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Bővülő Kaufland, új Lidl, épülő híd, egyelőre elkerülő út nélkül

Sikerül időben bővíteni az úthálózatot,
vagy közlekedési káosz lesz Komáromban?

Nem először próbáljuk az illetékesek figyelmét felhívni arra, hogy az új híddal
kapcsolatosan komoly problémák merülhetnek fel, ha a teherforgalom elterelő út hiányában a városon keresztül halad majd. Érdekes módon csak arról
szólnak a tudósítások, hogy milyen tehersúllyal veszik majd igénybe a város
főútját a Magyarországra távozó kocsik, arról viszont nem, hogy odaátról is
érkeznek majd kamionok, amelyek Lengyelország felé folytatják útjukat. És
mi van azokkal a tehergépjárművekkel, amelyek úticélja a komáromi kikötő?

Dicséretre méltó ütemben ha
lad Komárom útjainak felújí
tása. Elsősorban a belváros
utcái voltak már katasztrofális
állapotban. Igaz, a folyamatos
munkamenet néha akadályok
ba ütközik, hol ásatások, hol
pedig az elavult közművek
cseréje miatt, de a gépjárműve
zetők örülnek a gödörcsapdák
nélküli új aszfaltrétegnek.
Érdemes azonban elgondol
kodni azon, vajon első lé
pésben nem kellett volna a
PozsonyKomárom
közötti
főút felüljárójáról megoldani
a lehajtást, amely mentesí

tette volna a belváros forgal
mát? Ennek alapján a VIIes
lakótelep felé mehettek volna
a kikötőbe a tehergépkocsik
úgy, hogy nem kellett volna
érinteniük a belváros forgata
gát. Néha az az érzésünk, hogy
egyes képviselők minden áron
politikai tőkét kovácsolnak
olyan kezdeményezésekből,
amelyeket inkább a fiatalos
hév, mintsem a józan megfon
toltság vezérel. Most például
„megfeledkeztek” arról, hogy
a főútról vezető lehajtók tervei
már több, mint tíz éve elké
szültek...

Mindenképpen szakemberek
kel kellene tehát megvitatni a
közlekedés fejlesztését, nehogy
hatalmas dugók alakuljanak ki
az új üzletnegyed miatt.
Csak egy rövid végszó: Ki tud
ná megmondani, mikor és mi
korra ígérte először Bastrnák
Tibor expolgármester az új ko
máromi híd átadását? Most sür
geti az elkerülő utat, az új Vághidat, az Apáli feletti felüljárót.
Az önkormányzat ülésén az
érintett tervezőcég tervei sze
rint 2025-re elkészíti a kivitele
zői rajzokat. Utána pedig jöhet
az újabb ígéretcsomag...

Komáromban is lobog a Szent László-láng

Szent László királyról trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából július 29-én, halálának napján Komáromban, az Újvár felújított Lőporos-termében Csillagok között fényességes csillag címmel tartottak ünnepi megemlékezést.
A rendezvény megnyitóján
Stubendek László, Komárom
polgármestere
köszöntötte
a jelenlevőket, köztük Okos
Márton erdélyi közírót, a
Szent Lászlóemlékév egyik
kezdeményezőjét és a Tanács
adó Testületének tagját, to
vábbá a testület elnökét, Gaál
Gergelyt, valamint az előadók
között Medgyesy S. Norbert
művelődéstörténészt és Kiss
Tamást, a Győri Egyházme
gyei Kincstár és Könyvtár
igazgatóját és a Nemzetkö
zi Szent György Lovagrend
képviselőit. A polgármester

méltatta Szent László király
munkásságát, aki jelentős
mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a Szent Istváni alapok
ra épült Magyarország tovább
erősödjön és virágozzon.
A szakmai előadásokkal, film
vetítéssel, valamint a Ferenc
pápa által megáldott Szent
László-láng és egy díszes
zászló átadásával egybekötött
rendezvény a kiállítás megte
kintésével folytatódott, majd
a résztvevők a Lőporosból
átvonultak a Szent András
plébániatemplomba,
ahol
Kiss Róbert kanonok, püspöki

A komáromi szülészet
szlovákiai bronzérmes

A szlovákiai szülészeteket
értékelték az anyukák és a
szakemberek. A felmérésben
összesen 3 404 anyuka vett
részt, akiktől a legtöbb pon
tot a személyzet szakértelme
kapta (78,8 százalékos elége
dettség).
Másrészt legkevesebb pont
számot az anya és gyermeke
közti korai kapcsolatfelvétel
támogatásáért kapták (a szü
lőszobán a nők 55,6 százalé
ka mellé, hogy mellé helyez
ték oda a szülést követően a
gyermeket, 40,3 százalékuk
pedig a szülés után 2 órán
belül lehetett együtt a cseme
téjével).
Az anyák szerint a legjobb
szülészetnek a pozsonyi
Koch Szanatórium számít.
Második helyre a turócszent

mártoni egyetemi kórház, 3.
helyre pedig a Forlife non
profit társaság által működte
tett komáromi kórház szülé
szete került.

helynök celebrálta az ünnepi
emlékmisét. A jellemes szent
király érdemei közül fontosnak
tartotta kiemelni, hogy László
király „tartást adott a nemzet
nek”. A szentmise keretén be
lül került sor a Szent László
ról, Szent Erzsébetről és Szent
Margitról készült tűzzománc
képek, Fehér Margit alkotása
inak megáldására.

Németh István felvétele

Új fejezet kezdődhet a komáromi sportéletben

Két új pálya, lelátóval

Az 1960-as évek elején a városfejlesztési tervek értelmében felépült Komáromban az új, többfunkciós stadion, labdarúgópályával, atlétikai futópályával. Több, mint két évtizeddel később
Ölveczky Ferenc akkori polgármester, a sport lelkes támogatója korszerűsíttette az épületkomplexumot és az akkori elvárásoknak megfelelő lelátót is építtetett. Jórészt neki is köszönhető, hogy a gondoskodást a komáromi csapat a II. ligás szereplésével hálálta meg.
A sportlétesítmény az elmúlt ket és az edzések folyamatos játékosokat is a soraiban tudó
négy évtized alatt azonban biztosítása érdekében egy műfü DAC-hoz ezenkívül a Bethlen
nem esett át komolyabb át ves pályát is építenek a pénzből. Gábor Alapon keresztül is ju
alakításon, így most, amikor Nem titok, hogy Szüllő Bélának, tott 1 millió euró, amelyet az
a csapat újra az országos II. a lilafehér klub alelnökének ifjúsági akadémia fejlesztésé
ligában küzd majd, időszerű a kezdeményezésére kezdett a re fordíthat a dunaszerdahelyi
vé vált, hogy a modern kor KFC vezetősége megfelelő tá klub, s összességében véve ez
nak és a központi sportvezetés mogatót keresni, s mivel hazai a támogatás kevesebb, mint
előírásainak is megfelelő sta befektetőre nem találtak, a Ma amit most Komárom kapott!
dionja legyen Komáromnak. gyar Labdarúgószövetséghez A felújítás nem csupán a II.
A múlt héten került nyilvá fordultak.
liga feltételeinek tesz majd
nosságra, hogy a komáromi Az 5 millió 900 ezer eurós tá eleget, de az I. liga előírásai
sportvezetés kitartásának kö mogatás szlovákiai viszony nak is, hiszen nem titok, hogy
szönhetően – mivel minderre latban is komoly összegnek a komáromi csapat rövide
hazai forrást nem találtak – a számít. A Fico-kormány és a sen a legmagasabb osztályba
magyar kormány illetékesei Szlovák Labdarúgószövetség szeretne lépni. Az azonban
felülvizsgálták kérelmüket, 2013-ban indult tízéves stadi biztos, hogy a város képvise
és azt megalapozottnak talál onrekonstrukciós programjá lőinek illene elgondolkodniuk
va, 5,9 millió eurós támoga ban a komáromihoz hasonló azon, továbbra is a feneket
tást nyújtanak a felújításhoz. nagyságú klubok 750 ezer eurós len zsáknak bizonyuló városi
Ennek értelmében a Magyar támogatást kaptak, a szlovák cégek támogatását szorgal
Labdarúgószövetségen ke élvonalban szereplő magyar mazzák, vagy pedig azokat a
resztül folyósítják majd a tá csapat, a dunaszerdahelyi DAC tömegsportokat támogatják,
pedig 2 millió 400 ezer eurót amelyek jelentős részt vállal
mogatást.
Rövidesen megkezdődik a kapott stadionépítésre a Fico- nak az ifjúság nevelésében (a
pályát körülölelő földsánc le kormánytól. Ezt az összeget a KFCnek több mint 200 diák
bontása, felépül az új lelátó, a szlovák kormány ezen a héten játékosa van) és nemzetközi
régi gyepszőnyeget fűtött talaj újabb 1,5 milliós összeggel eseményeken képviselik Ko
váltja fel, felújítják az öltöző toldotta meg. A magyarországi márom színeit.

Dudáš Viktort Jaška Miroslav
váltotta az igazgatói székben
Július folyamán távozott a komáromi kórház igazgatói funkci
ójából Viktor Dudáš, aki a szűk lehetőségek ellenére tevékeny
és eredményes munkát végzett. Osztályok újultak meg, modern
diagnisztikai berendezéseket kapott a kórház. Augusztus 1-jétől
Miroslav Jaška tölti be az igazgatói posztot. Neve nem ismeret
len az egészségügyben, mert korábban a lőcsei közkórház igaz
gatójaként végzett ugyancsak eredményes munkát. Az Agel SK
berkeiben tevékenykedő Forlife nonprofit szervezettel a Nyitra
megyei közgyűlés legutóbbi ülésén további húsz évre meghosz
szabbították a bérleti szerződést, illetve kellő fedezetet biztosítot
tak a belgyógyászati pavilon teljes felújítására.

Adóbevallás csak elektronikusan?

Még a kormányon belül sem okozott osztatlan sikert a pénzügyminisztérium azon ötlete, miszerint jövőre minden vállalkozónak elektronikus úton kell az adóbevallását végeznie. Eddig
csak a cégeket kötelezték arra, hogy kizárólag elektronikus úton kommunikáljanak az állammal, illetve csak a cégek és az áfafizető vállalkozók számára volt kötelező az elektronikus
adóbevallás, ám a pénzügyminisztérium tervei szerint jövőre már az egyéni vállalkozók is
kizárólag az interneten keresztül végezhetnék adóbevallásukat.
Az eddigiek során az egyéni hogy az elektronikus kom sak az internetes alkalmazá
vállalkozók szabadon eldönt munikáció nem túl népszerű sokban, esetleg számítógéppel
hették, hogy hagyományos a körükben. Ezzel szemben a sem rendelkeznek. Ők vagy jó
módon, vagy elektronikus pénzügyi tárca azzal az indok pénzért könyvelői cégek szol
úton nyújtják be adóbevallásu lással kívánja kötelezővé ten gáltatásaira szorulnak majd,
kat, de ezt a megoldást tavaly ni, hogy ezzel a vállalkozókon vagy vállalkozásuk feladására
a közel 435 ezer vállalkozóból szeretnének segíteni, hogy kényszerülnek. Nem tetszik
mindössze 70 ezren válasz megszabadítsák őket a feles a terv az informatizációért is
tották, ami arról tanúskodik, leges „papírmunkától”. Nem felelős kormányfőhelyettes
ért egyet az elektronikus adó nek, Pellegrininek sem, ő azt
bevallás kötelezővé tételével kifogásolta, hogy a vállalko
a Szlovákiai Adótanácsadók zóknak a kommunikációhoz
Kamarája sem, mely szerint új postafiókot kellene nyitniuk
a javaslat könnyítés helyett a az adóhivatal portálján. Hogy
vállalkozói engedéllyel dol végül mi lesz a tervezet sor
Augusztus 6-án a Klapka téren folytatódik a komágozó egyszerű alkalmazot sa, egyelőre nem tudni, annyi
romi V. Lehár Nyár programsorozata. Ezúttal a régió
takat, ha úgy tetszik kény azonban bizonyos, hogy a vál
legismertebb magyar és világslágereket zenét játszó
szervállalkozókat és a kisebb lalkozókat nem ilyen módon
együttese, a dél-komáromi Elektron Band gondoskomezőgazdasági vállalkozókat kellene segíteni Szlovákiá
dik a felhőtlen szórakozásról.
sújtja majd, akik nem járato ban!
-zsu-

V. Lehár Nyár

Osztják a pénzt

A tavaly július végi esőzések után összesen 230 kárigénylés
érkezett a Komáromi Járási Hivatalba, ezek közül 115 felelt
meg a feltételeknek, ám csak 98-nak ítélték meg az egyszeri
támogatást. Ők 300 és 3 500 euró közötti rendkívüli segélyt
kapnak. A csaknem 100 ezer eurós pénzcsomag a múlt héten
érkezett meg a város számlájára.

Lelkiatyák új helyen

Július folyamán személyi változásokra került sor a Nagyszombati Főegyházmegyében. Az alábbiakban a régió magyarlakta plébániáin történt személyi változásokat ismertetjük.
Dobrý László ógyallai espe peresévé, ThDr. Józsa Attila
resplébánost Galántára, ThDr. ógyallai lelkiatyát az ógyallai
Józsa Attila galántai espe esperesség esperesévé nevez
resplébánost Ógyallára, ThDr. ték ki.
Karaffa János keszegfalusi Dobrý László galántai espe
plébánost
Pozsonyeperjesre resplébános látja majd el Ne
meskosút, ThDr. Józsa Attila
nevezték ki plébánosnak.
Plébániai kormányzóvá (admi ógyallai esperesplébános Per
nisztrátor) nevezték ki Nagy bete, Kiss Róbert kanonok,
Péter ekeli lelkiatyát Felsősze püspöki helynök, komáromi
esperesplébános Keszegfalu
libe.
Dobrý László galántai lelki és Ekel egyházközségeket is.
atyát a galántai esperesség es Egyéves időszakra kisegítő
lelkésznek nevezték ki Sabó
Miklós lelkiatyát Izsára, káp
lánnak nevezték ki Sankó Sza
bolcsot Dunaszerdahelyre.
Az egyházmegye köteléké
ből elengedték Balogh Ká
roly perbetei, Lormusz János
vásárúti, Szalay András po
zsonyeperjesi lelkiatyákat.

LIBERTATE melléklet

N álunk

mindent megtalál.
Forduljon hozzánk bizalommal!
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Prágai történelmi házjegyek
a komáromi Limes Galériában Zachár Ottó fotóin
A komáromi Limes Galéria Dúdor Istvánról elnevezett
emeleti kiállítótermében július 23-án egy igazi nyári
csemege, érdekes fotókiállítás nyílt a széles nyilvánosság számára. Zachár Ottó fotóin a történelmi prágai
házjegyek jelennek meg.
Farkas Veronika, a Limes Ga- házat 1623 óta díszíti ez a jel,
léria igazgatója a kiállításról s az első tulajdonosa II. Ruígy nyilatkozott: „A Buda- dolf császár ezüstedényeinek
pesten élő Zachár Ottó már gondozója volt. A prágaiak
hosszú évek óta a Bohemia azt tartották, hogy amíg ilyen
cseh-magyar baráti társaság jóságosan mosolyog a nap,
elnöke, s így gyakran járt fo- mint a házjegyen, addig nem
tózni Prágába a város történel- lehet baj. Jelenleg a J. A. Komi nevezetességeit. Egy ilyen menský Pedagógiai Múzeum
fotókörút alkalmával felhív- székhelye az épület. A híres
ták a figyelmét Prága törté- hegedűkészítő háza a Három
nelmi házjegyeire, s ezeket hegedűhöz címzést viselte. De
felfedezve és fotózva érdekes voltak a jelek között állatok
könyvkatalógust
jelentetett is, így oroszlánok, tigrisek,
meg nagy sikerrel. A történel- kígyók, hattyúk. Számomra
mi házjegyek középkori talál- nagyon érdekes jel volt még
mánynak számítottak, ezek a Kőszűz és az Arany ana míves művészeti alkotások gyalhoz címzett házjegy is. A
igazították el az embereket, kit történelmi prágai házjegyek
hol találnak meg, hiszen akkor napjainkban gazdagítják az
még nem voltak házszámok. Óváros, a Kisoldal és a HraAz egyes házjegyek rámutat- dzsin patinás utcai hangulatát
tak a mesterségekre, céhekre, és sokszor középkori mondák
lovagi címerekre, vendéglőkre is fűződnek hozzájuk. A Právagy egyszerűen csak fontos, gát felkereső vendégek némi
nevezetes házakra.”
képzelőerővel találkozhatnak
A megnyitón magam is meg- az ódon házak egykori lakócsodáltam a művészeti alkotá- ival. Aki tehát látni szeretné
sokat, amelyeket Zachár Ottó Prága legszebb házjegyeit,
színes fotóin megörökített. látogasson el augusztus 21-ig
Csak illusztrációképpen meg- a komáromi Limes Galéria
említek néhányat. A Valdštejn Dúdor István-kiállítótermébe.
utcai az Arany naphoz címzett
Dr. Bende István

Folyosók és pincék
Komárom alatt

A komáromi utcák felújításának engedélyeztetése kapcsán, azokon a területeken,
amelyek műemlékvédelmi
zónában vannak, a Műemlékvédelmi Hivatal az engedélyek kiadásakor kötelezte
a várost, hogy a földmunkák
csak a hivatal felügyelete
alatt végezhetőek el, egyúttal
a beruházónak, vagyis a városnak régészeti kutatásokat
is kell biztosítania. Ilyen terület a Jókai és a Ferencesek
utcája közötti parkoló területe, ahol a Duna Menti Múzeum szakemberei leletmentési
és feltárási munkákat végeznek. Az elmúlt napokban a
parkoló alatt ráleltek egy 1718. századi folyosóra és
pincejáratra. Ezek feltárása
után előreláthatólag a hónap
folyamán már folytatódhat a
parkoló területrendezése. Jakab István felvételein jól látható a kutatógödörben feltárt
folyosó boltíve.

Három hegedű is jelzi, hogy a ház valamikori tulajdonosa hegedűkészítő volt

Újabb egészségügyi
reform a láthatáron
Újabb egészségügyi reformnak veselkedik neki a tárca, ezúttal a sürgősségi ügyeleti rendszert kívánják „átszabni”. Az átalakítások novemberben kezdődnek, s az ügyeletek rövidebb
ideig tartanak majd nyitva, várhatóan kevesebb helyen lesz
ellátás és fizetni kell érte.
Mivel a sürgősségi ügyelet hasmenéssel, 10 eurót kell fimindenekelőtt a hirtelen fellé- zetnie. Ezt az összeget abban
pő, de nem életveszélyes egész- az esetben nem kell fizetni, ha
ségügyi problémák kezelésére a beteg baleset miatt keresi fel
szolgál, ezért itt a jövőben nem a kórházi ügyeletet, illetve ha a
lesz nonstop szolgálat. Munka- kezelése több mint két órán át
napokon délután négytől éjjel tart, s ha az ellátást követően
tizenegyig, szabadnapokon pe- kórházi kezelést ír elő az orvos.
dig reggel héttől este tizenegyig Ezzel azt szeretnék elérni, hogy
várják a betegeket, mert a tárca a kórházi ügyeleteket valóban
felmérése alapján este tizenegy csak a súlyos állapotban lévők
óra után már kevesen vették keressék fel, könnyebb esetekigénybe ezt az egészségügyi kel ne terheljék indokolatlanul.
szolgáltatást. Aki mégis ezt az A sürgősségi ügyelet gyakoridőpontot követően igényelne latilag nem drágul, 1,99 euró
orvosi ellátást, annak a kórhá- helyett 2 eurót kell majd érte
zi ügyeletre kell mennie. Ha fizetni. A javaslat alapján javul
azonban indokolatlanul fordul a szolgálatos orvosok bérezése,
a kórházi ügyelethez, mondjuk óránként 12 eurót kapnak.
egyszerű lázzal, megfázással,
-zsu-

Kristóf Réka szombaton adott
jótékonysági hangversenyt Komáromban

GLÓRIA, azaz DICSŐSÉG

Kristóf Réka, az ifjú szopránénekesnő komáromi koncertjén
abban a csodálatos, aranyszínben tündöklő sárga fellépőruhában lépett a református templomban közönsége elé, amelyet a Virtuózok döntőjében is viselt. A színek szimbolikája
alapján a sárga az örök fény, az emberek és az Isten közötti
közvetítés jelképe, a hit, a jóság, a sugallat színe.
A Virtuózok 2017-es éva- tegyék, megszerettessék azokdának abszolút győztese az kal is, akiknek számára nem
Accademia di Monaco kama- éppen vonzó a régi komolyzerazenekar által megszólalta- ne. Az biztos, hogy Komáromtott korhű barokk hangszerek ban ezt a feladatukat becsületkíséretében Vivaldi, Fasch tel teljesítették, hiszen Kristóf
és Händel egyházi darabjait Réka nemcsak kiegészítette a
adta elő. Mindez merész vál- hangszereket, illetve csodálalalkozás volt, hiszen a barokk tos szopránjával betöltötte a
cirádái az akkori szerzemé- templomot, hanem együtt, egy
nyekben is visszaköszönnek, teljes egységet alkottak.
s az előadóktól így hatalmas – A szemekben látom, hogy ez
erőfeszítést igényelnek ezek működik. Ennyire személyea művek. Mindez vonatkozik sen, közvetlenül átélni ezeket
a zenekarra is. A Németor- a pillanatokat nagyon nagy
szágban alakult Accademia di boldogságot jelent – fogalmaMonaco zenekar tagjai viszont zott Réka, aki hangsúlyozta,
kötelességüknek tartják, hogy azért szeret az Accademia di
a barokk zenét korhű hang- Monacoval játszani, mert ők
szereiken
„fogyaszthatóvá” is ugyanilyen teljes lélekkel
zenélnek. – Ez egy csoda,
hogy egy nehéz zenével is
elérjük a közönséget – nyilatkozta.
zett, megszomjazott fürdőlátogatók szolgálatá- Réka és a zenekar a legnaban. Ezúttal a csúszdának köszönhetően kisebb gyobb sikert kétségkívül
lett a szabad úszásra rendelkezésre álló vízfe- Georg Friedrich Händel Glória
lület (a csúszda alatt nem szabad tartózkodni), in exelsis Deo című művének
előadásával aratta. Ez a mű
illetve hirtelenjében megdrágult a belépőjegy.
Sok helyütt olvastam már, hogy Komárom új azért is nagy kihívást jelent,
játszótérrel gazdagodik, amely a Monostori- mert többnyire nagyzenekari
erőd formájában kerül megépítésre. Egyesek kísérettel mutatják be, ezúttal
szerint ezt a fürdő környékén kellene elhelyez- azonban „szűkített” taglétszáni. Miért? Hogy még csak lehetőség se legyen a mú együttes adta a kíséretet,
az átirat viszont mestermű.
fürdő bővítésére?
Én a városvezetés helyében a játszóteret kivin- A „jutalomdal” a komárominém az Erzsébet-szigetre, hiszen a valódi erőd akhoz szólt, amikor Réka elcsaknem a régi, évek óta nem használt focipá- énekelte a 42. zsoltárt olyan
lyával szemben van, idilli terület és a sziget vi- átéléssel, amelyre csak az érett
énekművészek képesek.
szakapná régi, üdülőterületi arculatát.
Visszavárjuk!
– szabados –

OLVASÓINK ÍRTÁK
Nem kis meglepetéssel figyeltem fel arra, hogy
a régió valamennyi lapja (még a Dunatáj is!)
büszkeséggel számolt be arról, hogy a komáromi termálfürdő új vízi csúszdával gyarapodott.
Végre. Mondhatni több évtizednyi lemaradással Dél-Komáromtól, vagy Nagymegyertől,
Komáromnak is lett egy fürdőbeli látványossága.
Nekem Bacsó Péter filmje, a Tanú jutott eszembe, amikor Bástya elvtársnak narancs helyett
citromot szolgálnak fel a következő szavak
kíséretében:„Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb,
de a miénk!” A mi csúszdánk is kicsi, és savanyú is miatta az ember közérzete. Én nem
csúszdára vártam, hanem arra, hogy végre bővüljön a vízterület, több legyen az árnyékos
parkrész, kulturált standok álljanak a megéhe-

Új helyiségeket
kaptak
A gútai Hosszú utca sarkán álló épületnek
hányatott sors jutott. A II. világháború után
tulajdonos nélkül maradt épület idővel a
valamikori Kommunális Üzemek használatába került, évekig itt volt a temetkezési
vállalat és a villanymotorok tekercselőüzeme is. Sokáig próbálták bérbe venni vállalkozók is, de kevés sikerrel. A gútai önkormányzat döntése alapján az épület teljes
belső felújításon esett át. – Elvégeztük a
falak szigetelését, az elöregedett elektromos hálózatot kicseréltük, megjavítottuk
a tetőzetet, új ablakokat kapott az épület
– mondta Halász László, a városi hivatal vagyonkezelési osztályának vezetője,
majd így folytatta: – Az új helyiségekbe
költözik be a Csemadok városi szervezete és a Jednota nyugdíjas szövetség gútai
alapszervezete. Az épület külseje ugyan
még ütött-kopott, de a jövő évben várhatóan kívülről is megszépül.
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ThDr. Karaffa János: Menedéket Jumurdzsáknak?

Amikor annak idején

újra és újra elolvastam Gárdonyi
Géza „Egri csillagok” című örökbecsű regényét, úgy gondoltam,
ez egy olyan mű, amelyben tisztán megkülönböztethető a Jó és a
Rossz. A Jó oldalon áll a hazáját védő Bornemissza Gergely és
Dobó István, míg a Gonoszt a hódító törökök és a kegyetlen Jumurdzsák testesítette meg számomra.
Ma „multikulturális” és „toleráns”, a „másságot” mindenek fölött
tisztelő világunkban úgy tűnik, elmosódtak a Jó és a Rossz közti
határvonalak. A szélsőséges relativizmus útvesztőiben tévelygő
modern ember úgy gondolja, már nincs a hagyományos értelemben vett Jó és Rossz, mert minden csak viszonylagos. Ami nekem
jó, azt a másik talán negatívan értékeli.
Úgy tűnik, ma már nem mindenki számára jelent hősi cselekedetet
az egri vár védőinek magatartása, akik egykor magyar hazájukért
és keresztény hitükért „Jézus, Mária!” kiáltással szálltak harcba a
vérszomjas török hódítókkal szemben.
Jézus azt mondja: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint

annak, aki életét adja barátaiért.” Az egri vár védői életüket adták:
övéikért, nemzetükért, hazájukért. Nem gyűlöletből vagy érdekből gyilkoltak, hanem jogos önvédelemből voltak kénytelenek
ölni, szeretteik miatt. Választhattak volna más utat is: „menedéket” adhattak volna a „szegény” Jumurdzsáknak, feladhatták volna a várat és felvehették volna a muzulmán hitet.
Megváltozott értékrendű korunkban bizonnyal akadnának olyan
„toleranciát” hirdető aktivisták, akik Bornemissza Gergely mai
követőit intoleránsnak és kirekesztőnek bélyegeznék és követelnék, hogy adjunk menedéket a „jobb megélhetés” reményében
érkező Jumurdzsák-utódoknak. Elképzelhetjük, mi lenne a sorsa a
várnak, ha beengednénk őket …
Sajnos, egyre inkább úgy tűnik, feledésbe merülnek az olyan erények és értékek, mint a hazaszeretet, önfeláldozás, bátorság, egyeneslelkűség. Sokak szerint nem kifizetődő ezeknek az értékeknek
a követése. A keresztény-nemzeti hagyományaink köveiből épített
vár alapjait „titkos féreg rágja”. De mi ne csüggedjünk, mert ez

Egyedi játszóterekkel gazdagodnak
a Pons Danubii társulás anyaországi és felvidéki tagjai

Várak és emlékhelyek

Múlt héten tartott sajtótájékoztatót a komáromi városházán Bara Zoltán, a Pons
Danubii EGTC igazgatója. A kishatár menti együttműködés keretében a magyarországi Oroszlány, Tata, Dél-Komárom és Kisbér, illetve régiónkból Komárom,
Gúta, Ógyalla, valamint Vágsellye és Érsekújvár nevezetességeinek makettjei
modern és interaktív játszótérként gazdagítják a városok összképét.
A projekt összköltsége 2 901 114 euró tott. – Célunk továbbra is az, hogy a lehelesz. Komáromban a dél-komáromi Csil- tő legnagyobb teret biztosítsunk azoknak,
lag erőd (248 500 euró), testvérvárosában, akik szeretnék megismerni környezetünk
Dél-Komáromban az észak-komáromi szépségeit, illetve megtehessék ezt azok a
Öreg- és Újvár (290 320 euró),
Ógyallán a tatabányai bányamúzeum (150 000 euró), Gútán a tatai vár (250 000 euró), Tatán a tó
körül a „malompark” (környező
malmok, többek között a gútai
mintájára – 317 000 euró) épül
fel. Kisbérre kerül a gútai fahíd
(195 000 euró), Oroszlányba a
vágsellyei reneszánsz kastély
(294 000 euró), míg Vágsellyére
a majki (oroszlányi) remeteség
(282 000 euró), Érsekújvárba
pedig az érsekújvári, mára már
nem létező (lebombázott) rene- Ilyen lesz az új gútai játszóvár
szánsz kori vár kicsinyített mása
(335 000 euró). A projekt nyertese még turisták is, akik nem hoztak magukkal keSzőgyén, ahol azonban nem játszótér rékpárt. Örömmel számolhatok be arról,
épül, hanem egy mobil színpadot emelnek hogy a másik nyertes projekt a budapesti19 000 euró értékben.
hez és a győrihez hasonló bringakölcsönzők telepítése. Összesen
125 kerékpárról van szó,
amelyekhez kilenc városban lehet majd hozzájutni.
Komáromban, Dél-Komáromban, Gútán, Ógyallán,
Tatán, Kisbéren, Oroszlányban, Érsekújvárban és
Naszvadon. Ez utóbbiban
komoly
fürdőfejlesztés
zajlik, és jól jön majd nekik az új fürdő köré épített
kerékpártelep – árulta el
Horváth Árpád. Nem kell
A monostori erőd óriásmakettje Komáromba kerül
aggódni amiatt, hogy ellopják a bringákat, ugyanMint ahogy arról már a múlt héten hírt is annyira jellegzetes lesz a kialakításuk,
adtunk, a szervezet nyertes uniós pályá- hogy eladhatatlanok lesznek, ráadásul
zatának köszönhetően mindkét Komá- valamennyit GPS nyomkövetővel látromban modern, interaktív játszótér épül, ják el. A projekt értéke egymillió euró,
illetve a budapestihez és a győrihez ha- és akárcsak a játszótér esetében, jövő
sonló kerékpárkölcsönző-rendszer tele- ilyenkor már bringázhatunk a KOMBI
pül. Bara Zoltán pontosabb
tájékoztatást adott a két
projektről. – Az összes játszótér érdekes és impozáns
jellege mellett a mozgássérült gyerekekre is gondoltak a tervezők. Belsejükben
interaktív játékokat helyeznek el, ahol a gyermekek
játszva tanulhatnak az adott
nevezetességről,
odakint
pedig szülők szórakozhatnak. A kilenc játszótér valójában egységes egészet
alkot, minden játszótérnél
találhatunk majd utalásokat a többire – magyarázta
Horváth Árpád, Gúta polgármestere. – Komáromban
valószínűleg a termálfürdő
mellett, Gútán a Szent Rozália-emlékpark, a futópálya és a sportcsarnok közötti területen. Egy városi
rendelet értelmében itt tilos
az alkoholfogyasztás. Nem A tatabányai bányászat emlékeit idézi majd az ógyalkis büszkeséggel mondha- lai játszótér
tom el, hogy a játszóterek
tekintetében a miénk lesz a legnagyobb, (Komárom Bike) nevezetű kerékpárolegattraktívabb.
kon. A jövő évi búcsún és vásáron pedig
A társulás, fennállásának nyolc éve alatt már birtokba vehetik a gyerekek az új
elsősorban a kerékpárutakra összpontosí- játszótereket is.

a vár még nem dőlt össze – még nem
sikerült a sátáni erőknek minden keresztény értéktől megfosztaniuk nemzetünket.
Dobó Istvánnak a végső küzdelem
előtt mondott szavai bátorítsanak bennünket, keresztény magyarokat a mai
pogány istentelenség minden támadásával szemben: „Megesküdtünk, hogy
a várat meg nem adjuk. Eskünket megállottuk. Úgy dacolt a vár eddig az ostrommal, mint tenger viharával a tengerben álló kőszikla. Bűntelen lélekkel kell küzdenünk a
várnak és hazánknak a megmaradásáért! Példátlan az a küzdelem,
amellyel megtartottuk a várat. Bízom a lelkünk erejében, bízom
Szűz Máriában, aki Magyarország patrónája, bízom Szent István
királyban, akinek a lelke mindig a magyar nemzettel van, és legjobban bízom magában az Istenben! Induljunk, testvéreim!”

33. GÚTAI VÁSÁR ÉS BÚCSÚ

a programok augusztus 10-én kezdődnek és auguszus 13-ig tartanak
Rendezvények és programok:

Augusztus 10. – csütörtök
8 és 12 óra között Kézilabdacsapatok kötelező bejelentkezése a sportcsarnokban
14 és 19 óra között Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint
20 órától Kézilabdások ünnepélyes felvonulása

A Leonor szálló kerthelyisége:

20.30 órakor A „Kolárovo CUP 2017” kézilabdatorna
ünnepélyes megnyitója
21 órától DJ Čeku – disco (Kolárovo – Cup party)
Belépés ingyenes.

Augusztus 11. – péntek
Kézilabdapályák:

08.30 és 20 óra között Kézilabda-mérkőzések sorsolás
szerint

Gőgh Kálmán Stadion:
15 órától 11-es rúgó verseny

Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola udvarán:
17 órától a gútai Túlontool zenekar koncertje
18.30 órától Jump Rock Band, elő koncert
21 órától OCHO MACHO, elő koncert
Napijegy: 2,- € * 3 napos bérletjegy: 5,-€

Templom tér 4. – „Borok tere”
a városi művelődési központ előtt:

(szervező: Gúta város)
17 órától Borozáshoz szól a zene, helyi és környékbeli
énekesek műsora
18 órától Népzene és világzene, Bellő zenekar
19.30 Térzenei koncert – GUT BAND és növendékei
21 órától Borozáshoz szól a zene – reprodukált halk zene
23 órától Utcabál – RITMO zenekar

Leonor szálló – kerthelyisége
Garden WineFest – Jazz&Grill
21 órától Frees – koncert
22.30 órától Roy & Ádám – koncert
23.30 órától DJ Čeku – disco

Augusztus 12. – szombat
Kézilabdapályák:

08.30 – 20 óráig Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint

Templom tér 1.
a városi hivatal előtt:
17 órakor Tombolahúzás

Vásári szabadtéri színpad
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:

18.30 órától CLOUD 9+, élő koncert
BCK Streetball 2017 Afterparty, szervező: Basketball
Club Knives Kolárovo
21 órától KERESZTES ILDIKÓ és zenekara, élő koncert
Napijegy: 3,- €
3 napos bérletjegy: 5,- €

Templom tér 4. – Borok tere
a városi művelődési központ előtt:

(szervező: Gúta város)
16 órától Világslágerek, helyi és környékbeli énekesek
műsora
19.30 órától „Cintányéros cudar világ” – operettműsor, Baráti Dal-Szín-Ház (Győr)
21 órától Borozáshoz szól a zene – reprodukált halk
zene
23 órától Retro-disco, D.J.SZEMI (Mosonmagyaróvár)

A Leonor szálló kerthelyisége:
Garden WineFest – Jazz&Grill
21 órától Farkas Attila, jr.- koncert
22.30 órától EMILIO – koncert
23.30 órától DJ Čeku – disco entry
Belépő: 4 EUR

Augusztus 13. – vasárnap

Nagyboldogasszony római katolikus
plébániatemplom:
8.00 Szentmise magyar nyelven
9.30 Szentmise szlovák nyelven
11.00 Szentmise magyar nyelven

Református Lelkészi Hivatal – Gúta,
Református imaterem, Októberi tér 15.
11.00 Református ünnepi istentisztelet

Sportcsarnok:

8.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, ünnepélyes kiértékelés

Gőgh Kálmán Stadion:

VMK melletti zöld terület:

10.00 Idősebb diákok: bajnoki mérkőzés (3. liga)
12:00 Fiatalabb diákok: bajnoki mérkőzés (3. liga)

Corvin Mátyás Alapiskola udvara:

Vásári szabadtéri színpad
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:

10 – 20 óráig Ugrálóvár, légvár – ingyenes,
a Szeretlek Gúta Polgári Társulás jóvoltából
10. BC Knives Streetball Cup 2017
szervező: Knives Basketball Club Gúta
Program:
8 órakor Versenyzők nevezése
9 órakor Megnyitó
9.15 órától Alapszakasz mérkőzései
13 órától Egyéni versenyszámok
15 órától Negyed- és elődöntők
16 órától Döntők
17 órától Eredményhirdetés és díjátadó

18.00 APACUKA zenekar, élő gyermekkoncert
20.00 ISMERŐS ARCOK , élő koncert
Napijegy: 2,- € * 3 napos bérletjegy: 5,-€

13.30 órától Serdülők: bajnoki mérkőzés (4. liga)
17 órától Felnőttek: bajnoki mérkőzés (4. liga)

Leonor szálló – kerthelyisége

Gőgh Kálmán Stadion:

Templom tér
a városi hivatal előtti parkoló:

13.30 és 15.30 óra között Veterán járművek – OLD TIMER
CUB NITRA – bemutató, kiértékelés

Templom tér 1.
a városi hivatal előtti füves részen:

16 órától Gútai kutyakiképző iskola – Kutyabemutató/különböző fajtájú és méretű kutyák engedelmességi és szocializációs gyakorlatainak bemutatása, amit látványos őrzővédő feladatok végrehajtása követ, majd a közönségnek is
lehetősége nyílik mindezt kipróbálni

Templom tér 4. – Borok tere
a városi művelődési központ előtt:

(szervező: Gúta város)
16.30 Ismert filmbetétdalok, helyi és környékbeli
énekesek műsora
18.30 OLD MUSIC NEW SOUL – Memória Társulat
(Komárno)
20 órától Borozáshoz szól a zene– reprodukált halk zene
Garden WineFest – Jazz&Grill
21.00 DJ Čeku – disco

Kiállítások
Fauna Gutta

– A város, ahol a folyók találkoznak
Tóth Tamás és Fűri Gábor természetfotó-kiállítása
Megnyitó: augusztus 11., 19 órakor
a Hotel Leonorban

A kiállítás megtekinthető az egész vásár ideje alatt.
Kisvonat közlekedik a vásár ideje alatt, indulás a városi hivatal információs sátrától.
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
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Az asszony megoldja

Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?
Ennél a nagyon is szeszélyes
időjárásnál, ahol tarol a jégesővel gazdagított zivatar,
másnap pedig a tikkasztó
kánikula teszi próbára a gazdákat és a kertjeiket, figyelni
kell a gyümölcsfáinkat és a
szőlőt is, mert nagyon könynyen megjelenhetnek rajtuk
különböző kórokozók, melyek ellen leginkább permetezéssel védekezhetünk.
A gyümölcsfákon ilyenkor
szoktak megjelenni az amerikai fehér szövőlepke hernyófészkei. Ezek kezdetben
kis felületen látszanak, a hernyók
is kicsik, de egyre
növekszenek. Ha
időben észreveszszük, vágjuk le a
hernyófészkeket,
és égessük el. Ezzel megúszhatjuk
a vegyszeres védekezést, de ha permetezni kell, az
alábbi szerek közül választhatunk:
Dimilin, Insegar,
Match és Dipel,
illetve a Magyarországon forgalmazott Sherpa.
Augusztusban már
ügyelnünk kell a szőlőben
alkalmazott szerek élelmezés-egészségügyi várakozási
idejére. A peronoszpóra ellen ilyenkor felhasználható
gombaölők közül a Dithane
M-45, a Polyram, a Vondozeb várakozási ideje 30 nap,
tehát utoljára csak szüret előtt
egy hónappal alkalmazhatók.
A többi készítmény (Rézoxi-

klorid, Bordóilé, Champion,
Cuproxat, Kupfer, Fisila, Galben, Curzate, Mikál) várakozási ideje 21 nap. Az ilyenkor
legveszélyesebb
kórokozó,
a botritiszes szürkerothadás
elleni speciális készítmények
közül a Switch várakozási ideje 14 nap, a Rovralé, a Teldoré
és a Quadrisé 7 nap. A lisztharmat ellen ilyenkor használt
kéntartalmú szereknek nincs
várakozási idejük, viszont
szüret előtt három héttel abba
kell hagyni a védekezést.
Körültekintőbben kell megoldani a
növényvédelmet az
almás termésűeknél
is, hiszen a
meleg nyár
miatt valószínűleg
hamarabb
sor kerül a
szedésükre. Almában az alm a m o l y,
az aknázómolyok és
a sodrómolyok okozhatnak
károkat. Védekezésként környezetbarát készítmények jöhetnek szóba, melyeknek vagy
nincs élelmezés-egészségügyi
várakozási idejük, vagy ez
csupán 3-4 nap. Ilyen például
a Dimilin 25 WP, a Dipel ES,
a Decis 2,5 EC és a Karate
Zeon 5 CS. Környezetkímélő
megoldás a hernyófogó övek
használata is.

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

A szeptemberben érő őszibarackfajtákat csak akkor kell
permetezni, ha a feromoncsapdák fogásai alapján a keleti gyümölcsmoly tömeges
rajzására lehet következtetni.
A permetlébe érdemes gombaölő szert is keverni, méghozzá a monília és a sztigmiás levéllyukacsosodás ellen.
Ezek ellen például az alábbi
készítmények használhatók:
Dimilin, Karate Zeon, Systhane Duplo, Topsin M-70, Rovral. Ha a takácsatkák ellen is
védekezni kell, jó például a
Nissuron és a Flumite.
A konyhakertben fokozottabban kell védekezni az ősszel
érő káposztaféléket károsító
bagolylepkék ellen. Csak akkor permetezzünk, ha muszáj:
ilyenkor szóba jöhet például
az Actara, a Basudin, a Cyper,
a Decis, a Match és a Nomolt.
A paradicsomban szintén károkat okozhat a gyapottokbagolylepke hernyója. Mivel
rendszeresen szedjük, ellene
háromnapos várakozási idejű
szert alkalmazhatunk (Karate
Zeon, Sherpa, Decis). A levélbetegségek ellen szintén
rövid várakozási idejű szert
érdemes választani: Amistar,
Galben, Mikal, Ridomil Gold.
Ugyanakkor a fertőzött, rothadó bogyókat le kell szedni, majd megsemmisíteni,
nehogy tovább fertőzzenek.
Száraz melegben az uborka
és a többi tökféle is fertőződhet a lisztharmattól. Jó
ellene például az Amistar, a
Bordóilé+kén, a Karathane és
a Topsin.
-la-

humor-csokor
Izraelben Kohn üldögél egy narancsfán és narancsot eszik. Hirtelen feltűnik a
narancsfa gazdája, megáll a fa alatt és felkiabál:
– Azt mondja a Biblia, hogy ne lopj!
Mire Kohn hátradől az ágak között és elmerengve azt mondja:
– Csodálatos a Te országod, Izrael! Ilyen csodálatos az időjárás, ilyen csodálatos narancsfák nőnek, és az ember csak eszegeti a narancsot és közben bibliai
idézeteket hallgat!
Egy nő dinnyét vásárol. Vagy harmincat megnyomkodott,
szagolgatott, mire a zöldséges:
– Hölgyem, legközelebb a férjét küldje el vásárolni, ő nem
válogatós…
– Ezt miből gondolja?
– Ha az lenne, nem vette volna feleségül.
– Mi az, hogy leánykereskedő? – kérdi Kovácsné újságolvasás közben a férjétől.
– Olyan ember, aki nőket ad el szerelmi célokra.
– Például engem is eladna, ha a markába kerülnék?
– Ne keverd össze a régiségkereskedővel!
Két rendőr sétál ki a vasúti alagútból.
Ruhájuk tépett, arcuk, kezük véres, alig élnek.
Nagy kínok között megszólal az egyik:
– Ugye megmondtam őrmester úr, hogy nem a bagoly
huhogott.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ön alapvetően hajlamos
arra, hogy valamit a fejébe vegyen, és máris biztosként könyveljen el, sajnos azonban korántsem működnek így a dolgok az
életben. A szerelemben mohón habzsolja az élvezeteket. Nagyon
igényli a szabad levegő által ébresztett energiautánpótlást, bármi
kikapcsolódás az ön számára, amit a szabadban végezhet.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezekben a hetekben örömet talál a munkában és készséggel vállal többet is belőle, mint
általában. Nem biztos, hogy nyílt elismerésben lesz része, de
személyes elégedettséget nyerhet, és anyagilag mindenképpen
megtérülnek az erőfeszítései.
KOS (március 21 – április 20.) Érzi, hogy nincs minden a legnagyobb rendben és változtatnia kellene évek óta megszokott
életrendjén. Ez nemcsak egészségi állapotán javítana szemmel
láthatóan, hanem a házassága vagy szerelmi élete is megváltozna. Az unalmas, megszokott hétköznapokat ünnepnapok válthatják föl, és ehhez mindössze az állandóságon kell változtatnia.
BIKA (április 21. – május 20.) Barátainak nagyobb szükségük van most önre, mint korábban bármikor. Sok dolgot kell
megbeszélniük, de ehhez szükség van egy nyugodt, idilli környezetre. Különösen egy közeli ismerőse igényli most a pártfogását. Nem tehet azonban többet annál, mint hogy tanácsaival
támogatja őt.

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.) A megfoghatatlanhoz,
érzékfelettihez való vonzalma kapcsolatba hozza mindennel, ami misztikus, ami szép, ami nem e világról szóló. Fárasztó, és nem mindig elismert munkát tartogat ez a hónap.
Gyakran nem is a feladatai jelentik a legnagyobb problémát, hanem a körülmények, vagy épp a nehézkes kollégák.
RÁK (június 22. – július 22.) A bolygók jelenlegi állása felélénkíti szerelmi életét, illetve harmóniát hoz otthonába. Ha épp
nincs senkije, akkor egyszerűen csak élvezze a nyugalmat, amit
a csillagok otthoni és családi életébe visznek. Most van a legtöbb szabadtéri esemény, látogasson ki rájuk és valószínűleg a
szinglik is párt találnak.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A legfontosabb,
hogy tisztában legyen értékeivel. Tökéletesítse azon tulajdonságait, melyekre büszke, és amelyek annyi sikerélményt
hoztak már eddig is. Vegye számba gyengéit és törekedjen
azok kiküszöbölésére. Néha igazán észrevehetné, hogy van,
aki törődik önnel!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Szépség és romantika. Ez a két szó jellemzi leginkább az augusztust. Bármerre jár, szépségre törekszik. Átalakítja az otthonát, ha mást
nem tud tenni, minden bútort odébb tol pár centivel. Semmi
nem ronthatja el a jókedvét. Ezekben a hetekben úgy érzi,
még a nap is az ön kedvéért süt.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Emberek közé kívánkozik, hogy megvitasson velük mindenféle témákat. Főleg
olyanokkal keresi a kapcsolatot, akik iránt mély érzelmeket
táplál. Könnyen ki tudja fejezni érzéseit és ezzel derűsebbé
teheti a környezetében élők napjait, vagy éppen a sajátját, ha
megértő hallgatóságra van szüksége esetleges problémáinak
kitálalásához.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezekben a hetekben
minden erőfeszítése busásan megtérül. Megtanulja, hogy milyen
fontos az, hogy pozitívan gondoljon mindazokra a dolgokra,
amelyeket el akar érni az életben. Megtapasztalja, hogy minél
tisztábban és élesebben el tudja képzelni a helyzetek pozitív alakulását, annál nagyobb eséllyel teremti meg őket.
NYILAS (november 23. – december 21.) Fontos, hogy kitartson megérzései mellett, így megóvhatja magát a csalódásoktól,
mivel ebben az időszakban hiszékenyebb és könnyen félrevezethető. Az óvatosság attól is megvédi, hogy olyan embereket
engedjen közel magához, akik nem feltétlenül méltóak erre.
BAK (december 22. – január 20.) Ha valamilyen téren komoly
változtatásra készül, azt hajtsa végre ebben a hónapban. Bármit tesz is, győződjön meg róla, hogy minden öntől telhetőt
megtett-e. Figyelmességével jelentős eredményeket érhet el.
Előfordulhat, hogy családtagjai nem örülnek a karrierjével kapcsolatos áldozatvállalásoknak.

5

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.

* Eladó búza, árpa és kukorica. Tel.: 0915 343 546

Azonnali
belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén
20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
* Nyugdíjas özvegyember
garzonlakást keres
Komáromban.
Tel.: 0915 581 884.

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

AUTÓBIZTOSÍTÁS
a legjobb
áron!
Tel.: 0905 928 195

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
a u g u s z t u s 5 - t ő l 11 - i g

SZOMBAT
M1

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, 12.40 Gyilkos
sorok (amer.), 13.45 Doktor House (amer.), 14.45
Az új karatekölyök (amer.),
17.00 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 18.55
Garf ield (amer.), 20.35
Evolúció (amer.), 22.45 Balekok (francia), 0.45 Hősök
(amer.)

RTL Klub

M1

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, 7.0 0
Mesék , 12.50 Falforgatók , 13.25 Gy il kos sorok
(amer.),
14.30
Dok tor
House (amer.), 15.30 Dick
és Ja ne t r ü k kjei (amer.),
17.25 R ipost, 18.0 0 Té nyek ,
18.55
Tit a n ic
(amer.), 23.05 A sötétség
ha rcosa (amer.), 1.05 Haz udj, ha t ud sz! (amer.)

6.40 Kölyök k lub, 12.45
Eg y rém moder n család
(amer.), 13.40 Töv ismad ara k (amer.), 14.45 Castle
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Eg y perc és nyersz!,
20.05 A m i k is falu n k
(mag ya r), 21.05 A z őserdő
hőse (amer.), 22.55 Üg ynökjátsz ma (amer.), 1.10
Volt egyszer egy Brooklyn
(amer.)

RTL Klub

RTL II

11.10 Jóbarátnők (amer.),
12.55 Segítség, bajban vagyok!, 17.55 Francia csók
(angol-amer.), 20.00 Jack
és Jill (amer.), 21.50 Csajos
buli (amer.), 23.40 Francia
csók (angol-amer.), 1.45
Csajos buli (amer.)

12.30
Anyák
gyöngye
(amer.), 12.55 Bolond szél
fúj (amer.), 15.00 A gyanú
árnyékában, 19.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 Elrabolva 2 (amer.), 21.55 A sötétség kapui (amer.), 23.40
CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.35 Sherlock, a jak,
12.50 Babar és Badou
kalandjai,
13.15
Nils
Holgersson
csodálatos
ut azása a vadludak kal,
14.05 Digby, a ti nisárkány, 15.00 Peppa malac,
17.05 Jake és Sohaország
kalózai, 19.45 Zou, 20.15
Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Én vag yok
it t!, 22.40 Dan ny Colli ns
(amer.), 1.25 A vitézek
kardja (amer.)

Duna tv

9. 2 5 Sz a b a d r ú g á s (a n gol), 12 .45 Távol - K el e t ,
13.4 0 A v i l á g ö r ö k s é g
k i n c s e i , 15.0 5 Na pf é n y
a j é g e n (m a g y a r), 16 . 30
Tó t h Já n o s (m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 Z s a r u vé r é s
c s ig avé r (m a g y a r), 2 0. 35
El n ö kc s e m e t e
(a m e r.),
22.25 Mar ily n és Bobby
(a m e r.- ol a s z)

Duna World

11.25 Feldobot t kő (mag ya r), 14.30 Bü sz kébben
t ű r n i má snál, 16.50 Balaton i nyá r, 18.50 Térké p,
19.20 Í zőr zők , 20.0 0 M i ndenből eg y va n , 21.35 A z
utolsó kéz i r at (mag ya r),
23.30 Tót h Já nos (mag ya r), 0.0 0 O per a Café

Pozsony 1

12.10
Mint
a
delfin
(olasz), 14.15 A csillag
(amer.), 15.50 Szlovákia
leg-faluja, 16.55 A test titkai, 17.55 Főzzünk, 18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.25 A test
titkai, 21.20 Talkshow,
22.15 A szerelem árnyékai
(olasz), 23.35 Mint a delfin (olasz)

Pozsony 2

11.50 Tudományos magazin, 13.35 Farmereknek,
14.05 A kölcsönkapott
bolygó, 14.40 Visszatérések és találkozások, 18.15
Labdarúgás, 20.55 Speer és Hitler, 22.25 A híd
(dán-svéd), 23.25 A II.
világháború, 0.25 A nap
angyala (brazil)

Markíza tv

12.10 Én és a hercegem
(amer.),
14.00
Mindenem a tánc (amer.), 16.45
Hogyan húzzuk ki bálna
záp fogát (cseh), 18.20 Így
mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Bridget Jones
naplója (amer.), 22.35 Apa
ég! (amer.), 1.00 Veszélyes
rakomány (kanadai)

JOJ TV

11.45 27 idegen igen
(amer.), 14.10 Az éhezők
viadala (amer.), 16.30 Jelszó, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó,
20.35
Titanic
(amer.), 0.55 Rocky Balboa
(amer.)

HÉTFŐ

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

M1

M1

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

TV2

TV2

TV2

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A
sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.10 Pénzt vagy éveket!, 20.35 Humorkoktél,
21.55 A szultána (török),
0.10 Hawaii Five-0 (amer.)

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 Én és
én meg az Irén (amer.), 0.25
Backstrom nyomozó (amer.)

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL II

RTL II

RTL II

VASÁRNAP

6.40 Kölyökklub, 10.55 A
Muzsikatévé
bemutatja,
11.25 Életmód kalauz, 13.35
Az őserdő hőse (amer.),
15.35 Ágyúgolyófutam 2
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55
2012 (amer.), 23.10 Túlélők
viadala (amer.), 2.25 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

M2

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 Jack és
Sohaország kalózai, 17.30
Aladdin, 18.15 Hahó, Öcsi!
(magyar), 19.35 Zou, 20.15
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Film klub
(amer.), 21.10 Most jó (angol)

Duna tv

12.45
Í zőr zők ,
13.45
Rosa , a z esk üvőszer vező
(német), 15.20 Leá ny vásá r (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Tom my és Tuppence forró nyomon (a ngol), 19.35
Család i va káció (amer.),
21.15 A keresz t apa 2.
(amer.), 0.45 Li k v id álva
(amer.-ka nad ai)

Duna World

11.30 Sz űt s Ma r a háza ssága (mag ya r), 13.40
Refor má ció hét ről hétre, 13.50 Rejt élyes X X.
szá za d , 14.20 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 17.25 Balaton i
nyá r, 18.50 Ö t kont i nen s,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35 Seu so I I, 23.10 O n
t he Spot

Pozsony 1

13.20
Poi rot
(a ngol),
15.0 0 Ha vol na pu sk á m
(szlová k), 16.35 I lyenek
volt u n k , 17.40 Menjü n k a
ker tbe!, 18.15 A konyhá m
t it k a , 20.25 A dél ny ila
(ola sz), 23.55 Ha vol na
pu sk á m (szlová k)

Pozsony 2

13.20 Visszat érés a sz ínészlegend á k hoz , 15.50
Dok u ment u m f il m , 17.30
G r a nd P r i x, 18.35 Est i
mese,
20.0 0
H í r a dó,
20.10 Apá k és g yer me kek (orosz), 20.55 Há rom
bű nöző ( japá n), 23.15 A z
örök ké élő Ta k t ici zene kar

Markíza tv
9.10 A nagyvonalú természet (amer.), 10.50 Édes
élet (amer.), 12.40 Szemtelen szemtanúk (amer.),
14.40 A három muskétás
(amer.), 16.50 Felvég, alvég, 19.00 Híradó, 20.30
Csatahajó (amer.), 23.10 A
sötét lovag (amer.-angol),
2.10 Csatahajó (amer.)

JOJ TV
10.05 Timon és Pumba
(amer.), 10.35 Titanic
(amer.), 14.45 Beépített
szépség 2 (amer.), 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Wolverine (amer.), 23.20
Casey
Anthony
pere
(amer.), 1.20 Scary Movie
5 (amer.), 2.45 Dirty Movie (amer.)

M1

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt, vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 A halál
záloga (amer.), 0.25 Bűnös
Chicago (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Fókusz, 13.20 Szulejmán (török), 14.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 22.30 Gyertek át!,
0.15 Revolution (amer.)

RTL II

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 Született
szobalányok (amer.), 22.55
Telenovella (amer.), 23.25
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.10
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Rendes fickók
(amer.), 0.30 Túszjátszma
(amer.)

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.)

RTL II

M2

M2

12.00 Na végre, itt a nyár!,
13.15 A Meseerdő lakói,
13.30 Animália, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.20
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

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.10 Zor ro
(kolu mbiai), 15.00 A vidék i dok tor (német), 15.55
A múlt ár nyékában (szlovák), 16.55 Don Mat teo
(olasz), 18.35 Rex felüg yelő (német- osz t rák), 19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Büszkeség
és balítélet (angol), 21.25
Hawaii 5.0 (amer.), 22.20
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.10 A t ánc szenvedélye (angol)

Duna World

11.25 Fekete hajnal (magyar), 13.20 Ízőrzők, 13.55
Öt kontinens, 14.30 Itthon
vagy!, 14.55 Roma magazin, 16.00 Család-barát,
17.00 Balatoni nyár, 18.55
Magyar rock, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férf i,
nő, 23.35 Kulturális híradó, 0.40 Duna anzix

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut (francia), 14.00 Építs házat, ültess fát!, 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 Billy Elliot
(francia), 22.05 Dr. Martin
(szlovák), 23.00 Profik (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.00
Japán ismeretlen csodái,
15.25 A vadon 60 gyilkosa, 17.40 A népművészet
mesterei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 A II.
világhábor ú, 21.05 A fehér kór (cseh), 22.50 1992
(amer.)

Markíza tv

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
Felvég, alvég, 23.00 Atletiko Cvernofka (szlovák),
0.00 Mama (amer.)

JOJ TV
9.35 Tárgyalóterem, 12.30
Geissenék, 15.00 Rendőrök
akcióban (szlovák), 17.40
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.30 Paranormális történetek, 0.30 Bostoni
halottkémek (amer.), 1.30
Graceland

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.)

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
6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 Dögölj
meg, John Tucker! (amer.),
23.55 Hűtlen vágyak (amer.)
5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.30 Szulejmán (török), 14.50 Éjjelnappal Budapest, 16.10 Nyerő páros, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.30 Szulejmán (török),
22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)
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

12.25 Kicsi a bors, de erős,
15.00 Irány Dínóföld!, 15.35
Állatkert a hátizsákban,
16.10 Peppa malac, 17.30
Alvin és a mókusok (amer.),
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)

13.30 Animália, 14.30 A kis
Amadeus, 15.00 Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Állatkerti sétány, 17.30 Alvin és a mókusok
(amer.), 18.50 Dóra, a felfedező,
19.40 Manó Benő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 22.40 Odaát (amer.),
23.30 Az A38 hajó színpadán:
Bongzilla

Duna tv

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.10 Zorro (kolumbiai), 15.00 A vidéki doktor
(német), 15.50 A múlt árnyékában (szlovák), 16.55 Don
Matteo (olasz), 18.00 Híradó,
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), 23.50 Büszkeség és balítélet (angol)

Duna World
11.35 Állványokon (magyar), 13.15 Szerelmes földrajz, 14.40 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 18.55 Magyar rock,
20.00 Budavári Palotakoncert 2, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férfi,
nő, 23.35 Kulturális híradó

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Profik (angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Real
Madrid – Manchester United, 23.00 Profik, 23.50 Largo (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.40 A
vadon 60 gyilkosa, 17.40 A
népművészet mesterei, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Szlovák történelem, 21.30
Čapek elbeszélései (cseh),
23.10 1992 (amer.)

Markíza tv

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
Jó tudni, 21.40 Forr a bor,
23.50 NCIS: A helyszínelők
(amer.), 1.40 Cobra 11

JOJ TV

15.00 Rendőrök akcióban
(szlovák) 17.00 Hírek, 17.40
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Találd ki a koromat, 23.40 Paranormális esetek (amer.),
0.40 Bostoni halottkémek
(amer.)

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.15 Zorro, 15.05
A vidéki doktor (német),
15.55 A múlt árnyékában
(szlovák), 17.00 Don Matteo
(olasz), 18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.25 Átok
(magyar), 22.35 Kramer
kontra Kramer (angol.)

Duna World

11.45 Az attasé lánya (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.40 Nemzetiségi műsorok, 15.45 Család-barát
válogatás, 16.45 Balatoni
nyár, 18.50 Magyar rock,
19.50 Legenda, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég,
föld, férf i, nő

Pozsony 1

12.20 Julia Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Prof ik (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Chisum (amer.), 22.10 Rocamadouri
gyilkosságok
(francia), 23.45 Prof ik (angol), 0.35 Chisum (amer.)

Pozsony 2

11.25 Mesék, 11.55 Élő panoráma, 13.40 A spanyolgitár, 15.35 A vadon 60
gyilkosa, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Vad
Amerika, 20.55 A kr umpliszár füstje (cseh), 22.35
Fesztiválpercek,
22.50
1992 (olasz)

Markíza tv

8.55 For r a bor, 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), 0.00 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.30 Geissenék,
15.00 Rendőrök akcióban,
17.00 Híradó, 17.40 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Az igazi arc
(szlovák), 21.40 A panelház
(szlovák), 23.10 Paranormális
esetek, 0.10 Bostoni halottkémek (amer.), 1.10 Graceland
(amer.)

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.35 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.10
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Riviéra (angolamer.), 0.10 Döglött akták
(amer.)
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
Animália, 14.30 A kis Amadeus, 15.10 Franklin, 17.30
Alvin és a mókusok, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 21.25
Én vagyok itt! (brazil),
22.40 Odaát (amer.), 23.25
Az A38 Hajón: As Karma
Brings

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.00 Zorro (kolu mbiai), 14.50 A
vidék i dok tor (német),
15.40 A múlt ár nyékában (szlovák), 16.50 Don
Mat teo (olasz), 18.00 Hí radó, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Tóth János
(mag yar), 20.55 Szerelem
a hatodi kon (f rancia),
22.50 Sz t áli n menyaszszonya (mag yar), 0.40 A z
igaz bátorság (angol)

Duna World

11.15 Sellő a pecsétgyűr űn
(magyar), 13.20 Kék bolygó, 14.00 Magyar krónika,
15.55 Család-barát válogatás, 16.55 Balatoni nyár,
18.55 Magyar rock, 20.00
Nemcsak a 20 éveseké a
világ, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férf i,
nő

Pozsony 1

12.20 Ju l ie L escaut , 13.55
Épít s há zat , ü lt ess fát!,
14.30
P rof i k
(a ngol),
16.25 A v ilág ma d á r t ávlatból, 16.55 Rosema r y
és T hy me, 17.45 Pá rbaj,
19.0 0 H í r a dó, 20.25 Kob r a (német), 21.50 Cai n
k apit á ny (f r a ncia), 23.40
P rof i k (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.20
Vad Amerika, 17.45 Szia,
Szlovákia!,
18.30
Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.10
A holnap világa, 21.05 Rám
zuhan az éjszaka (cseh),
23.15 1992 (olasz)

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszí ne lők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Hí radó, 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 NCIS: A helyszínelők
(amer.)

JOJ TV
12.30 Geissenék, 15.00
Rendőrök akcióban, 17.40
Tárgyalóterem, 19.0 0 K r im i, 19.30 H í r a dó, 20.35 A
jelszó (showműsor), 21.30
Dr. Csont (amer.), 23.35
Bostoni
halottkémek
(amer.), 0.35 Graceland

PÉNTEK
M1

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.50 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.10
Nyerő páros, 17.25 Story
Extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Alkonyat – Hajnalhasadás 2 (amer.), 0.15
Halálhágó (amer.)
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

11.35 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Animália, 14.30 A kis Amadeus, 15.10 Franklin, 17.30
Alvin és a mókusok, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 21.25 Én
vagyok itt! (brazil), 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45
Főzzünk
megint
egyszerűen, 14.10 Zorro
(spanyol), 15.00 A vidéki
doktor (német), 15.55 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.55 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 Elrabolt szív (angol), 22.00
Angélique (francia), 0.00 A
szerelem diadala (olasz)

Duna World

11.15 Sellő a pecsétgyűr űn (magyar), 13.20 Rúzs
és selyem, 13.50 Rejtélyes
XX. század, 14.25 Esély,
15.20 Öt kontinens, 15.55
Család-barát
válogatás,
16.55 Balatoni nyár, 19.00
Magyar rock 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35
Hacktion (magyar), 22.35
Ég, föld, férf i, nő

Pozsony 1

12.15 Julia Lescaut, 14.10
Szlovákia képekben, 14.30
Prof ik (angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia leg-faluja, 21.25 Úttalan utakon, 21.55 James
Bond (amer.)

Pozsony 2

12.0 0
Élő
pa noráma ,
15.40 A vadon 60 g y il ko sa , 17.40 A népművészet
mesterei, 18.35 Mesék ,
20.0 0 Hí radó, 20.10 Napóleon i hábor ú k , 21.05
Gyengédség
(szlová k),
22.50 1992 (olasz), 23.40
Test vérek

Markíza tv

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 Hogyan juttassuk apukát a
javítóintézetbe
(cseh),
22.35 Veszélyben a város
(amer.), 2.00 Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.30 Geissenék, 15.00
Rendőrök akcióban, 16.00
Viták (szlovák), 17.00 Híradó, 17.20 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 22.00 Kameňák
2 (cseh) , 0.00 Ördögi terv
(amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus
5-én Krisztina
augusztus
6-án Berta
augusztus
7-én Ibolya
augusztus
8-én László
augusztus
9-én Emőd
augusztus
10-én Lőrinc
augusztus
11-én Zsuzsanna, Tiborc
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Nagy Zsolt és Dubány Zsuzsanna, a komáromi Halmo Peter és Fenyvesiová Mária, a
komáromi Valkán Arpád és Ballová Katarina, a komáromi
Kováč Ján és Anyalaiová Tímea, a komáromi Goda Karol
és Vörösová Zuzana, a komáromi Kovács Vojtech és Szűcsová Eva.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a zsemlékesi Németh Nicolas, a perbetei Zahorcsek Roland, a komáromi Kusák
Zalán, Deáková Lucia, Gyimesi Lia Hanna, Safranyik
Alex, Varga Zoja és Nagyová Nina, a garamkövesdi Tölgyesi Krisztián, tapolylippói Holubková Katarína, a bajtai
Molnár Félix, a madari Czékus Ágnes, a nagyszigeti Kamocsai Fanni, a bajcsi Halásová Lara, az ógyallai Lakatoš
Ozan, Puková Ela és Lakatoš Kristofer.

A Dunatáj receptkönyvéből

Málnás-szedres csoda

Hozzávalók:
1,5 kg sertéshús
1 csokor petrezselyem
1 kg újkrumpli
1 közepes vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
2 dl vörösbor
5 dkg málna
5 dkg szeder
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
szegfűszeg ízlés szerint
Elkészítése:
Először pucoljuk meg a burgonyát, vágjuk fel, és tegyük fel főni
sós vízben. A darab húst, például 1 kg disznócombot szeljük háromfelé (lapokra), a málnát és szedret törjük össze (egybe a kettőt). Az első húslapot sózzuk, borsozzuk, majd tegyük sütőpapírral
bélelt tepsibe, tegyünk rá vöröshagyma-karikákat és fokhagymakarikákat ízlés szerint, tegyük rá a második szelet húst, sózzuk,
majd tegyük rá a málnás szedret, a harmadik szelet húst is, sózzuk,
borsozzuk, és hagymakarikákat tegyünk rá. Az egészet meglocsoljuk vörösborral, és pár szem szegfűszeget szórunk rá. Alufóliával
letakarva sütjük legalább 40 percet 200 fokon, ha megsült, kicsit
pirítsuk még. Közben vágjuk össze a zöldségzöldet, szűrjük le a
krumplit, ha megpuhult, és keverjük össze.

Sárgabarackos álom

Hozzávalók:
Tészta:
25 dkg liszt
15 dkg cukor
4 tojás
1 dl tej
1 dl olaj
1 csomag sütőpor
Túrós rész:
35 dkg túró
10-15 dkg cukor
1 tojás
1 csomag vaníliás cukor
5 dkg búzadara
1 citrom reszelt héja
Egyéb:
40-50 dkg friss sárgabarack

Elkészítése:
A tojások sárgáját a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a tejet,
az olajat, majd a sütőporral elkevert lisztet. A tojások fehérjét
kemény habbá verjük, és óvatosan beleforgatjuk a tésztamaszszába. Kikent tepsibe öntjük, elsimítjuk. A túrót és a hozzávalókat kikeverjük, és kisebb csomókat hintünk belőle a tésztába.
A sárgabarackbefőttet lecsepegtetjük, és tetszőleges darabokra
vágjuk. Ha friss barackkal
dolgozunk, alaposan megmossuk, feldaraboljuk, majd
kevés fahéjjal meghintve ezt
is a tésztára szórjuk. Előmelegített, 180°C-os sütőben
megsütjük. Hagyjuk teljesen
kihűlni, majd kenjük meg a
tetejét a megolvasztott sárgabaracklekvárral. Pici porcukorral meghintve kínáljuk.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Segečová Alžbeta (86 éves), Vajkai Mária (83 éves),
Ölvecki Tibor (77 éves) és Benedeková Alena (64 éves), a
gútai Mrška Ján (73 éves) és Liptáková Eva (62 éves), az
ekeli Horváth Magdaléna (69 éves), a csicsói Benkóczi Julianna (82 éves), a kolozsnémai Beke Gábor (72 éves), a
hetényi Ollé Dezider (65 éves), a marcelházai Šenkárová
Mária (78 éves) és Tóthová Helena (66 éves), a gyulamajori
Tabiová Alžbeta (90 éves), a szentpéteri Kiss Karol (79 éves)
és a dunaradványi Skrivanek Erzsébet (72 éves).
Emléküket megőrizzük!

Eladó

félkész családi ház
12 áras telekkel
Keszegfalván,

a főút mellett.
Közművesítés, ipari áram,
öntözésre szolgáló gyűrűskút.
Ár megegyezés szerint.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak,
a szomszédoknak, a barátoknak
és mindazoknak, akik július 21-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesanyát, anyóst, nagymamát
és dédnagymamát,

Babicz Juliannát
(szül. Keszeli),

aki 80. életévében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és a részvét
őszinte szavait, melyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

fahéj
2-3 evőkanál sárgabaracklekvár

Tel.: 035/7740 478.

Házbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Komáromi hentesüzletünkbe elárusítót (elárusítónőt) keresünk!
Feladatok:
* A vásárlók szakszerű és hatékony kiszolgálása * Az áru esztétikus elrendezése * Folyamatos árufeltöltés * Termékek ajánlása, a vásárlók tájékoztatása
a termékjellemzőkről * Munkaeszközök célszerű használata és tisztán tartása
Elvárások:
* Tapasztalat nem szükséges, mindenkit betanítunk
* Jó kommunikációs készség
* Pozitív, mosolygós magatartás
* Új dolgok tanulása iránti nyitottság

Az érdeklődők jelentkezését a következő számon várjuk: 0905/909-934 ifj. Beke Gyula

Megemlékezések
Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet…

Ezekben a napokban emlékeztünk

Mihálik Peterre
(Štúrová)

halálának 20. évfordulóján.
Emlékét örökké őrző
családja
A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
valakit keresni, várni, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
de élete egy váratlan percben örökre végetért.
Megemlékezés

Az átépítés alatt álló

Szabó Zsuzsannára
született Szabópál – Sajógömörben
(Komárom)

komáromi ZDRAVCENTRUM
épületében helyiségek kiadók
* orvosi rendelőknek
* test- és szépségápolással
foglalkozó szolgáltatóknak
* masszőröknek,
* további étterem
és rendezvényterem bérlésére.
Érdeklődni lehet a
0918 112 134-es telefonszámon.

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 13-án,
elhunytának tizedik évfordulóján szeretett halottunkra.
Gyászoló férje Anti, lánya Reni
és a rokonság.

Spomienka

„Čas plynie, smútok zostal,
rana v srdci stále bolí.
Klesli ruky, dotĺklo srdce,
ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mala rada život i všetkých nás.”
S hlbokým zármutkom v srdci si pripomíname
desiate výročie úmrtia drahej manželky a mamičky

Zuzany Szabóovej
rod. Szabópálovej
z Gemera (Komárno)

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manžel Anti, dcéra Renáta a príbuzní.

Nyaraljon Ön is a
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

-jal!
sorsolunk ki és természetesen a felvételeket is folyamatosan bemutatjuk.

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

KAJAK-KENU
A komáromi kajak-kenu utánpótlás is vízre szállt a romániai
Argest megyében megrendezett ifjúsági és 23 éves korig korosztály világbajnokságán. Átütő sikereket nem értek el versenyzőink, mivel legtöbbször idősebb társaikkal kellett megmérkőzniük, de így is bizonyítani tudták, hogy a kajak-kenu
reménységei.
Az egyéni eredmények:
Junior korcsoport:
Koczkás Dávid C1 200 m – A-finálé: 7. hely
C1 1 000 m – B-finálé: 9. hely
C4 500 m Tóth Banai István – Zilizi Richard – Koczkás Dávid –
Michal Polakovič 4. hely
C2 1 000 m Tóth Banai István – Michal Polakovič B-finálé 4. hely
U23 korcsoport:
Adam Botek K1 1 000 m A-finálé 7. hely
K4 500 m Nemček Martin – Fraňa Milan – Baláž Samuel – Botek
Adam A-finálé 6. hely.

KÉZILABDA
XXIV. Gútai kézilabdatorna

Ismét jelentősen gyarapszik majd Gúta város népessége, mert
a hagyományos búcsúi kézilabdatorna a határon túl is nagy
népszerűségnek örvend. Ezt bizonyítja, hogy idén már harminc
csapat küldi el játékosait. Az újonc az NB 2-es Szolnok csapata.
A verseny ötletgazdája, Mahor Mihály
mesteredző és segítője, Zolnay Miroslav
ezekben a napokban
már az ötkorcsoportos
torna sorsolását állítja
össze, illetve igyekeznek megfelelő módon

elhelyezni a sportolókat a négynapos
rendezvény idejére.
A tornán a kezdők,
a fiatal diákok, az ifjabb diákok, illetve a
férfi és a női korosztály csapatai lépnek
pályára.

Utcai kosárlabda
Augusztus 12-én, a gútai vásár és búcsú szombatján rendezi
meg a BC Knives gútai kosárlabdaklub a jubileumi tornáját.
X. BC KNIVES STREETBALL CUP 2017 néven.
Idén 6 félpályán zajlik majd a torna, hagyományosan 3 kategóriában: U18 – 18 év alatti kategória * 18+ – 18 év felett *
33+ – 33 év felett
A tornára augusztus 7-ig előnevezéssel lehet jelentkezni a www.
bcknives.org/streetball2017 címen. Eddig 17 csapat nevezett, de
32-36 csapattal számolnak a szervezők és idén is érkeznek csapatok Pozsonyivánkáról, Galántáról, Vágsellyéről, Érsekújvárból,
Szencről, Cseklészről (Bernolákovo), Bősről, Komáromból és
Dél-Komáromból, Veszprémből, Székesfehérvárról és természetesen a hazaiak is pályára lépnek. Várható még, hogy budapesti
barátaik is részt vesznek a jubileumi, tizedik streetballon.
Mivel ez egy jelentős mérföldkő a BCK-tornasorozatban, a szervezők idén egy afterpartyval zárják a tornát. A koncertre a klub a
magyarországi Cloud9+ zenekart hívta meg.
Előzetes program:
8:00 – 9:00 Versenyzők nevezése
9:00 – 9:15 Megnyitó
9:15 – 13:00 Alapszakasz mérkőzései
13:00 – 15:00 Egyéni versenyszámok
15:00 – 16:00 Negyed- és elődöntők
16:00 – 16:30 Döntők
17:00 – 17:30 Eredményhirdetés és díjátadó
18:30 – 22:00 Afterparty: Could9+ koncert

CSELGÁNCS

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)

Ahogy azt lapunk múlt heti számában közöltük, a gútai cselgáncsklub versenyzője, Szabó Veronika a válogatók során
kvalifikálta magát az idei EYOF eseményre, ahol múlt héten
szerdán a 48 kg-os csoportban lépett a tatamira.
Gútáról eddig három sportoló bó Veronika. Sajnos, a sorsolás
(mind dzsúdós) jutott ki az if- nem kedvezett a gútai lánynak,
júsági olimpiákra, Szabó Ákos, Veronika ellenfele a korábban
Kárpáty Gergely és most Sza- már favoritként kezelt spanyol
Roset Martin Paula (ESP) volt.
A tapasztaltabb spanyol lány
jobbnak bizonyult a küzdelem
során, ezért ő jutott tovább.
Nagy meglepetésre azonban a
spanyol versenyző nem jutott
be a legjobb négy közé, Veroninak viszont nem maradt
lehetősége a vigaszágon javításra.
Mindenképpen
szeretnénk
kiemelni, hogy egy ilyen eseményre kijutni sem egyszerű,
hiszen a válogatók egész során
kell a versenyzőnek bizonyítania, hogy alkalmas hazája képviseletére. És Veronika méltó
volt erre. Gratulálunk!

LABDARÚGÁS

Negyven év után, szombaton Szakolcán kezdte II. ligás pályafutását a KFC
Szakolca – KFC Komárom 3:1 (1:0)

Kellemes nyári időben, egy pompás stadionban lépett pályára
a nemrégen alaposan szétzilált és pár nap alatt összeverbuvált
komáromi csapat, amely rendkívül megilletődötten kezdett a
szakolcai oroszlánbarlangban. Hiányzott az összhang, több
volt a felesleges egyénieskedés, mint az igazi csapatjáték.
A 10. perc végén már több ko- egyenlíteni, ám a félidő közemáromi szurkoló is javasolta, pén újabb védelmi baklövésből
hogy a csapat kérjen technikai egy perc alatt két gólt is kapszünetet a játékvezetőtől és
tunk. Ekkor úgy tűnt, hogy
ellenőrizze, nem szöglemegalázó vereséget szentes-e a labda. Fiaink – lávedünk. Nem így történt,
nyos zavarukban – egyre
mert Militosyan góljával
másra követték el a végszépített a KFC és néhányzetes hibákat. Szerencsénkre szor veszélyeztetni is tudta a
az ellenfél ezt nem tudta ki- szakolcaiak kapuját.Mindehhez
használni. Az első játékrész 21. tudni kell, hogy a múlt heti esepercében megtört a jég és kapu- mények után 16 játékost tudott
ra is rúgtunk. Igaz, ebben a fél- a csapat jegyzőkönyveztetni,
időben utoljára. A 24. percben így érthető, hogy a csapattaa hazaiak egy védelmi hibából goknak nem volt már lehetősémegszerezték a vezetést.
gük stratégiákat kidolgozni és
A második félidőben cserék és felállítani. Mindenesetre a hét
szerkezeti változtatások után végén, a Somorja elleni találsikerült a mezőnyjátékot ki- kozón megmutathatják focitu-

Hetényi sportnap – Polgármester Kupa

Eredmények:
Hetény – Bátorkeszi 3:3 Csintalan Gábor, Smolka Ma(2:2), Csintalan Gábor, Bla- rek 3, Lévai Lajos 2, illetve
ho Roland, Konc Slavomír, Szí József.
Végső sorrend:
illetve Lajos Attila 2, Gáspár
Zsolt * Bátorkeszi – Duna- 1. Hetény * 2. Bátorkeszi * 3.
mocs 8:2 (4:0), Cséplő Zol- Dunamocs.
Egyéni díjazottak:
tán, Izsó Dominik 2, Gáspár
Zsolt, Kecskés Teodor 3, La- Legjobb kapus: Bahorecz Zoljos Attila, illetve Bábi Má- tán (Bátorkeszi) * Legjobb góltyás, Bálik Mihály * Hetény – lövö: Blaho Roland (Hetény) 6
Dunamocs 15:1 (8:1), Lucza gól.
Zoltán, Novota Zoltán, Konc A tizenegyesrúgó verseny győzSlavomír 2, Blaho Roland 5, tese: Csintalan Gábor (Hetény).

XIV. PATAKY TIBOR-EMLÉKTORNA

Idén három csapat részvételével került sor a TJ DYNAMO
SE Örsújfalu szervezésében ennek a már komoly hagyományokkal rendelkező futballünnepnek a megrendezésére: Magyarországról ÁCS, a járásunkból pedig IJFJÚSÁGFALVA és
ÖRSÚJFALU csapata lépett pályára.
A torna a résztvevők szerint is az örsújfalusiaknak pedig a
sikeres volt, tovább erősítették „bronzérem”jutott. Ez a „láta „focibarátságot” és kiváló szólag” utolsó hely ne keserítlehetőség volt felmérni azt is, sen el senkit, hiszen Ács csahogy mennyire vannak a csa- pata jóval magasabb osztályt
patok felkészülve a hamarosan játszik, Ifjúságfalva pedig venkezdődő bajnoki nyitányra.
dégjátékosokkal volt megtűzAz eredmények:
delve – mások mellet két ifink
TJ DYNAMO SE Örsújfalu is őket segítette, sőt – Boros
– Ifjúságfalva 2:4 * Ács – If- „Gólya” Zsolt személyében a
júságfalva 5:1 * TJ DYNA- hazai „öregfiúk” is képviselve
MO SE Örsújfalu – Ács 0:0
voltak csapatukban.
A torna győztese Ács csa- Gazdára talált még egy kupa –
pata lett, a második helye- a legjobb 17 éven aluli játékos
zésért járó serleget Ifjúság- „címet” – Salma Krisztián érfalva focistái szerezték meg, demelte ki.

Labdarúgótorna Nemesócsán
Nemesócsa – Vágfüzes 7:0, Horváth
Adrian 4, Csizmadia 2, Ledeczki 1 *
Izsap – Csilizradvány 1:1, Szabó –
Petőcz Dávid (11 m
4-5) * A 3. helyért:
Izsap – Vágfüzes
2:1, Dinga 2 – Jancsó. Döntő: Nemesócsa – Csilizradvány 1:0,
Tóth (felvételünkön a győztes nemesócsai csapat látható)
Egyéni díjazottak:
Legjobb kapus: Szetei Dávid * Legjobb játékos: Csizmadia Attila
* Legjobb góllövő: Horvát Adrián (valamennyien nemesócsaiak).

Ezúttal a szakolcaiak örülhettek...
dásukat. A KFC a következő
összeállításban lépett pályára:
Vlade Tomaš – Podlucký Michal (C), Bilyk Dmytro, Militosyan Vahagn, Sekulić Miloš,
Matić Goran, Kuruc Ádám,

Kele Kevin, Huszty Dániel,
Hovsepyan David, Rahman
Navid. A kispadra került Rahman Adel, Kováč Martin, Németh Dávid, Kajtár Nicolas és
Kosťukevič Andrej.

A II. liga sorsolása

1. forduló, július 29-én, 17 órakor
MFK Szakolca – KFC Komárom
2. forduló, augusztus 5-én, 17 órakor
KFC Komárom – FC Somorja
3. forduló, augusztus 13-án, 10,30-kor
Zsolna B – KFC Komárom
4. forduló, augusztus 19-én, 17 órakor
KFC Komárom – Szered
5. forduló, augusztus 25-én, 17 órakor
Lokomotív Kassa – KFC Komárom
6. forduló, szeptember 2-án, 17 órakor
KFC Komárom – Bártfa (Bardejov)
7. forduló, szeptember 9-én, 16.30-kor
Tatran Liptószentmiklós – KFC Komárom
8. forduló, szeptember 16-án, 16 órakor
KFC Komárom – FK Pohronie Garamszentkereszt
9. forduló, szeptember 23-án, 16 órakor
Igló – KFC Komárom
10. forduló, szeptember 30-án, 15.30-kor
KFC Komárom – Zólyom
11. forduló, október 7-én, 15.30-kor
FK Poprád – KFC Komárom
12. forduló, október 14-én, 15 órakor
KFC Komárom – Inter Pozsony
13. forduló, október 22-én, 15 órakor
Slavoj Tőketerebes – KFC Komárom
14. forduló, október 29-én, 10.30-kor
Zólyombrézó (Podbrezová B) – KFC Komárom
15. forduló, november 4-én, 13.30-kor
KFC – Komárom – AFC Vágújhely
16. forduló, november 11-én, 13,30-kor
KFC Komárom – MFK Szakolca
17. forduló, november 18-án, 13 órakor
KFC Komárom – FC Somorja

Még nem véglegesek a sorsolások!
Minden igyekezetünk ellenére, csak az utolsó pillanatokban sikerült megszereznünk a II. liga őszi játékmenetének sorsolását,
ahol időközben változás történt, hiszen a múlt hét végén mégis
bejelentkezett a bajnokságba Vágújhely csapata. A komáromiakat
mindez csak a bajnokság őszi idényének végén érinti majd. Változás áll be a IV. liga sorsolásában is, ahol hatalmas szerencsével
ismét találkozhatunk Szentpéter csapatával.

Előkészítő mérkőzések

Tany-Nagysziget 4:3, gólszerzők: Kurcsik Nicolas (2), Kovács Dávid, Kacz Márió, illetve Leczkési Zoltán (2), Tóth Péter * Újgyalla
– Naszvad 2:1 * Ógyalla U19 – Bajcs 2:5 * Naszvad – Szímő 9:4
(6:0) * Szap/Nyárad – Gúta 1:2 (0:0) * Szentpéter – KVSE DélKomárom 1:5 (1:1), góllövők: Psenák, illetve Végh 2, Solymos 2,
Simigla * Nagymegyer – Ekel 2:2, Pisár 2 – Uzola, Hrabovský *
Bátorkeszi- Ógyalla 6:3, góllövők: Kečkéš 3, Barton, Németh, Bábi,
illetve Porubszky, Barton, Fekete (11 m) * Nagykeszi – Kisudvarnok
1:3 * Párkány – Marcelháza 0:1 * Hetény – Gúta 6:1 * Ógyalla –
Perbete 2:3 * Ekel – Vágfarkasd 1:3 * Nyárasd – Gúta 1:2 (0:0)
góllövő Magyar * Marcelháza – Párkány 1:0 (0:0) góllövő Bottyán.

Részletesebb felvilágosítást a jelentkezés módjáról és
a versenyfeltételekről
a 0905 661 206-os telefonszámon adnak a szervezők!
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