (mag ya r), 13.45 Re for má ció hét ről hét re,
15.55 Csalá d-ba r át , 17.30
Balaton i nyá r, 18.55 Ö t
kont i nen s, 19.25 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 Tú lélve Bol ív iát ,
22.35 O n t he Spot , 23.35
Ha ng v il la

Pozsony 1

11.10
Csendőr sz tor i k
(cseh), 12.20 Poi rot (a ngol), 14.0 0 Re pü lős napok , 16.0 0 Menj és ne
búcsú z z! (cseh szlová k),
17.35 Menjü n k a ke r tbe!,
18.15 A konyhá m t it k a ,
20.25 Got t ha rd (német),
23.35 Poi rot (a ngol), 0.55
Got t ha rd (német)

Pozsony 2

9.55 Kenu-vb, 13.30 Vis�szat é rés a sz í nészlegend á k hoz , 14.35 Fol k lórfesz t ivál, 15.40 Spee r és
H itle r, 17.15 Röplabd a
EB, 20.0 0 H í r a dó, 20.10
Apá k
és
g ye r mekek
(orosz), 20.55 A vörös baju sz ( japá n)

Markíza tv

6.55 Tom és Jerry (amer.),
10.30 Charlie angyalai
(amer.), 12.30 Tor-túra
(amer.), 14.25 Nap, széna,
erotika (cseh), 17.05 Nikéjáték, 17.50 Felvég, alvég,
19.00 Híradó, 20.30 Equalizer (amer.), 23.15 Sniper
5 (amer.), 1.20 Equalizer
(amer.)

JOJ TV

8.05 Rio (amer.), 10.10
A kökénybokor mögött
(cseh), 11.50 Pretty Woman (amer.), 14.20 Narnia
krónikái (amer.), 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 James bond: Skyfall (amer.),
23.50 12 kör: Újra akcióban (amer.), 1.45 Üzlet
minden áron (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, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.05 Séfek séfe, 20.55
Áll az alku, 22.00 Drágám,
add az életed!, 23.20 Száguldó bomba (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.05 Séfek séfe, 20.55
Áll az alku, 22.00 Drágám,
add az életed!, 23.20 Született szobalányok (amer.), 0.20
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.25 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Fókusz, 13.50 Anyák
gyöngye (amer.), 14.15 Éjjel-nappal Budapest, 15.35
Nyerő páros, 16.50 Story
extra, 17.20 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 Dr. Csont (amer.),
23.45 Döglött akták (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30
Anyák
gyöngye
(amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 A meseerdő lakói,
13.30 Tatonka történetei,
15.40 A város hősei, 16.25
Mesélj nekem!, 18.00 Szófia
hercegnő, 19.40 Manó Benő,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.00
Holnap tali!, 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.)

Duna tv

12.50 Jamie, nyár, fesz tivál, 13.25 Charlie, majom
a családban (német), 14.15
Zor ro (kolu mbiai), 15.05
A vidék i dok tor (német),
16.00 A múlt ár nyékában
(szlovák),
17.00
R idik ül, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Büsz keség és balítélet (angol),
21.25 Hawaii 5.0 (amer.),
22.20 Rejtélyek asszonya
(amer.), 23.00 Szellemt anú (amer.)

Duna World

11.25 Családunk szégyene
(magyar), 13.45 Ízőrzők,
14.15 Öt kontinens, 14.45
Itthon vagy!, 15.15 Roma
magazin, 17.20 Családbarát, 19.00 Magyar rock,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Hacktion (magyar), 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12.15 Menj és ne búcsúzz!
(szlovák), 13.45 Konyhám
titka, 14.30 Profik (angol),
15.30 Esély, 16.25 A világ
madártávlatból, 16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A visszaváltható üveg
(cseh), 22.05 Dr. Martin
(szlovák), 23.50 Profik

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.00
Japán ismeretlen csodái,
15.30 A vadon 60 gyilkosa,
17.15 Röplabda Eb, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10
Dokumentumf ilm,
21.50 Halál Velencében
(olasz), 23.55 Kártyavár
(angol)

Markíza tv

8.45 Forr a bor, 12.00
NCIS:
A
helyszínelők
(amer.), 14.00 Cobra 11
(német), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Blended (amer.), 23.05 Atletiko Cvernofka (szlovák),
0.10 Mama (amer.), 1.00
Cobra 11 (német)

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.30 Csillag születik, 14.50 Rendőrök akcióban (szlovák), 18.00 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.05 Paranormális történetek, 0.05 Vikingek, 1.10 A
vér kötelez (amer.)

TV2

RTL Klub

5.25 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Éjjel-nappal Budapest, 13.45 Survivor, 15.25
Nyerő páros, 16.50 Story
extra, 17.20 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.05 Castle (amer.), 23.35
Homeland (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25
Gordon Ramsey, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 Konyhafőnök
junior, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
15.05 Irány Dínóföld!, 15.40
A város hősei, 16.15 Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú
Robin Hood kalandjai, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie, nyár, fesztivál,
14.25 Zorro (kolumbiai),
15.15 A vidéki doktor (német), 16.05 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Ridikül,
18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A hegyi
doktor (osztrák), 20.25 Csak
színház és más semmi (magyar), 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Cédrusliget
(amer.-kanadai), 23.10 Több
mint egy éjszaka

Duna World

7.20 Kívánságkosár válogatás, 10.30 Ridikül, 11.35
Ficzek úr (magyar), 13.40
Hazajáró, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Útravaló, 17.20 Család-barát,
19.00 Magyar rock, 20.00
Budavári
Palotakoncert,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

11.50 A szlovák nemzeti
felkelés ünnepségei, 13.45
Vasjankó (német), 15.15
Dabacs kapitány (szlovák),
16.55 Farkasverem (szlovák),
19.00 Híradó, 20.25 A be
nem tartott ígéret (szlovák),
22.35 Demeterék (szlovák),
0.00 Dabacs kapitány (szlovák)

Pozsony 2

13.20 A felkelés pilótái,
16.20 Katonák és partizánok
(szlovák), 17.15 A szurikáták
királysága, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Szlovák
történelem, 21.30 Tévéfilm,
22.30 Támogattam a szlovák
nemzeti felkelést (szlovák)

Markíza tv

10.40 Richie Rich (amer.),
12.45 Piszkos tánc (amer.),
14.50
Madagaszkár
2
(amer.), 16.40 Az óriásölő
(amer.),
19.00
Híradó,
20.30 A rettegés birodalma
(cseh), 22.45 Colombiana
(amer.-francia), 1.00 Sniper
5 (amer.)

JOJ TV

13.10 A gondozoo (amer.),
15.25 Alvin és a mókusok
(amer.), 17.10 Merida, a
bátor (amer.), 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az
utolsó
boszorkányvadász
(amer.), 22.55 Az utolsó
küldetés (amer.), 1.25 A vér
kötelez (amer.)

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.05 Séfek séfe, 20.55
Áll az alku, 22.00 Drágám,
add az életed!, 23.20 A kobra
árnyéka (amer.), 3.00 Hűtlen
vágyak (amer.)

RTL Klub

5.25 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
Nyerő páros, 16.50 Story
extra, 17.20 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 Szulejmán (török),
23.50 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Showder Klub Best of, 23.00 Barátok közt, 23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

13.30 Tatonka történetei, 14.20
Raju, a riksa, 15.05 Irány Dínóföld!, 15.50 A város hősei, 16.15
Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú
Robin Hood kalandjai, 18.50
Dóra, a felfedező, 19.40 Manó
Benő, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie, nyár, fesztivál, 13.20 Charie, majom
a családban (német), 14.15
Zorro, 15.05 A vidéki doktor (német), 15.55 A múlt
árnyékában (szlovák), 17.00
Ridikül, 18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.20 No
Limit (francia), 22.25 Befektetés a jövőbe

Duna World

11.40 A fürdőigazgató (magyar), 13.20 Magyar gazda, 14.50 Kár pát expressz,
16.20 Zebra, 16.40 1100
év Európa közepén, 17.40
Családbarát, 19.20 Dob +
basszus, 19.50 Legenda,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.15 Szent Péter (olasz),
14.05 Profik, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Talkshow,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
12 majom (amer.), 22.30 Fel
a fejjel!, 0.05 Profik (angol), 1.00 12 majom (amer.)

Pozsony 2

8.30 Idősek klubja, 11.40
Mesék, 12.00 Élő panoráma, 12.35 A szurikáták
királysága, 15.05 SZNF,
15.35 A vadon 60 gyilkosa, 18.35 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Vad Amerika, 20.55 Western (amer.),
22.25 Kártyavár (angol),
23.25 Őrangyalok

Markíza tv

8.55 For r a bor, 10.10 Jószomszédi
viszonyok,
11.10 Agymenők (amer.),
12.00 NCIS: A helyszínelők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Feleségcsere, 21.50 For r a bor
(szlovák), 1.10 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.25 Csillag születik, 14.50 Rendőrök akcióban, 17.00 Híradó, 17.40
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Az igazi
arc (szlovák), 22.45 A panelház (szlovák), 23.35 Bostoni
halottkémek (amer.), 0.35 A
vér kötelez (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina, 15.45 A sors útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.05 Séfek séfe, 20.55 Áll
az alku, 22.00 Drágám,
add az életed!, 0.20 Hawaii
Five-0 (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.05 Séfek séfe, 20.55
Áll az alku, 22.00 Drágám,
add az életed!, 23.20 Magamat sem értem! (amer.)

5.25 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
Nyerő páros, 16.50 Story
extra, 17.20 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 CSI: A helyszínelők
(amer.), 23.45 Döglött akták (amer.)

5.25 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
Nyerő páros, 16.50 Story
Extra, 17.20 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.10 Minden kút Rómába
vezet (amer.), 0.35 Megfontolt szándékkal (kanadai)

TV2

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Tatonka történetei, 14.35
Raju, a riksa, 15.15 Franklin, 17.30 Az ifjú Robin
Hood kalandjai, 18.00 Szófia hercegnő, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.35 Én vagyok
itt! (brazil), 22.45 Odaát
(amer.), 0.30 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces
kajái, 14.10 Zor ro (ko lu mbiai), 14.55 A vidék i
dok tor (német), 15.45 A
múlt ár nyékában (szlovák), 17.00 R idi k ül, 18.00
Híradó, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30 A heg yi dok tor (né met- osz t rák), 20.25 Tóth
János (mag yar), 21.00 A
Bagi Nacsa Show, 22.00
Hog yan ír ju n k szerelmet
(amer.), 23.55 Bérgavallér
(amer.)

Duna World

11.35 A nagy ékszerész
(magyar), 14.10 Magyar
krónika,
15.05
Rondó,
18.05 Család-barát válogatás, 19.40 Lehettem volna..., 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Tűzvonalban
(magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Szent Péter (ola sz),
14.0 0
Szlová k
vá r a k ,
14.15 Menjü n k a ker tbe!,
15.0 0 L ehetőség, 16.25
A v ilág ma d á r t ávlatból,
17.45 Pá rbaj, 18.20 Ö ten
öt ellen , 19.0 0 H í r a dó,
20.25 M iér t r abolt a m el
a f őnököm (német), 21.55
Ba n k s felüg yelő (a ngol),
23.25 Tökéletlen bű nüg yek , 0.20 Tal k show

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
A vadon gyilkosai, 17.30
Hírek, 18.45 Esti mese,
20.00 Híradó, 21.10 Diana
halála (angol), 22.05 A nap
után (francia-svájci), 23.35
Kártyavár (angol), 0.35
Rendőrség

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszíne lők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi viszonyok,
19.00 Hí radó, 20.30 Jó
t ud ni!, 21.40 For r a bor,
0.00 Cobra 11 (német)

JOJ TV

12.40 Alvin és a mókuksok (amer.), 14.20 Csillag
születik, 15.55 Rendőrök
akcióban, 18.00 Tárgyalóterem, 19.00 K r imi, 19.30
Híradó, 20.35 Minden,
amit szeretek, 22.00 Angelika (francia),0.35 Bostoni
halottkémek (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 A narancsvidék (amer.),
11.00 Hazug csajok társasága
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
17.25 Segítség, bajban vagyok!, 18.25 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Tatonka történetei, 14.35
Raju, a riksa, 15.15 Franklin, 17.30 Az ifjú Robin
Hood kalandjai, 18.00 Szófia hercegnő, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.25 Én vagyok
itt! (brazil), 22.45 Odaát
(amer.), 0.35 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces kajái, 14.20 Zorro (spanyol),
15.10 A vidéki doktor (német), 16.00 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25
Meseautó (magyar), 22.10
Őszi szonáta (svéd), 23.50
Napóleon és Josephine
(francia)

Duna World

11.35 A csodálatos vargáné (magyar), 13.20 Kosár,
13.45 Rúzs és selyem, 14.15
Rejtélyes
XX.
század,
14.45 Esély, 15.45 Öt kontinens, 16.45 Magyarország
története, 17.20 Család-barát válogatás, 19.00 Magyar rock, 20.00 Évszakok
Balázs Fecóval, 21.35 Tűzvonalban (magyar), 22.30
Ridikül

Pozsony 1

11.10 A z aranyhang (szlo vák),
12.30
Szökők út
Zsu zsan nának (szlovák),
14.10 Till Eulenspiegel
(német), 16.10 A legszebb
mesék,
17.15
Rocksuli (amer.), 19.00 Hí radó,
20.25 Szlovák ia – Szlovénia labdar úgó mérkőzés,
23.30 Rocksuli (amer.),
1.15 Ismétlések

Pozsony 2

13.05 Női osz t ály (szlo vá k), 15.15 Dia na halála
(a ngol), 17.30 Veled szép
a z élet, 18.30 Est i mese,
20.0 0 Hí radó, 20.10 Titok zatos Ká r pátok , 21.0 0
Kated ra (szlová k), 22.10
Ja zz

Markíza tv

11.50 Vadászidény (amer.),
13.40 Égből pottyant fasír t
(amer.), 15.20 Mézengúz
(amer.), 17.10 Madagaszkár 3 (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 Boszorkány
(német-osztrák),
23.10
R ED (amer.), 1.30 Boszorkány (német-osztrák)

JOJ TV

7.55 Csillag születik, 12.45
Az utolsó boszorkányvadász (amer.), 14.55 Bűbáj (amer.), 17.15 Shrek
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Jégkorszak
(amer.), 22.30 Sanghaji lázadók (amer.), 0.55 A vér
szava (amer.), 2.45 Én, én
és az Irén (amer.)

   7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus
26-án Izsó
augusztus
27-én Gáspár
augusztus
28-án Ágoston
augusztus
29-én Beatrix, Erna
augusztus
30-án Rózsa
augusztus
31-én Erika
szeptember
1-én Egyed, Egon
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Bozsaky József és Molnárová
Zuzana, Illés Imrich és Nagyová Renáta, Prokop Igor és
Prokopová Vieroslava, Potočka Szilárd és Brandová Katarína, a búsi Horváth Péter és a komáromi Beke Monika, a
komáromi Szabó Roland és a marcelházai Marosi Laura
Andrea, a marcelházai Pálinkás Viktor és az érsekújvári
Mészárosová Lucia
Gútán: Molnár József és Tóth Gabriella, a szímői Kollár
Richárd és a gútai Németh Angelika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Szabó
Zoe és Keszi Zsófia, a balonyi Bodnár Ádám,
a szentpéteri András Péter, az érsekújvári Tacman
Krisztián, Kálazi Lujza és Fides Matias, a krkovcei
Méri Ákos, a tanyi Ledecký Olivér, a madari Döme
Mohamed, a gútai Stojka Márió és Árgyusi Zselyke
Orsolya, a tardoskeddi Molnár Réka, a kisújfalui Libárik Saliven, a marcelházai Kovács Zsolt, a helenbai
Csákvári Ármin, a hetényi Hudec Levente Márk, a
bajcsi Stojka Jennifer, az ekeli Mlinkovics Dániel és a
szilosi Miško Matúš.

A Dunatáj receptkönyvéből

Fehérboros, zöldséges
sertésragu

Hozzávalók:
1,5 kg sertéslapocka
10 dkg zeller
10 fehérrépa
2 db vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
15 dkg sárgarépa
1 szál újhagyma
1 szál friss fokhagyma
2 evőkanál étolaj
1 evőkanál csípős paprikakrém
1 evőkanál liszt
2 evőkanál édes paprikakrém
3 dl száraz egri fehérbor
1 evőkanál bors
Elkészítése:
Felcsíkozzuk a húst, majd megtisztítjuk és felaprítjuk a zöldségeket, lehetőleg egyforma méretű darabokra. Egy serpenyőben a
felhevített olajban hirtelen átsütjük a húst. Ráöntjük a paprika
krémeket és jól átforgatjuk. Hozzáadjuk a zöldségeket. Többszöri kevergetés mellett, fedő alatt főzzük.
Figyeljünk rá, hogy mindig legyen alatta lé. Ha a hús és a zöldségek nem engednének elegendő nedvességet, kevés vizet önthetünk alá. Közben simára keverjük a lisztet a fehérborral és a
húsra öntjük. Közepes lángon, még 20 percig főzzük.
A végén ízlés szerint megborsozzuk.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Kartos Viola (74 éves), Varjú Éva (78 éves),
Bodoki Tibor (68 éves),Vödrösová Helena (68 éves),
a gútai Galisová Júlia (86 éves), Takács Julianna (90
éves) és Stojka Ján (66 éves), a nagyszigeti Varga Tibor (49 éves), a bajcsi Kaszanóczka Mária (87 éves),
az izsai Nagy Tibor (72 éves), a marcelházai Mrázová
Szidónia (77 éves), a madari Fábrik Sándor (56 éves),
a hetényi Balogh Árpád (78 éves), a lakszakállasi Károlyi Margit (77 éves).
Emléküket megőrizzük!

110 eur. Mobil:0907373611

Köszönetnyilványítás

Autószerelő végzettséggel
munkatársat
keresünk
autószerelő
műhelyünkbe,

* Eladó Marcelházán, a Cinkothegyen 5-áras közművesített
telken (kút, villany) nyaraló (2
szoba-konyha - új tető, kerítés)
berendezéssel és 220 szőlőtőkével. Tel.: 0915 221 535.

Tel. / kontakt:
0908 944 944

Idős hölgy ápolót keres
egész napra.
Tel.: 0944 628 040.

* Komáromi járás
* B-jogosítvány.

Egynapos sebészet Gútán

Kukola Ernőt,

aki életének 96. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait, amelyekkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés
Csak az hal meg,
kit elfelednek...

Fájó szívvel
és soha el nem múló szeretettel emlékezünk augusztus 26-án,
halálának első évfordulóján

Molnár Ferencre

Emlékét örökké őrző családja
Kilenc éve már, hogy lelked messze jár,
de a mi szívünk még mindig nagyon fáj.

Fájó szívvel emlékeztünk
augusztus 18-án,
tragikus halálának
kilencedik évfordulóján
testvérünkre,

Tóth Bélára
Gútán.

Emlékét őrző testvérei

* Eladó Whirlpool hűtőszekrény, 3-fiókos mélyhűtőrés�szel. Tel.: 0905 158 925
*Eladó félkész családi ház
12 áras telekkel Keszeg-

Hozzávalók:
A tésztához:
25 dkg rétesliszt
4 tojássárgája
20 dkg kristálycukor
2 dl tej
3 ek. kakaópor (cukrozatlan)
10 dkg margarin (szobahőmérsékletű)
1 cs. sütőpor
A tészta kenéséhez:
1 ek. citrom leve
sárgabaracklekvár
A mázhoz:
A habhoz:
4 ek. porcukor
8 db tojásfehérje
3 ek. kakaópor
20 dkg porcukor
10 dkg margarin
Elkészítése:
A margarint a cukorral alaposan kikeverjük, majd egyesével
hozzákeverjük a tojássárgákat. Beledolgozzuk a tejet. Végül
apránként belekeverjük a sütőporral és a kakaóporral kevert
lisztet.
Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a kakaós tésztamasszát. Előmelegített sütőben 180 fokon kb. 30-35 perc alatt megsütjük.
(Tűpróba)
Amíg a tészta sül, elkészítjük
a habot: Vízgőz felett a tojásfehérjét a citrom levével és
a porcukorral kemény habbá
verjük.
A megsült tésztára még melegen rákenjük a lekvárt, majd
rásimítjuk a fehérje habot.
Visszatesszük a süteményt
sütőbe, alacsony hőfokon egy
kicsit még sütjük (kb. 110 fokon 10-15 percig), hogy a hab
egy kicsit szikkadjon.
Elkészítjük a kakaós mázat:
A margarint a porcukorral és
a kakaóporral alacsony hőfokon összeolvasztjuk és még
melegen a kemény habra
öntjük és elsimítjuk.
Hűtőbe tesszük pár órára pihenni, hogy a kakaós massza
megszilárduljon. Tálalás előtt
* Predám 300 litr. chladnič- vízbe mártott késsel egyforku Gorenje s mrazničkou za ma kockákra felvágjuk.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik augusztus 12-én elkísérték
utolsó útjára, a dunamocsi temetőbe
a szeretett édesapát, apóst,
nagyapát és dédapát,

Négerkocka mesterfokon

falván, a főút mellett. Közművesítés, ipari áram, öntözésre szolgáló gyűrűskút. Ár
megegyezés szerint. Tel.:
035/7740 478.

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. szám alatt, vagy telefonon:
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

Nyaraljon Ön is a                         -jal!
Versenyt hirdetünk azon olvasóink között, akik nyári szabadságuk alatt lapunk egy számát is odacsomagolják az
útitáskába és vállalják, hogy üdülésük
idején az újsággal együtt megörökítenek
egy-egy jellegzetes épületet, tájat, festői

környezetet. Azok között, akik szeptember 20-ig elküldik szerkesztőségünkbe
illetve email címünkre:
dunataj@zoznam.sk
a felvételt, karácsonyi ajándékként, olvasóink segítségével értékes jutalmat

sorsolunk ki és természetesen a felvételeket is folyamatosan bemutatjuk.

Nyaraljon és fotózzon velünk!
Jó pihenést, zavartalan nyaralást
kívánunk minden elvasónknak!

LABDARÚGÁS

KAJAK-KENU

II. liga

Irány az olimpiai reménységek versenye!

KFC Komárom – Szered 6:1 (1:1) Érthetelen okokból összeomlott a komáromi csapat. A találkozó 2. percében Bílik
felfutott a balszélen, ám lövése néhány
centiméterre a kapu jobb felső sarka
felett szállt el. Pár perccel később Militosyan rázta le védőjét, az alapvonaltól
Hovsepyannak küldte a labdát, aki védIV. liga

Nagysurány – Szentpéter
2:2 (2:1) Értékes pontokat hozott haza a szentpéteri csapat,
amely az első félidei megingását – a találkozó első gólját ők
lőtték – a második játékrészben
jó taktikával és nagy irammal
kárpótolta. Mindez azonban
nem csupán a játékosoknak,
hanem a lelkes szurkolóknak
is köszönhető, akik elkísérték
csapatukat és lelkes biztatással
jó hátteret biztosítottak kedvenceiknek. Góllövők Kianek (13.
perc) és Mukalenga (51. perc)
* Ímely – Gúta 1:0 (1:0) Az
első játékrészben a hazai csapat
volt a kezdeményezőbb, amit
Gonzáles gólja a 30. percben
igazolt is. A második játékrészben az irányítást a gútaiak vették át, viszont a hazai védelem
a helyén volt * Ímely csapata
a bajnoki táblázat 2. helyén
áll 6 ponttal, Szentpéter a 9.
2 ponttal, 16. Gúta, amely az
őszi idényben még nem szerzett pontot.

V. liga

Hetény – Naszvad 8:2 (3:2)
Az első sípszó után hét perccel
már Haris és Dibúz jóvoltából
0:2-re vezettek a vendégek Erre
a 15. percben Marikovec, a 26.
percben Sátek, majd a 41. percben Blaho góljaival a hetényiek
vették át a mérkőzés irányítását.
A második játékrészben, a találkozó 54. percében Marikovec
duplázott, az 54. percben Pásztor, az 56. percben Lucza talált
a naszvadi kapuba. A mérkőzés
végén, a 72. és 78. percben Blaho a mesterhármasát fejezte be
* Nagygyöröd – Ekel 0:1 (0:1)
A hazai csapat három fontos

hetetlen gólt lőtt. Az 5. percben újabb
gólhelyzetet alakítottak ki a komáromiak, ezt azonban a kapus lábbal hárította.
Ezután a vendégek lendültek támadásba,
de egyenlíteni csak a 38. percben tudtak.
A második játékrész első percében egy
kapu előtti kavarodásban a szerediek
jutottak vezetéshez, s ezután folyamato-

játékosa nélkül lépett a pályára, nem kockáztatott, viszont
a szemfüles Uzola, áttörve a
védelmet, a 22. percben megszerezte az ekeliek számára
az értékes győzelmet *
Ipolyság – Marcelháza
0:1 (0:0) Az első játékrész kiegyensúlyozott focija után a marcelháziak
a következő 45 percben fokozatosan átvették az irányítást,
majd a 61. percben Kosťukevič
betalált az ipolysági kapuba *
Szalka – Ógyalla 2:3 (1:2) Az
első percektől érezni lehetett,
hogy mindkét csapat támadójátékot mutat be, viszont a 14.
percben Danci megszerezte a
vendégek első gólját. Erre még
válaszolni tudtak a szalkaiak,
ám a 22. percben Kádek ismét
vezetéshez juttatta az ógyallaiakat. A második félidő 11. percé
ben kiegyenlítettek a hazaiak, a
89. percben Budai megszerezte
a vendégek számára a győztes
gólt * FK Activ Nagykeszi –
Zsitvabesenyő 4:1 (1:0) Az
első játékrész elején mindkét
csapat kiegyensúlyozottan játszott, majd a 24. percben Rigó
kinyitotta a gólzsákot. A félidő
végéig több gól nem született
ugyan, de a találkozó 59. percé
ben Turza tizenegyesből szerzett gólt, amire Benkó ugyancsak tizenegyesből válaszolt a
73. percben. Ezután a zsitvabesenyőiek összeomlottak, s a 82.
percben Tóth, majd a 88. percben Illés lőtt gólt.

VI. liga

Pat – Perbete 1:5 (0:3) Perbete az első huszonöt percben
eldöntötte a találkozó kimenetelét Bagala 8. és 25., Rigó

san támadták a komáromi kaput, mire a
hazai csapat érthetetlen okból egyszerre csak szétesett és könnyű áldozatává
vált a szerediek támadásainak. Ennek a
találkozónak az objektív értékelése sok
kérdésre adhat választ. Komárom a bajnoki táblázat utolsó előtti helyén áll 3
ponttal.

a 20. percben lőtt góljával. A
második félidőben a 4. percben
Molnár becsületgólt lőtt, de a
76. percben Bagala gólja egyben mesterhármast jelentett számára, majd a 83.
percben biztosította a
vendégcsapat szurkolóinak jogos örömét * Dunamocs – Keszegfalva
10:1 (6:0) A gyengélkedő
keszegfalvai csapat megalázó
vereséget szenvedett a dunamocsi pályán. A hazaiak számára
ez a találkozó nem volt több,
mint kiadós edzőmérkőzés. A
pályán jogosan szólt Nagynak
a taps, hiszen a 2., 8., 16., 24.,
48., 56., 77. és 88. percben sorozatban lőtte a gólokat, hozzá
csak az 5. percben Bábi, illetve
a 45. percben Varró társult. A
keszegfalvaiak becsületgólját
a 71. percben Molnár lőtte *
Madar – Dunaradvány 6:0
(5:0) Elsöprő és megérdemelt
győzelmet aratott a hazai csapat. Góllövők: Vida 3, Varga
2 (1x11 m), Papp * Izsa – Nemesócsa 1:2 (0:1) A találkozó
26. percében Horváth belőtte a
nemesócsaiak első gólját, amire
a 63. percben Procházka válaszolt, ám a 67. percben Horváth
duplázott * Búcs – Vágfüzes/
Kava 3:0 (2:0) Elsősorban
a vendégek védelmével volt
baj, viszont a hazai csapat folyamatosan igazolta fölényét.
Góllövők: Sánta (13. p), Csicsó
(42. p), Simon (60. p) * Szilos –
Örsújfalu 4:1 (2:0) A találkozó
2. percében Konopčík juttatta
a szilosiakat vezetéshez, majd
a 45. percben Pivoda talált az
örsújfalusiak hálójába. Az 51.
percben Sándor szépített, ám a

Gyorsasági motorozás

Kunmadarason a repülőtéri pályán fejezték be a 2017-es sportévet
a gyorsasági motorosok. Annak ellenére, hogy Szabó Coco István
ezúttal csak a bajnoki dobogó harmadik fokára léphetett, 9,09-es
időt ért el, azonban a végső kiértékeléskor nem kis meglepetésre
éves összesítésben Kunmadaroson a második helyen végzett.
Ugyanekkor kiderült az is, hogy
az országos összesítésben István eredménye elég volt ahhoz,
hogy a magyar országos bajnokságban az első helyen végezzen.
Utoljára 2015-ben állhatott a dobogó legfelsőbb fokára.

70. percben Babiš, a 70. percben
ismét Pivoda volt a gólszerző *
Csallóközaranyos – Bátorkeszi 1:3 (1:1) Az első félidő pattogó játéka után a bátorkesziek
ragadták magukhoz a kezdeményezést. Góllövők: Berecz (6.),
illetve Szalai (23. p), Barton
(60. p) Szigeti (73. p) * Marcelháza B – Újgyalla 1:2 (0:0)
Az első félidő kiegyensúlyozott
játéka után a vendégek vették
át a játék irányítását. Góllövők:
Sýkora (74. p) – Szabó (71. p),
Habara (72. p)

VII. liga

Tany – Nagysziget 0:5 (0:3),
Sladký, Kádek, Harcsa, Leckési, Gőgh * Csicsó – Bajcs
4:2 (3:2) Szabó, Kiss, Polgár,
Misák, illetve Szabó (11 m),
Simonics * Bogyarét – Bogya/
Gellér 2:3.

Slovnaft Cup

Szeptember 13-án hazai
pályán fogadják a szentpéteri focisták nagyhírű ellenfelüket, a nagyszombati válogatottat. Régiónkat
már csak a péteriek képviselik a hazai legismertebb
vándorserlegért folytatott
küzdelemben és az esélytelenek nyugalmával várják
az összecsapást.

Focitorna
az utánpótlásnak

Augusztus 26-án Ifjúságfalván
rendezik meg az U11 korosztály
számára azt a focitornát, amelyen a Gooal Academy Gúta,
Nagykeszi és Csicsó „apróságai” kergetik majd a labdát.

B I R K Ó Z Á S

A múlt hét végén került sor Pöstyénben a szlovák nemzeti felkelés tiszteletére rendezett kajak-kenu versenyre. Felvételünkön Holonik Martin, Ujvári Marko és Libai Zsolt, akik közül
Martin és Zsolt a K1 1000 m-es futamán megosztott ezüstérmet szerzett, Marko viszont aranyérmes lett. A K1 500 m-en
Marko bronzérmet szerzett, ráadásul a K2 1000 m-es futamán
Náhlik Pavollal ezüstérmesek lettek. A komáromi evezősök
utánpótlása képviselőjeként Ujvári Markon kívül Meszlényi
Márk, Ikrényi Viktória, Léránt Christopher Peter, Koczkás
Dávid és Zilizi Richárd vesz részt a račicei tavakon megrendezésre kerülő versenyen.

K erékp á r

Reggel nyolc órakor indultak útnak az első kerékpározók a XI.
Szent István-napi teljesítménytúrán. A verseny a Nagymegyeri
Tekergők Kerékpáros Egyesület szervezésében valósult meg.
Az ötödik alkalommal meg- ről érkezett kerekezők között.
rendezett teljesítménytúráról A komáromi csapatból nyoltermészetesen nem hiányoz- can vettek részt a megmérettetésen, ahol az MTB
kategória versenyzői
37 km-t tettek meg
tereppályán, a Roadkategóriások aszfalton
37, a Long-kategóriásoké pedig 70 km volt.
Egyéni eredmények:
MTB nők (19–60 évesek) 1. Farkas Silvia
* MTB férfiak (19–60
évesek) …3. Kurdi István, 4. Kovács Kamill
* Road nők (19–60
évesek) 1. Laki Irén *
Road férfi (19–60 évesek) …10. Maráz Gyuhattak a komáromi bringások la * Road junior …2. Brančan
sem, akik ott voltak a Magyar- Peter, 3. Répás Ádám * Long
országról, Csehországból és szenior (60 év felett) …2.
Szlovákia távolabbi vidékei- Csaplár Árpád.

Szeptember 9-én ismét nemzetközi versenyt rendeztek Komáromban. Ezúttal a Kúr Géza-emlékverseny 15. évfolyamára
került sor. A 43 éves korában elhunyt kiváló sportember arról
volt nevezetes, hogy biztos kézzel válogatta ki a legapróbbak
közül a későbbi bajnokokat.
Az ő tiszteletére megrende- rekcsapatok lépnek majd a kozésre kerülő nemzetközi em- máromi szőnyegre. A versenylékversenyre idén is számos re szeptember 9-én kerül sor
csapat jelezte érkezését. Szep délelőtt 10 órától a komáromi
temberben a szlovák csapatok sportcsarnokban.
A belépés ingyenes!
mellett szlovén, magyarországi, osztrák, szerb, cseh, ukrán,
horvát, orosz, román, lengyel
U tcai K O S Á R L A B D A
és moldáv diák-, illetve gyeIdén rekordszámú, összesen harminchat csapat nevezett be a BC Knives Streetball Cup elnevezésű
versenyre. A gútai utcai kosarasok jubileumi tornáján Magyarország és Szlovákia tizennyolc csapata mérte össze tudását. Száznegyvenen álltak ki egymás ellen és hat pályán, száztíz mérkőzésten patHuszonnegyedik alkalommal rendezték meg Gútán azt a kézilabdatornát, amely napjainkban már togott a labda. A torna menetét negyven stábtag segítette, a szünetben Zuzana Banásová tizennyolc
hagyományosan a gútai búcsú és vásár időszakában zajlik. A korosztályos együttesek öt kategóriá- főből álló Dance nevű csapata négy koreográfiájában is gyönyörködhettek a szurkolók.
ban két sportpályán kétszer húszperces mérkőzéseket játszottak. Eredménylista:
EREDMÉNYEK
Kezdők: 1. Handball Csallóközaranyos * 2. SC Ta- jobb kapus: Richterová Katarína (Slovan – Modor), A Slam Dunk zsákolós versenyben a nyolc részt- 18+ (18 év feletti korosztály) – 24 csapat, B, C,
vevő közül a dunaszerdahelyi Fodor László lett D, E csoport
tabánya * HK Slovan Duslo – Vágsellye
gólkirály: Földyová Rebeka (MŠO – Párkány)
Legjobb játékos: Gyárfásová Nina (HK Slovan Nők: 1. SC Tatabánya * 2. HŠK Gúta * 3. Honvéd a győztes, a hárompontos dobó megmérettetésen 1. Szíp fiúk – Komárom: Volárik Samuel, Farkas
a huszonöt versenyzőből a komáromi Szabó Le- Attila, Domján Zsolt, Fay Cajigal Július * Geriátria
Duslo – Vágsellye), Legjobb kapus: Both Anett SE Szolnok
(Handball – Csallóközaranyos), Gólkirály: Rada Legjobb játékos: Majer Lívia (SC Tatabánya), vente örülhetett a győzelmének, míg az Amoe- DS – Dunaszerdahely: Hodossy Péter, Tóth Péter,
Orsolya (33 gól, SC Tatabánya)
legjobb kapus: Kiss Gabriella (Sportcsarnok SE Ball elnevezésű kosaras amőbán a komáromi Hanák Zoltán, Pácal Lehel * 3. Tulipántaposók –
Gúta/Komárom: Podmajersky Martin, PodmajersFiatalabb diáklányok: 1. SC Tatabánya * 2. Hand- Mezőberény), gólkirály: Bugárová Cintia (37 gól, Jakab Ádámot hirdették ki bajnoknak.
U18 (18 év alatti korosztály) – 5 csapat, A cso- ky Jakub, Béber Patrik, Petrovský Patrik
ball Csallóközaranyos * .3. HŠK Gúta
HŠK Gúta)
33+ (33 év feletti korosztály) – 5 csapat, A csoport
Legjobb játékos: Rackó Lili (SC Tatabánya), leg- Férfiak: 1. MSK Martonávásár * 2. SE Ercsi * 3. port
1. Šotrukus – Komárom / Gúta: Šuba Daniel, Re- 1. 4ever young – Gúta: Balogh Zoltán, Fűri Gájobb kapus: Pál Sofia (HŠK Gúta), gólkirály: Malá HŠK Gúta
Katka (HK Slávia – Szered)
Legjobb játékos: Hamran Marcel (HŠK Gúta), leg- keň Dominik, Konc Adam * 2. T-Rex SQUAD – bor, Rebros Stanislav, Tóth Patrik * 2. KilakolIdősebb diáklányok: 1. HŠK Gúta * 2. SC Tatabá- jobb kapus: Szokoli Kristóf (MSK Martonvásár), Gúta: Molnár David, Benkó Dániel, Madari Bá- tatók – Komárom (SK/HUN): Fíger Jozef, Nagy
lint, Szabó Levente * 3. #cryMore – Gúta: Őszi Péter Kiss János, Hegedűs Ádám * 3. T-Rex „I”
nya * 3. HK Slávia Szered
gólkirály: Deák Arnold (32 gól, SE Ercsi)
Legjobb játékos: Lakatos Tímea (HŠK Gúta), leg-misi- Denis, Morvay Zsolt, Bagita Dániel, Ilka Bence – Gúta: Benkó József, Šalgó Miro, Nagy Marian.
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