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● Új évad a Komáromi Jókai
Színházban
(3. oldal)
● Tiszta vizet a pohárba!
(3. oldal)

Hirtelenjében keresni kezdik az épülő hídhoz vezető,
Komárom belvárosát elkerülő útmegoldást

Németh István felvétele

Az MKP legfelsőbb vezetése aktuális problémákkal foglalkozott

Sorsdöntő lehet
a megyei választások kimenetele

Múlt héten szombaton, az érsekújvári járásbeli Szímőn ülésezett a Magyar Közösség Pártja
Országos Tanácsa. Az ülésen többek között szóba kerültek a novemberi megyei önkormányzati választások, a kormányválság, valamint a FUEN által kidolgozott kezdeményezés felvidéki
vonatkozásai. A kormányválsággal kapcsolatban az MKP OT nyilatkozatban kifejtette: „Miközben a megyei választásokra készülünk, a közvélemény figyelme a kormány körüli botránysorozatra irányul. A Magyar Közösség Pártja aggodalommal figyeli a kormánykoalíció körül kialakult
válsághelyzetet, és az egyes kormánypártok törekvéseit a személyes érdekekkel átszőtt, látszólagos
egység megtartására.”
A kormányválság, amely kez- FUEN májusi kolozsvári kong- séges volt a miniszter visszahídetben a partnerek pozícióhar- resszusán (2017. május 20-án) vása, ám az elhúzódó bizonytacából, erőfitogtatásából, és a szimbolikusan elindította az lanság nehéz helyzetbe sodorja
miniszteri tisztségek megtar- összeurópai aláírásgyűjtést. Az az iskolákat. Elvárjuk, hogy
tására irányuló érdekekből fa- aláírások tényleges összegyűj- a kormánykoalíció olyan szekadt, mára komoly konfliktust tése a FUEN-tagszervezetek mélyt állítson a minisztérium
okozott a partnerek között – feladata. Szlovákiában a Ma- élére, aki az oktatási reformok
hangsúlyozzák. Ennek követ- gyar Közösség Pártja szervezi
kezményei annak ellenére is ezt a munkát, Berényi József
érezhetőek maradnak, hogy a vezetésével. Az MKP a 2017.
partnerek a látszategység to- augusztus 18-án Dunaszerdavábbi fenntartásában egyeztek helyen megtartott sajtótájémeg – vélik.
koztató keretében indította el a
Mint Szimőn elhangzott, az szlovákiai aláírásgyűjtést.
MKP OT támogatja az Euró- A megyei önkormányzati vápai Nemzeti Kisebbségek Fö- lasztásokkal kapcsolatban az
deratív Uniója (FUEN) által országos tanács megjegyezte:
kidolgozott Minority SafePack az MKP az idei év legfontosabb
kezdeményezést,
amelynek feladatának azt tartja, hogy a
célja, hogy az unió tagállama- 2017 és 2022 közötti válasziban élő őshonos, nemzeti és tási ciklusban is hatékony érnyelvi kisebbségek védelmét dekérvényesítésre képes meszolgáló uniós jogszabályok gyei képviseletet biztosítson a
szülessenek. Ahhoz, hogy az Dél-Szlovákiában élőknek. A
Európai Bizottság elindítsa a november 4-ei megyei önkorkezdeményezésnek megfele- mányzati választásokon az a Bób János mérnök, Szímő
lő jogalkotási folyamatot, az célunk, hogy régióink további polgármestere fogadta az
EU legalább hét tagállamában erősödését erős képviselettel MKP legfelsőbb irányításának képviselőit és ismertette a
összesen egymillió támogató segítsük.
aláírást kell összegyűjteni. A Az ülésen foglalkoztak Plavčan község történelmét, bemutatminiszter leváltásával, az okta- va nevezetességeit
tásügyben kialakult helyzettel.
Az MKP fontosnak tartja, hogy híve, s egyben a nemzeti közösjó szakember kerüljön az okta- ségek iskolaügyének támogatótási tárca élére. Mint kiemelték, ja is lesz – olvasható az ülés
Pénteken, röviddel dél után a nyáron kirobbant korrupciós végén kiadott nyilatkozatban.
egy román kamionsofőr ér- botrány tovább mélyítette az Dübörög a szlovák gazdaság,
tesítette a rendőrséget, hogy emberek bizalmatlanságát a ám a déli régió továbbra is el
(Folytatás a 2. oldalon)
egy férfi áll az Erzsébet-híd politikusokkal szemben. Szükpárkányán, aki minden bizonnyal öngyilkosságot akar
elkövetni.
A helyszínre érkező rendőrjárőr széttárt karokkal találta Mint az a sajtóban korábban már megjelent, elkezdődtek az
a férfit, aki a Dunába akar- új komáromi Duna-híd építkezési munkálatai. A keddi nap
ta vetni magát. A rendőrök folyamán a kivitelező magyarországi Hídépítő Zrt., valamint
észrevétlenül odalopóztak a a Mészáros és Mészáros Kft. képviselőit, Varga Balázs prohalálba induló férfi mögé és jektvezetőt és Téglás Zoltán mérnököt Stubendek László polvisszahúzták őt a járdára. Az gármester PhDr. Szabó Ingridnek, a fejlesztési osztály vezetőillető nagyon izgatott volt és jének társaságában fogadta a városi hivatalban.
folyamatosan azt ismételget- A megbeszélésen elhangzott, Varga Balázs tájékoztatott, hogy
te, hogy nincs értelme az éle- hogy a munkaterület átadása- várhatóan tavasszal, 5-10 kontétének, családi gondjai vannak, átvétele megtörtént, mostantól ner összekapcsolásával hoznak
nem akar tovább élni. A rend- a szakembereké a terület, s a létre egy látogatóközpontot, ahol
őrök igyekeztek őt megnyug- lőszermentesítést és terepren- fényképek, térképek, grafikák és
tatni, majd a 39 éves férfit a dezést követően immár kez- különféle videók által lehet majd
detét veszi az építmény fizikai a hídépítés folyamatát megtekinmentők gondjaira bízták.
kivitelezése is.
teni. Ugyancsak a közeljövőben
Varga Balázs elmondta, hogy egy elektronikus postafiókot is a
szerződéses kötelezettségüket lakosság rendelkezésére bocsáteljesítve egy lakossági fórum tanak, amelyeken keresztül az
keretében igyekeznek a híddal, esetleges észrevételeiket eljutaz építkezéssel és valameny- tathatják a kivitelezőkhöz.
nyi ezzel kapcsolatos kérdéssel „Mindent megteszünk annak
kapcsolatban a lakosság rendel- érdekében, hogy az építkezés
kezésére állni. Ezzel kapcso- gördülékenyen menjen” – folatban a város részéről Szabó galmazott Stubendek László
Ingrid megjegyezte, hogy a vá- polgármester. „Ahogy az közrosvezetés már kezdeményezte tudomású, a Hídépítő Zrt.
egy szakmai nap összehívását, Magyarország és egyben a kemelynek tárgya a Komáromot let-közép-európai régió egyik
elkerülő út kérdése lesz.
legnagyobb hídépítő-szakmai

Halálba akart
menekülni

Valóban ennyire későn
ébrednek a komáromiak?

A jövő héten került sor arra a szakmai megbeszélésre, amelyet a város vezetése és a
polgári társulások kezdeményeztek, hiszen aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy
a hamarosan elkezdődő hídépítéssel összhangban mielőbb tűzzék ki a Komárom belvárosát elkerülő út nyomvonalát. Mint ismeretes, abban az esetben, ha a híd a város keleti
szektorában épül fel, a megnövekvő forgalom kikerülte volna Komáromot. Így azonban
számolni kell azzal, hogy az európai úthálózat észak-déli korridora miatt sokszorosára
nő a teherforgalom, nem szólva arról, hogy a dél-komáromi ipari park megközelítését
célzó, munkásokat szállító autóbuszok is végigdübörögnek majd Komáromon.
Pontosan tíz évvel ezelőtt képviselők – látván, hogy feles- szerű lakóházakat szeretnének
foglalkozott ezzel a témával a leges a tiltakozásuk – kivonul- építeni, viszont a gyorsforgalmi
Dunatáj és már akkor felhívtuk tak a tárgyalóteremből és nem (?) út hangzavara megbontaná
a figyelmet arra, hogy az új szavaztak. Egyes vélemények a területrészre eddig jellemző
Duna-híd áthelyezéséről szóló szerint a szlovák képviselők egy- nyugalmat, csendet.
szándéknyilatkozatot Bastrnák fajta büntetésből szavazták meg Hogy mi a megoldás? Ennek
Tibor akkori polgármester úgy a megye számára is előnytelen eldöntését bízzuk a szakembeírta alá, hogy közben figyel- megoldást, mert még élt bennük rekre, ám nem ártana az érintett
men kívül hagyta saját városa a Bastrnák-Fehér duó önkényes- lakosság véleményét is megigényeit, előnybe helyezve a ségének emléke.
hallgatni. Egy azonban biztos, a
déli „kistestvért”.
Szakértőknek kell dönteniük Komáromot elkerülő új nyomAndruskó Imre és Hortai Éva arról, hogy az új hídhozt vezető vonal kiépítése valószínűleg
voltak azok, akik a leglelke- mentesítő út hol legyen kijelöl- többe kerül, mint az új híd felsebben támogatták ezt a meg- ve. Az biztos, hogy a Vág-Duna építése!
oldást, ami politikai és nem fölött egy új közúti hidat kell
észérvek hatására született.
építeni. Maga az út vezethet az
A szó elszáll, az írás megma- Apáli fölött kiépíthető felüljárón
rad! – mondja az ókori bölcse- (ez az első változat), vagy pedig
let, ami ez esetben különös- a gadóci városrészen át. Az első Az európai nagyvárosokhoz
képpen érvényes.
javaslatnál mindörökre száműz- hasonlóan, Komáromban is
Érdekes módon Bastrnák Ti- nék a Holt-Vág üdülőterületének nyíltak olyan helyek, ahol
bor a megyei magyar képvise- idilli hangulatát, a másik megol- az édesanyák tiszta, kényellők tehetetlenségére hivatko- dás viszont Komárom kertváro- mes környezetben gondoszik, amiért nem léptek fel kellő si hangulatát tenné tönkre, nem kodhatnak babájukról. Az
eréllyel. Ez viszont könnyen szólva arról, hogy ebben a város- Általános Hitelbank és a
cáfolható, hiszen az MKP-s részben magánvállalkozók villa- Családi Montessori Központ
PT jóvoltából a Határőr utcai
Alapiskolában, a Szinnyei
József Könyvtárban és a Matica slovenská épületében van
Vasárnap este a Gúta mel- hogy a helyszínen életüket ilyen „pelenkázóhelyiség”,
letti Kissziget és Negyed vesztették. A baleset körül- de hamarosan a Komenský és
között eddig ismeretlen ményeit rendőrségi szakér- a Rozmaring utcai AI-ban is
okból egy Audi A8-as sze- tők vizsgálják.
nyílik.
mélygépkocsi egy egyenes
útszakaszon letért az útról,
az árokba szaladt, majd
egy fának ütközött. A gépkocsiban két férfi utazott, A COOP Jednota Alapítvány nyertes projekt, amelyet a páa 20 éves M. László és a 23 idén is meghirdette a helyi kö- lyázó megvalósíthat.
éves S. Róbert, mindket- zösségek támogatására irányuló A Komáromi Városi Hivatal
ten vágfarkasdi lakosok. pályázati kiírását. A beérkezett által benyújtott pályázat célAz ütközés erejére jellem- projektekből hármat emelt ki, ja a III-as lakótelep parkjáző, hogy mindketten olyan melyek közül a lakossági sza- nak megújítása. A Petőfi utca
súlyos sérülést szenvedtek, vazatok alapján választódik ki a – Vasút utca – Kis ér sor által
határolt parkban a tervek szerint új fák, növények ültetésével kiegészülhetnek a fasorok
és a virágágyások, megújulhat
a rózsakert, bővülhet a gyermúlttal rendelkező vállalata, a több helyi alvállalkozó vehesmekjátszótér és a sportpálya is
nevükhöz olyan építmények is sen részt. Jelenleg is folynak
átalakul új burkolattal és felújíkapcsolódnak, mint a komáro- ilyen jellegű tárgyalások, de
tott kapukkal.
minál mintegy háromszor hosz- ezzel kapcsolatos konkrét beA park a pályázatnak köszönszabb Megyeri-híd, az ugyan- jelentésekre csak a megállapohetően újjáéledhet, így még
csak impozáns Kőröshegyi dások aláírását követően kerülinkább megfelel majd a helyi
völgyhíd, vagy éppen a Nyitrát het sor. A polgármester ígéretet
lakosság igényeinek, a pihenéátszelő autópályahíd. Komá- tett egy szálláshelyekkel kapsüket szolgálva.
rom új büszkesége tehát a le- csolatos lista összeállításáról
A COOP Jednota fogyasztáhető legjobb kezekben van”. is, hiszen lesz az építésnek
si szövetkezet két komáromi
Stubendek László ugyancsak olyan szakasza, mikor egyszerüzletegységében (a Víz utcán
kinyilvánította abbéli igényét, re száznál is többen dolgoznak
illetve a Petőfi utcán) minden
hogy az építkezésben minél majd a hídon.
-szpa vásárló 5 euró feletti vásárlás
esetén kap egy kupont, amelylyel támogathatja az általa
választott projektet: a Komáromi Városi Hivatal Lakótelepi park megújítását célzó, a
Komenský Alapiskola belső
udvari pihenőhely kialakítására irányuló, vagy a Határőr
utcai Alapiskola külső sportpálya létesítését célzó pályázatát.
Mgr. Szitás Péter

Babapontok
Komáromban

Kettős tragédia

A vásárlók döntenek

A hídépítők első munkaértekezlete
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Gazdag program várta
az 55. Járási Dal- és Táncünnepély közönségét

Múlt héten szombaton újra benépesedett a kolozsnémai központi park, ahol a Csemadok Komáromi Területi Választmánya, Kolozsnéma önkormányzata és a CSEMADOK szervezésében
55. alkalommal rendezték meg a régió hagyományőrző és kultúrcsoportjainak járási seregszemléjét. A rendezvényt Szalay Rozália mérnök, Kolozsnéma polgármestere nyitotta meg.
A polgármester elsősorban a különféle csoportok követtek. Ezúttal sem maradt el a könyfelvidéki kisebbség népha- Fellépett a lakszakállasi Jácint nyű műfaj kedvelői számára
gyományainak, a dal iránti Éneklőcsoport, az ógyallai tartogatott meglepetés, hiszen
szeretetének védelmezőiként Őszirózsa Népdalkör, a per- Neoton-slágerekkel adott műköszöntötte a csoportokat és betei Árvalányhaj Népdalkör, sort a dunaradványi MAGok
rámutatott arra, hogy az első az ógyallai Nosztalgia Vokál, csoport, amelynek Megváltást
ünnepély megszervezői talán a madari Hagyományőrző várok című műsora egyben azt
maguk sem hitték, hogy valaha Népdalkör és a citerások, a is bizonyította, hogy számos
ez a találkozó történetének má- szentpéteri Gyöngyösbokré- rejtett tehetség van régiónkban.
sodik ötven éve felé közeledik ta Néptánccsoport, a csicsói Az esti programban két műmajd.
Gyöngykoszorú
Népdalkör. sor is osztatlan sikert aratott,
Mintegy három órán át tartott Nagy sikert aratott a komáro- hiszen Szűcs Judit adott régi
a kulturális program, amely- mi Klapka György Énekkar, a slágereiből és új zeneszámanek keretében nagy sikerrel dunaradványi Hagyományőrző iból koncertet. A programot
debütált szólistaként a nagy- Népdalkör és az ímelyi Fa- az érsekújvári Operettkvintett
keszi Pécsi Virág, akit azután a gyöngy Vegyes Éneklőcsoport. műsora zárta.
Pint Tibor mérnök felvétele3.
in: 1. Szalay Rozália mérnök,
kolozsnéma polgármestere
az ünnepély megnyitásán, 2.
Pécsi Virág szólója, 3. a madari hagyományőrzők, 4. a
lakszakállasi Jácint Éneklőcsoport, 5. a Gyöngykoszorú
Népdalkör, amelyben három
falu, Csicsó, Füss és Kulcsod
asszonyai együtt énekeltek, 6.
a perbetei Árvalányhaj Népdalkör fellépése látható

4.

5.

1.

2.

6.

A Felvidék számára sorsdöntő lehet
a megyei választások kimenetele

(Befejezés az 1. oldalról)

hanyagolt, Szlovákia munkakanélküliségi mutatói pozitív
rekordokat döntenek, ám a
déli és a délkeleti járásokban
ez a kedvező jelenség nem ér-

hátrányosabb régióban élők
számára. A déli járásokba is
jussanak munkahelyteremtő
beruházások, itt is korszerűsítsék és bővítsék a közlekedési
infrastruktúrát. Az itt élők is
teljesítik kötelességüket, befi-

több mint két évtized helytelen agrár- és élelmezési politikájának eredménye, amelynek
következtében több százezer
vidéki munkahely szűnt meg.
Ennek kapcsán a jelenlegi
kormány sem képes olyan ha-

zékelhető. „Felszólítjuk Szlovákia kormányát, hogy haladéktalanul tegye meg azokat
az intézkedéseket, amelyek a
déli járásokban élők számára
is érezhetővé teszik a gazdasági fellendülés kedvező hatásait, amelyek kézzelfogható
javulást eredményeznek a
szociális szempontból leg-

zetik adóikat, amelyekből szívesen viszontlátnák azokat a
javakat, amelyek eddig csupán
az ország északi és középső
régióiba irányultak” – hangsúlyozták az ülésen.
Az MKP Országos Tanácsa rámutat arra, hogy a vidék fokozódó elnéptelenedése, a vidéki
életforma elhagyása az elmúlt

tékony intézkedéseket foganatosítani a hazai agrárium és
élelmiszeripar fellendítésének
érdekében, amelyek megállítják a vidék hanyatlását, és
tisztességes megélhetést biztosítanak az ott élőknek.

Menyhárt József, az MKP elnöke:

Három hétig veszekedtek,
ma pedig mosolyognak
Három hétig veszekedtek, ma pedig mosolyognak. Ezt
hívják őszinteségnek? A múlt hét pénteki nap a zsákmány újraosztásáról szólt. Az SNS rájött, az előrehozott
választásokkal csak veszthetnek. Lesz még miből lenyúlni a maradék két és fél évben.
Ez pedig rossz hír az ország követnie kellene Plavčant.
összes polgárának. Már az Ebből sem lesz semmi.
elejétől mondtuk, hogy nem Így egy valamire volt jó a
elég kirúgni a minisztert, az mostani válság: még a legegész minisztériumot el kell naivabb koalíciós választók
venni az enyveskezű SNS- is megláthatták, miről szól
től. A többi, botrányok- a közös kormányzás. Sajnos
ban fuldokló miniszternek nem a stabilitásról és főleg
(Richter, Kaliňák) pedig nem a jó kormányzásról.

Mint a nyilatkozatban olvasható: Az MKP OT ismételten
felszólítja a kormányzatot,
mihamarabb teremtsen konkurenciaképes gazdasági feltételeket a szlovákiai agrárium
és élelmiszeripar számára, támogatva a területen
dolgozó kis- és középvállalkozásokat,
a fiatal gazdálkodókat, megerősítve
ezáltal a hazai minőségi élelmiszerellátást, egyben új,
éltető erőt adva a
vidéknek.
Az MKP OT Esterházy János halálának 60. és a kitelepítések 70.
évfordulójára emlékezve fejet
hajt a mártír politikus emléke előtt. Továbbra is elítéli a
kollektív bűnösség elvét, és
követeli a bocsánatkérést és a
jóvátételt.

Lebuktak az embercsempészek

A dél-komáromi rendőrkapitányság járőrei augusztus 23-án
19 órakor a Rákóczi Ferenc rakparton ellenőriztek egy személygépkocsit, mielőtt felhajthatott volna az Erzsébet-hídra.
A rendőrök az intézkedés szés bűntette elkövetésének
során megállapították, hogy ügyében hallgatták ki a Koegy szír és egy iraki állam- márom-Esztergom Megyei
polgár anyagi ellenszolgál- R e n d ő r- f ő k a p i t á n y s á g o n ,
tatásért két főt illegálisan majd, őrizetbe vették őket. A
Németországba akart szállí- két iraki állampolgárt a tomtani. A nyomozók a 62 és 38 pai tranzitzónába kísérték a
éves férfiakat embercsempé- rendőrök.

Hej, ha a Magas-Tátra hófedte bércei alól a Csallóközig zabolálatlanul aláfutó Vág szélben fodrozódó, tarajos hullámai mesélni tudnának... Azazhogy tudnak, bár manapság már többségünk
számára értelmetlen csacsogásnak tűnik megannyi csobbanásuk.
De hallgassuk csak! Most mintha azokról a több emberöltőnyi
időkről regélne, amikor fekete kalapos, fehér halinavászonba öltözött szálfatermetű legények halálos veszedelmekkel dacolva
tutajok százait, ezreit úsztatták alá Liptó, Árva, Túróc és Trencsén vármegyéből egészen Komáromig, ahol az értékes faanyagot szíves örömest megvásárolták a dagadó erszényű fakereskedők, akik feldolgoztatták, majd busás haszonnal továbbadták az
alföldön olyannyira becsült és keresett portékát.
A múlt homályába vész, hogy mikor is úszott alá a Vágon az első
tutaj, ám tény, hogy a síkságon az épületfának mindig is nagy
híja volt, nemkülönben Komáromban, ahol különösen az 1763as és az 1783-as földrengést követő helyreállítási munkálatok
rengeteg faanyagot igényeltek. Egyébként is a század második
felében virágzott fel itt a gabona- és fakereskedelem, amely a
következő század derekáig töretlenül folyt, majd a szabadságharc után fokozatosan leépült, a gazdag kereskedőcsaládok elköltöztek Komáromból. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy
a fakereskedelem teljesen megszűnt volna, hiszen még az első
Csehszlovák Köztársaság idején is érkeztek tutajok és sorjáztak
a fatelepek a Vág-Duna partján. Dr. Borovszky Samu Komárom
vármegye monográfiájában még arról ír, hogy a millenniumi
időkben még nem ment ritkaságszámba az olyan év, amikor több
mint húszezer tutaj érkezett a Vágon Komáromba, ám számuk a
századforduló idején már fokozatosan apadt, 1905-ben például
„mindössze” 10 890 tutaj kötött ki a Vág-parton.
A korabeli feljegyzésekből és sajtócikkekből tudjuk, hogy például egy féltutaj 9-15 egymáshoz erősített szálfából állt, szélessége nem haladta meg a négy métert, és két összekötött féltutaj
tett ki egy tutajt. A féltutajokra a Vág felső, szűkebb medrű szakaszán volt szükség, ilyenek úsztak alá terhelés nélkül Tyeplicskától Liptóújvárig, majd az alsóbb folyószakaszon már faáruval
(zsindely, fából készült háztartási eszközök, stb.) terhelt egész
tutajok tartottak a folyón lefelé 8-12-es csoportokban. Nem mindig volt Komárom a tutajosok végállomása, előfordult, hogy a
szekeresgazdák közreműködésével felúsztak a Dunán egészen
Győrig. Ilyenkor rendszerint két egész tutajt is öszekötöttek.
Egy-egy tutajszállítmány az úgynevezett faktorra volt bízva, aki
maga is megbízható, jómódú tutajos volt és vagyonával felelt a
rábízott szállítmányért. A folyó mentén a tutajosok rendszerint
több helyen is kikötöttek rövid pihenés, étel és ital beszerzése
céljából. Az ilyen helyeken előbb-utóbb kocsmák keletkeztek.
Feljegyezték, hogy tutajkikötő volt például Kamocsán, de Gútán
is volt két úgynevezett fadepó.
Komáromban a tutajosok kedvenc pihenőhelye a Szunyog
kocsma, a Gólya csárda és a Kis csárda volt, ahol vígan folyt
az élet, a kondérokban főtt a
tutajosok kedvenc eledele, a
Vág-híd melletti vágóhídon
beszerzett pacal, és természetesen jóféle borókapálinka is került az asztalra. Az
első tutajok érkezésének az
ideje a húsvéti ünnepek utáni időszak volt és késő őszig
tartott. Amint azt a korabeli
helyi sajtóban megjelent cikkek is bizonyítják, a szlovák tutajosok és a komáromiak között barátságos viszonyok alakultak
ki, hiszen a távolból érkezetteknek és a helybelieknek is munkát
és megélhetést biztosított a faanyag. Dr. Kiss Gyula Komáromi
almanach című kötetében a Szunyog kocsmáról írva is megemlékezik a tutajosokról és szokásaikról. A tutajosokról lévén szó
azt gondolhatnánk, hogy valamennyien szlovákok voltak. Többségükben valóban azok, de akadtak magyar tutajosok is. Bizonyíték erre például a Komáromi Lapok egyik 1885-ös számában
megjelent írás, amelynek a szerzője arról tudósítja az olvasókat,
hogy a Vág-parton egy vasárnapon komoly zavargások törtek ki
a talpaslegények (a tutajokat itt talpaknak nevezték) között. A lázongásra az adott okot, hogy a fakereskedők nem a megbízhatatlan komáromi talpaslegényeket bízták meg egy szállítmánnyal,
hanem a náluknál becsületesebbnek és megbízhatóbbnak tartott
Liptó megyeieket. Az ügy, amelynek kitörésében sejthetően az
italozás is szerepet játszott, hamarosan elsimult, ám a lap tudósítója név szerint is megemlítette a lázongókat, akik mind magyarok voltak: Csonka Zsigmond, Német Antal, Német István, Ivó
Elek és Varga Elek, továbbá két további személy, mégpedig egy
Pataki és egy Tarcsi nevezetű.
NÉMETH ISTVÁN
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A miniszter úr
egy TISZTA
NAP-ján
tiszta vizet öntött
a piszkos
pohárba

Színházunk új évadának kínálata
Az elmúlt héten megnyitotta 2017/2018-as színházi évadát a Komáromi Jókai Színház.
Az előttünk álló új évadban öt nagyszínpadi művel, két gyermekelőadással és négy stúdiószínpadi darabbal várják a közönséget, ugyanakkor színpadon maradnak eddigi legnépszerűbb előadásaik is. Évadnyitó előadásukra szeptember 10-én, 19 órakor kerül sor,
mely a Duna Művészegyüttes előadásában a tíz éve tragikusan elhunyt Kaszás Attilára
emlékezik „Emlékmorzsák táncban, dalban, képben, versben elmesélve” címmel.
Első bemutatójuk a komáromi születésű Simai Kristóf
piarista szerzetes, tanár és író
művéből készült Zsugori című
vígjáték lesz, mely lényegében

tona Imre dramaturg és Béres
László rendező frissítették fel,
zenéjét Szarka Gyula szerezte.
Az előadás a Soproni Petőfi
Színházzal
koprodukcióban
készül, bemutatóját október
6-án láthatja a
közönség. Az
évad következő produkciója
Dosztojevszkij
a Félkegyelmű
című regényének színpadra
vitt változata
lesz, melyben
világítja
Az előző évad egyik sikeres előadása, a Naf- azt
talin továbbra is műsoron marad. A felvéte- meg, mi törlen a két főszereplő, Holocsy Katalin és Ran- ténik, amikor
valaki
nem
csó Dezső látható
a kor szelleMolière Fösvényének átirata. me szerint él, s nem engedve
Simai a történetetet kiragadja a a pénz befolyásának, a lélek
francia környezetből és Komá- szavára hallgat. A történetet
romba helyezi azt, bírálva a kö- Martin Huba, a Szlovák Nemzösség beteges pénzimádatát. A zeti Színház színész-rendezője
mű archaikus nyelvezetét Ka- viszi színpadra, bemutatója

december nyolcadikán lesz.
Harmadikként tűzik színpadra
Pataki Éva Edith és Marlene című zenés játékát, amely
Edith Piafnak és Marlene Dietrichnek állít emléket. A két
zseniális művész barátságát,
illetve Edith Piaf sikereken és
tragédiákon átvezető életét bemutató történetet a Jászai Mari-díjas Méhes László rendezi,
bemutatójára 2018. február 23án kerül sor.
Az évad utolsó előadása és
egyben csúcspontja Katona
József Bánk bán című tragédiája lesz, melyet a székesfehérvári Vörösmarty Színház
prózai tagozatának vezetője,
Hargitai Iván rendezésében
mutatnak be 2018 májusának
elején. Az ötödik nagyszínpadi
előadás a kassai Thália Színház vendégelőadása, Szigligeti
Ede Liliomfija Telihay Péter
rendezésében május végén, illetve június elején kerül a komáromi közönség elé.

Kiadóként becsületünkre
kijelentjük, nem halászunk...
...még a zavarosban sem,
arra vannak a politikusok

Mielőtt bárki is személyes érintettséggel vádolna bennünket, az esélytelenek nyugalmával vagyok kénytelen előrebocsátani, hogy ebben a Bugár és társai által átHídalt kisebbségi kulturális támogatási rendszerben mi már évek óta meg sem kíséreljük, hogy szlovákiai sajtótámogatásért folyamodjunk, mert ez eleve reménytelen vállalkozás lenne számunkra.
Mivel itt nekünk úgymond nem Nem tudjuk, hogy a tárca bü- kötelezettség a versenyhivatalteremhet babér, a kispadról fi- rokratái a zavarosban történő tól. A kormánybiztos hivatalát
gyeljük csak, hogy miközben halászatra, vagy mi egyébre ugyanis annak vizsgálata köti
a Híd az óriásplakátokon azzal gondolhattak, tény azonban, le, kinek is kell beszereznie az
dicsekszik, mi mindent sikerült hogy a felesleges időhúzás ominózus igazolást. A kisebbkiharcolnia ezen a téren (is), a eredményeként a megítélt tá- ségi kormánybiztos mindenkisebbségi biztos sajnálkozva mogatásoknak mindössze a 28 esetre sajnálja, de nem ő taszéttárja a kezét annak kap- százalékát fizették eddig ki, lálta ki ezt az egészet, viszont
csán, hogy a kormányhivatal holott már szeptembert írunk. azt ígérte, hogy megsürgeti az
felesleges bürokráciával las- Eközben pedig elsősorban igazolások kiadását. Legyünk
san, de biztosan „kiéhezteti“ a kiadói tevékenységet folyta- őszinték, azért nem erőltette
kisebbségi kulturális támogatá- tó szervezetekről van szó, de meg magát. Igaz, ilyen (korsért folyamodókat.
olyan kulturális szervezetekről mány)válságos időkben az
A közbeszerzési ellenőrzés is, melyek könyvet vagy más ember csak nem keresi a bajt
után most a gazdasági verseny- adathordozót kívánnak kiadni. magának holmi felelőtlen akahivataltól kell igazolást kérnie Ráadásul sok olyan szervezet dékoskodással...
-zsutöbb pályázónak egy törvény- vár a pénzére, mely rendszeres
módosításnak köszönhetően. kiadványokra kért támogatást,
A kulturális szervezeteknek s ezeket addig is ki kell adni
szokatlan módon nyilatkozatot valahogy, amíg a pénz megérkell tenniük még arról is, hogy kezik.
nem folytatnak halászati vagy Mi több, azok a szervezetek
mezőgazdasági tevékenységet is késve kapják a támogatást,
Évente mintegy 400 beteg
és a kulturális támogatást nem akikre nem vonatkozik az igafordul meg a komáromi
ilyen tevékenységre kapják! zolás beszerzésére vonatkozó
kórház belgyógyászati, neurológiai és geriátriai osztályán, melyek évek óta várnak felújításra. Az elmúlt
napokban mintegy 1 millió
750 ezer eurós összköltségvetéssel megkezdődtek a
munkálatok.
A felújítás egy részét NyitBarátaimmal az augusztusi szabadságolásunkat Erdélyben
ra megye finanszírozza 875
és Székelyföldön összekötöttük Böjte Csaba atya petrozsényi,
ezer euróval, a többit maga az
dévai és gyimesbükki gyermekotthonainak meglátogatásával
üzemeltető, a Forlife Kht. Ez
és az erdélyi hegyaljai, zalatnai református templom alapkőutóbbi 900 ezer euró önrésszel
letételének 300., és a reformáció 500. évfordulója alkalmából
járul hozzá a rekonstrukciórendezett ünnepi megemlékehoz. A pavilont előreláthatólag
zésen való részvétellel.
jövő év szeptemberében már
A gyermekotthonokban szám
birtokba is vehetik a betegek,
szerint 19 kolozsnémai, csicsói,
bár a kórház vezetése szeretné
lakszakállasi, komáromi, örsújezt az időt lerövidíteni.
falusi, dunaradványi, dunaszerAz épület külső tatarozásán
dahelyi és nyitragerencséri adokívül a belső vezetékek telmányozó szeretettcsomagjait
jes cseréjére is sor kerül. A
adtuk át. A Magyarigeni Reforkorábbi alumínium-vas szemátus Missziós Egyházközösrelékű ablakokat kicserélik
ség köszönete elsősorban Csihang- és hőszigetelésűekre,
csói Nagy Géza fafaragónak és
de új elektromos vezetékeket,
támogatóinak szól, akik jubilepadlóborítást is kap az épület.
umi kopjafát ajándékoztak a zaÚjdonság, hogy hőszabályolatnai református közösségnek.
zó rendszereket építenek ki
Felvételünkön Nagy Géza fafa(fűtés és klíma – ez lesz a kórragó és a zalatnai templomkertház első klimatizált épülete)
ben felállított kopjafa látható.
és felújítják a szociális helyiA megajándékozottak köszöneségeket. Emellett minden, itt
tét ezúton tolmácsoljuk támogatalálható osztály új bútorzatot
tóiknak!
kap.
Pint Tibor mérnök

Megújul
a kórház

belgyógyászata

Szent István királyunkra
és a reformáció 500. évfordulójára
emlékeztünk az erdélyi Hegyalján

A bérletek ebben az évadban
sem drágulnak, a bérletárusítás október 6-ig tart. A stúdióbérletesek idén négy előadást
láthatnak. Yasmina Reza Az
öldöklés Istene című komédiáját a tatabányai Jászai Mari
Színház előadásában, a Félkegyelműt, amely a felnőtt bérletnek is része, Spiró György
Árpád-ház „vérzékeny és
naiv krónikáját”, amelyet a
HOPPart Társulat ad elő Keszég László rendezésében,
valamint Dancsecs Ildikó:
M/Ámor, vagy amit akartok
című zenés vígnépszínműveletét a Szkéné Színház művészeinek tolmácsolásában.
A felnőtteknek szánt darabok
mellett a legifjabb nézőket két
meseelőadással várják: Jevgenij L. Svarc Az elvarázsolt
testvérek című zenés mesejátékával a Mesebolt Bábszín-

ház előadásában, valamint
Paul Maar mesejátékával
Hoppláda címmel. Ifjúsági
bérletben látható lesz a Naftalin, a Félkegyelmű, az Edith és
Marlene, valamint a Bánk bán.
Az új évadban is színpadon
marad a Függönyt fel!, a
Naftalin, a Rómeó és Júlia,
a Bányavakság és a Címzett
ismeretlen, a Tetemre hívás,
Süsü, a sárkány, a Különös
házasság, Nyolckor a bárkán
és a Dzsungel könyve, továbbá folytatódnak a Vasmacska Filmklub filmvetítései is.
Rendezettebbé válik színházunk környéke is, szeptemberben kezdetét veszi színház
előtti tér kövezetének pótlása
és a park rendezése, melyet a
Bethlen Gábor Alaptól és Komárom városától kapott támogatásból valósítanak meg.
-zsu-

Rosszul
kezdődött
a nap...
... a komáromi VII. lakótelepen, ahol 25-én a kora hajnali
órákban kigyulladt egy Mercedes típusú személygépkocsi. Mint kiderült, a kocsi, amely egy vállalkozó tulajdona, nagy valószínűséggel nem elektromos hiba miatt vált
csaknem teljesen a lángok martalékává. Szerencsére a
tűzoltóság idejében érkezett és sikerült eloltani a tüzet,
így a kocsiról a lángok nem terjedtek át a közelben parkoló autókra.
Kép és szöveg: Jakab István

Egy évbe került, míg kicsiny
hazánkban eljutottunk odáig, ahová már egy éve el kellett volna érnünk. A szociális
minisztérium akkreditációs
bizottsága a fiatal drogosokat kezelő galántai Čistý
deň működési engedélyének
megvonását javasolja a minisztériumnak, mire Richter
miniszter jelezte, ő is az engedély megvonása mellett van.
Ez azért érdekes, mert a miniszter úr érdekes pálfordulásának
lehettünk tanúi. Mint ismeretes,
egy évvel ezelőtt robbant ki a
botrány, amikor Natália Blahová képviselő a nyilvánosság
elé tárta, miszerint az intézet
egyik alkalmazottja szexuális
kapcsolatot létesített egy 14
éves lánnyal. A bizottság már
akkor az engedély megvonását javasolta, mivel a botrány
kipattanását követően végzett
vizsgálata megállapította, hogy
a központban veszélyben van a
neveltek testi, lelki és szociális
fejlődése. Kétségbe vonta az itt
alkalmazott terápiás módszereket is, mivel meglátása szerint megalázták, túl szigorúan
büntették a nevelteket. Richter
viszont akkor még vehemensen
kiállt az intézet vezetése mellett, nem vonta be a működési
engedélyüket. Mostanra azonban egyszeriben megvilágosodott, látni kezdte, amit eddig
nem akart és kijelentette: „Teljesen új helyzet állt elő.” Holott
semmi új nem történt, hacsak
annyi nem, hogy főügyészi
tiltakozásra immár politikai
szempontból tarthatatlanná vált
számára, hogy foggal-körömmel védelmezze az intézmény
rég elvesztett becsületét. A Saulusból Paulussá lett miniszter
mindebből természetesen semmilyen konzekvenciát nem von
le, miért is tenné, Szlovákiában
ez egyébként sem divat... -zsu-

A Híd jelöltje:

Milan Belica
Milan Belicát közös
jelöltként
támogatja
majd a Híd, a Smer és
az SNS a megyei önkormányzati választásokon
Nyitra megyében – tájékoztatta a sajtót Tibor
Glenda, a Smer nyitrai
kerületi szervezetének
elnöke. A megállapodás
Miroslav Horka (SNS)
és Bastrnák Tibor (Híd)
augusztus 28-án tartott
találkozóján született
meg.

Amikor a Duna nem elválaszt,
hanem összeköt

Augusztus 19-én, szombaton került sor
Nyergesújfalu város és Muzsla község
közötti testvértelepülési kapcsolat ünnepélyes aláírására. Az eseményen a két település önkormányzata együttes ünnepi
képviselőtestületi ülést tartott, amelynek
keretén belül jóváhagyták a megállapodást, amelyet Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu város polgármestere és Farkas
Iván, Muzsla község polgármestere látott
el kézjegyével. Az eseményen jelen voltak
a vajdasági Muzslya képviselői Vidrács
Krisztina tanácselnök-helyettes vezetésével, valamint neves politikai és közéleti
személyiségek, úgy mint Völner Pál államtitkár, parlamenti képviselő, Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója, továbbá
egyházi méltóságok és számos ismert egyesület vezetője a Duna mindkét partjáról. Az aláírt
dokumentumot Nyergesújfalu és Muzsla plébánosa áldotta meg.

LIBERTATE melléklet

Nálunk mindent megtalál!
Forduljon hozzánk bizalommal!
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Rémült nyuszik

Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?
Egy kiskertben a szeptember
igazi betakarítási hónap. Vegyük sorra a teendőket. Aki
még nem szedte fel a vöröshagymáját, ne késlelkedjen
vele tovább, mert a szeptember közepére várható csapadékos napok esetén újra
kihajt és tárolásra alkalmatlan lesz. A gyökérzöldségek
öntözését is csökkenthetjük
még ezeken az aszályos napokon is, hogy tárolásra alkalmasabbak legyenek. Ha
már a hagymáról is szó esett,
a fokhagymát se hagyjuk to-

vább a földben, de közeleg
az ideje az őszi ültetésüknek
is. Szeptember végén, október elején már duggathatjuk
a gerezdeket 3-5 cm mélyre,
sortávolságnak pedig 30 cmt, tőtávolságnak 10 cm-t javasolnak a kertészek.
Ezekben a meleg napokban
hamarabb bepirosodik a fűszerpaprika is. Érdemes hát
az „érett” pirospaprika válogatását megkezdeni, a hozzáértő termesztők azonban a
szebb szín és a jobb minőség
érdekében még akár egy hónapig is utóérlelik. Ezt mi is
könnyen megtehetjük, ha a

paprikát kocsányánál átszúrva felfűzzük és a fűzért száraz szellős helyen fellógatjuk.
Ilyen paprikafüzéreket látni a
kalocsai, cecei gazdák házainak eresze alatt, akár azok
díszeként is. Az utóérlelésnek
köszönhetően a színanyagok
stabilizálódnak, így őrlés után
és a tárolás során már nem
vesztik el szép mélyvörös
színűket. Ami a legfontosabb,
az így szárított termésen a penészgombák sem telepednek
meg. Ha már felszedtünk, leszedtünk, egyszóval betakarítottunk a kertből
mindent, vegyük
számba,
mit
vethetünk még
szeptemberben.
A
fokhagymát
már említettem.
Szeptember végén, de még októberben
sem
késtünk el a gerezdek
duggatásával. Akinek
pedig még a nyáron bulbákat nevelt a fokhagymája a
szár végén, az abban található apró hagymácskákat is
elvetheti. Ezekből általában
mogyorónyi, nem gerezdes
fokhagymák lesznek. Arra
azért érdemes figyelmet fordítani, hogy az őszi vetésű
fokhagymát ne cseréljük fel a
tavaszival.
Szeptemberben lehet vetni
a sóskát és spenótot. Aki tavasszal a primőr salátával
akar versenyezni, megpróbálkozhat az áttelelő fejes saláta vetésével is. Aki pedig a
húsvéti sonkához saját tormát

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

szeretne reszelni, ősszel telepíthet ebből a csípős gyökérből. Évelő növény és annyira
igénytelen, hogy ha elterjed,
egykönnyen meg sem tud
majd szabadulni tőle.
És ha már szóba került a nehezen pirosodó paradicsom,
vegyük számba a zöldparadicsom hasznosítását is. Nem
az utóérésre gondolok, mert a
paradicsomnak ugyan utóérő
a termése – a dinnyével ellentétben – de zölden is kiváló
savanyúság-alapanyag lehet.
A konyhakert betakarításának egyébként is jellegzetes
velejárója a savanyúságok készítésével járó ecetes fűszeres
illat. Merthogy nem mindent
érdemes a fagyasztóba tuszkolva tárolni télre. Lecsót és
csalamádét készíthetünk télre
az ép, egészséges uborka-,
paradicsom- és paprikatermésből.
Befejezésként zárjuk a teendők sorát egyik kedvenc zakuszka receptemmel, amihez
zöldparadicsom,
hagyma,
zöld- és paradicsompaprika,
valamint fűszerek szükségesek:
Hozzávalók: 2 kg zöldparadicsom, 1 kg vöröshagyma,
1 kg zöldpaprika, 1 kg paradicsompaprika, (aki csípősen
szereti, cseresznyepaprikát is
tehet hozzá). Mindezt ledaráljuk, majd egy zacskó kaprossavanyúság-tartósítóval
főzzük, 3 dl olaj és 3 dl 10%os ecet hozzáadásával, végül
forrón üvegekbe töltjük. Pirítós kenyérre kenve javaslom
fogyasztani.
-la-

humor-csokor
A feleség újságot olvas:
– Képzeld, azt írják, hogy némelyik országban a férj csak az
esküvő után ismeri meg a feleségét.
– Nálunk is – sóhajt a férj.
A rendőr felesége rájön, hogy a rendőr megcsalja. Így szól hozzá:
– Most lebuktál! Már tudom, hogy kivel csalsz meg, csak azt kell
még kiderítenem, hogy mivel...
– János, azt mondják, hogy nagyon szőrös a tested?
– De pletykás a feleséged!
Egy nő sétál hazafelé, amikor meglát egy, az utcasarokról felé közeledő férfit, széttárt kézzel, lábbal, habzó szájjal, kiguvadt szemmel. A nő megijed és hozzávágja a táskáját. Nagy üvegcsörömpölés, mire a férfi:
– A fenébe! Ez már az ötödik ablaküveg volt ma!
A székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a kocsmába, mondja a
haverjainak:
– Hát, már nem sokáig iszogatok köztetek, hamarosan elvisz az
AIDS.
A fia csodálkozik, majd amikor hazaindulnak, megkérdezi:
– De apám, nem is AIDS-e van, hanem rákja!
– Persze, de így legalább egyik sem meri majd megkörnyékezni
anyádat.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Párja sokszor szenved,
amikor ön megmakacsolja magát valamiben és nem hajlandó
engedni. Ha nem beszél az érzéseiről, kedvese nem fog tudni
rájönni, hogy ennek hátterében az áll, hogy önnek lelki támogatásra lenne szüksége. Ha ezt megkapja, képes lesz letenni védőpajzsát és nyitottá válni.
HALAK (február 21. – március 20.) Egy új kapcsolat kezdetén
mindig azt gondoljuk, hogy a másik végre rendelkezik valamennyi olyan tulajdonsággal, ami bennünket boldoggá tehet.
Idővel azonban belátjuk, hogy a másik is csupán gyarló ember,
aki tőlünk remélte saját boldogságát. Ne azt keresse, hogy a másik mit adhat, hanem egyszerűen szeresse!
KOS (március 21 – április 20.) Ne akarja mindenáron jónak
és önfeláldozónak mutatni magát, mert ha partnere ezt
nem tudja elhinni, csak álszentnek fogja tartani, ha pedig
elhiszi, hamarosan csalódott lesz, amikor kiderül, hogy bizony még ön is tud önzően viselkedni. Vállalja fel őszintén önmagát!
BIKA (április 21. – május 20.) Ön kezdetben engedékeny és
kompromisszumra kész kapcsolataiban, de egy idő után megpróbálja átvenni az irányítást és nem érti, hogy ezt miért viseli
nehezen a másik fél. A gondot az okozza, hogy amit eddig elfogadott, azt most egyszeriben értéktelennek minősíti.

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.) Lehetősége lesz rá, hogy
elmélyítse a kapcsolatát valakivel, ha érdemesnek tartja
erre. Olyan témákról fognak beszélgetni, amelyek kapcsán
egészen kitárulkoznak egymás előtt. Ha kellő finomsággal
viszonyulnak egymáshoz, később átvihetik ezt a meghittséget a mindennapokba is.
RÁK (június 22. – július 22.) Választékos ízlése megmutatkozik egész otthonában. Harmóniát és összhangot sikerül
teremtenie maga körül, pedig mindent megvesz, ami csak
megtetszik önnek, anélkül, hogy végiggondolná, vajon illik-e lakása többi berendezési tárgyához. Belső világát teremti meg maga körül.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Barátai nagyon
sokat jelentenek önnek. Az ő társaságukban találja meg azt
a fajta megnyugvást és érzelmi biztonságot, amely feltölti
önt. A velük való békés, harmonikus kapcsolat érdekében
azonban hajlamos rá, hogy túlságosan igazodjon az ő elképzeléseikhez.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Most némi merészséggel pótolhatja hiányzó tapasztalatait. Ez különösen
a másik nemmel kapcsolatos témákra érvényes. Legyen
nyugodtan rámenősebb, mint máskor, de csak játékosan és
finoman, nehogy elijessze kiszemeltjét! Hiszen tudja, csak
a horgot kell bedobni a vízbe, nem az egész botot.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Elégedett lehet, ha
végiggondolja, mi mindent ért el az életben. Bár ön nem szereti a múltat elemezgetni, hanem inkább a jövőt tervezgeti, ez
a hét kiváló a rendezgetésre, a leltárkészítésre. Talán egészen
új ötletei is születnek, ha elfogulatlanul tekint az eddigi eredményeire.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Igazán elégedett
lesz a héten magánéletének alakulásával. Ha kedve van, most
nagyon könnyen kialakíthat, illetve elmélyíthet új barátságokat, ismeretségeket, ami természetesen sokat segíthet a párt
kereső Skorpióknak. Nyitottsága vonzza az embereket és
őket is megnyitja.
NYILAS (november 23. – december 21.) Megálmodott valamit
azzal kapcsolatban, hogy milyen is az ideális párkapcsolat, de
eddigi partnerei nem tudtak eleget tenni elvárásainak. Könnyen
lehet, hogy illúziókat kerget és a boldogság akkor kezdődik,
amikor belefeledkezik a másikba és nem azt vizsgálja, hogy
minden feltételnek eleget tesz-e.
BAK (december 22. – január 20.) Érdemes elgondolkodnia jelenlegi helyzetén, és hogy milyen irányba szeretne továbblépni.
Megérett az idő, hogy nagyobb kihívásoknak szentelje magát!
Határozza meg a következő egy évben elérendő feladatokat, ez
segít majd tisztán látni, és kellő inspirációt is biztosít. Merjen
bátran lépni, mindig van lelkes segítője.
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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.
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

Eladó Martoson
tökmag, nagyobb
mennyiségben is

(400-500 l).
Ára 2,20 euró/liter.
Telefon:
0905 329 943.

Tel.: 0908 463 830
Eladók 4-hónapos,
féregtelenített,
családbarát anyától származó
zsemlye- és barna színű
labrador kutyakölykök.
Tel.: 0907 671 077

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
szeptember 2-től 8-ig

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

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

TV2

7.00 Mesék, 12.35 Gyilkos
sorok (amer.), 13.40 Ébredő sötétség (amer.), 15.45
A szultána (török), 16.55
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Taxi
2 (francia), 20.50 A pláza ásza Vegasban (amer.),
23.25 48 óra (amer.), 1.30
Hősök (amer.)

7.0 0 T V2 mat i né, 12.55
Eg y más nya ká n (amer.),
13.25
Gy il kos
sorok
(amer.), 14.30 D r. House
(amer.), 15.30 Taxi 2
(f ra ncia), 17.25 R ipost,
18.0 0 Tények , 18.55 Exfér j újratölt ve (amer.),
21.20 St réberek (amer.),
23.15 A h ívás (amer.-kanad ai)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 12.45
A nyá k g yöng ye (amer.),
13.40
Tövismad a ra k
(amer.), 14.55 A ment alist a (amer.), 15.55 Hamupipőke -tör ténet (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz , 20.0 0 X-Fa k tor,
22.0 0 Ég jen Ga n xst a!,
0.10 Tra n zit (amer.)

RTL II
12.20 Az élet csajos oldala
(amer.), 15.00 A gyanú árnyékában, 19.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 Tripla
vagy semmi (amer.), 22.15
Castle (amer.), 23.15 Szigorúan bizalmas (amer.)

M2

11.20 Góg yi felüg yelő,
12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 A k is herceg
leg újabb kalandjai, 14.05
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 M R
A k usz ti k, 1.20 Megőr jít a
csaj (amer.)

Duna tv

12 .45 Új i d ő k , új d a l a i ,
13.45
Me s e a u t ó
(m a g y a r), 15. 30 A ve r é b i s
m a d á r (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
S a b r i n a (a m e r.), 21.4 0
Vá g y a k
vo n z á s á b a n
(a m e r.), 2 3. 30 A r e t t e g é s
a r é n ája (a m e r.)

Duna World

11.20 Köszönöm , hog y
elgá zolt (mag ya r), 13.50
Fér f i
kosá rlabd a
Eb,
16.20 Hog y volt? 17.20
Csalá d-ba r át , 18.50 Térké p, 19.25 Í zőr zők , 20.0 0
M i ndenből eg y va n , 21.35
A Bag i Na csa Show, 22.35
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.05 O per a Café

Pozsony 1

13.05 A szerelem illata
(olasz), 14.50 Az elveszett
otthon (amer.), 16.20 Miért raboltam el a főnökömet? (német), 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),
23.40 Az elveszett otthon
(amer.)

Pozsony 2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika TV bemutatja, 13.35 Anyák gyöngye
(amer.), 14.00 Az utolsó
órában (amer.), 15.05 A
vasálarcos (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Szemfényvesztők
(francia-amer.),
21.30 Coming out (magyar),
0.10 Szemfényvesztők 2
(francia-amer.)

RTL II

10.45 Szökevény szerelem
(amer.-indiai), 13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10
A zűr bajjal jár (amer.),
20.30
Szerencsecsillag
(amer.), 22.30 Tripla vagy
semmi
(amer.-ausztrál),
0.40
Szerencsecsillag
(amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r, a kandúr, 13.15 A kis herceg
legújabb kalandjai, 15.00
Peppa malac, 17.05 A gumimacik, 17.30 Aladdin,
17.50 Dr. Plüssi, 18.15
Robinson Cr usoe (belga),
20.15 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.10 Az
a bizonyos első év (angol),
0.35 Europe in Concer t

Duna tv

13.30 K li n i ka (német),
15.20 Da n kó Pist a (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 A kala ndor és a lady
(a ngol), 19.30 Mag ya rország szeretlek!, 21.0 0
Hitchcock és Tippi Hedren (a ngol-amer.), 22.35
Befek tetés a jövőbe, 22.40
A m ist ad (amer.)

Duna World

11.25 A papucshős (mag ya r), 12.05 Csendőrsz tor i k (cseh), 13.45 Re for má ció hét ről hét re,
16.50 Ismerd meg!, 18.55
Ö t kont i nen s, 19.25 Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 A z
utolsó ór áig, 22.35 Hog y
volt?, 23.30 Ha ng v il la

Pozsony 1

11.15 Szlová k ia ké pekben , 13.25 Poi rot (a ngol),
15.05 Ut a zá s a z őskorba
(cseh), 16.30 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 há z (csehszlová k), 22.05 A ker t
(szlová k), 23.45 Poi rot
(a ngol)

13.40 Farmereknek, 14.05
Horgászmagazin,
14.35
Tesztmagazin, 16.35 FIFA
Magazin, 16.55 Bajnokok
Ligája magazin, 17.25
Röplabda, 20.00 Hírek,
20.40 Krisztus évei (szlovák), 22.15 Négy megálló Havannában (kubai),
23.50 Férfi röplabda Eb

Pozsony 2

7.20 Kung Fu Panda
(amer.), 8.15 Madagaszkár
3 (amer.), 10.25 K rokodil
Dundee (ausztrál), 12.30
Bean: Az igazi katasztrófaf ilm (amer.), 14.40 A
sztárkivetett (amer.), 16.20
Utazás a titok zatos szigetre, 18.20 Így mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Szevasztopol ostroma (orosz),
23.10 A fegy ver telen katona (amer.)

6.55 Tom és Jerry (amer.),
7.10
Kung
fu
Panda
(amer.), 9.50 Charlie angyalai (amer.), 12.00 Need
for Speed (amer.), 14.40
Karate Kid (amer.), 17.40
Felvég, alvég, 19.00 Híradó, 20.30 Táncolj!, 23.30
Az év csatája (amer.), 1.50
Karate Kid (amer.)

JOJ TV

9.05 A Simpson család (amer.), 10.00 Bűbáj
(amer.), 12.05 Egyiptom
istenei (amer.), 15.05 Jégkorszak (amer.), 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Halálos iramban (amer.), 23.55
Belső ellenség (amer.),
2.00 Rió (amer.)

Markíza tv

12.20
Eragon
(amer.),
14.30
Egy
cipőben
(amer.), 17.15 Hófehérke és a hét törpe (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Egyiptom istenei
(amer.-ausztrál),
23.35 Rió (amer.), 1.25 A
41-éves szűz (amer.), 3.05
Martin és Vénusz (cseh)

HÉTFŐ

VASÁRNAP

M1

10.40 Félt ékeny a sszo nyok
(szlová k),
14.0 0
Sz í nészlegend á k ,
16.15
A z ajtó mögöt t , 17.55 Kö zön séges f iú k , 18.30 Est i
mese, 20.0 0 H í r a dó, 20.10
I nd iá n nya r a k (a ngol),
21.20 Dodes k a ( japá n),
23.40 Fér f i röplabd a Eb

Markíza tv

JOJ TV

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

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

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

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, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Egy nap
(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, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Született szobalányok (amer.), 0.20
Lángoló Chicago (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, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 A piramis (amer.), 2.00 Hűtlen
vágyak (amer.)

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,
18.55 Séfek séfe, 20.30 Áll
az alku, 21.35 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, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Idővonal (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25 A
szeretet útján (török), 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 Házon kívül

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20
Fókusz,
18.00
Híradó,
19.00 Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.15 CSI: A
helyszínelők (amer.), 1.40
Döglött akták (amer.)

5.25 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
A szeretet útján (török),
16.50 Story Extra, 17.20
Fókusz,
18.00
Híradó,
19.00 Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.15 Nők
akcióban (amer.), 1.20 Közeli ellenség (amer.)

M1

RTL Klub

5.25 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.15 Dr. Csont
(amer.), 1.40 Döglött akták
(amer.)

KEDD

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Survivor, 15.25
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok
közt, 22.10 Castle (amer.),
1.00 Homeland (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

RTL Klub

RTL Klub

PÉNTEK
M1

RTL Klub

RTL II

RTL II

RTL II

RTL II

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50
A gyanú árnyékában, 14.50
Showder Klub, 16.30 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.30 Segítség, bajban
vagyok!, 20.30 A konyhafőnök junior, 23.00 Barátok
közt, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
15.55 Barátok közt, 16.30 A
konyhafőnök junior, 17.30 Segítség, bajban vagyok!, 19.30
Showder Klub, 20.30 A konyhafőnök junior, 23.00 Barátok
közt, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50 Showder Klub,
16.30 A konyhafőnök junior,
17.30 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 A konyhafőnök
junior, 22.00 Showder Klub
Best of, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

10.00 A narancsvidék (amer.),
11.00 Tűsarok nyomozó (kanadai), 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
17.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 A gyanú árnyékában, 20.30 A konyhafőnök
junior, 22.00 Showder Klub,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

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, 22.45 Odaát (amer.)

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), 22.45 Odaát
(amer.), 0.30 Lola (amer.-kolumbiai)

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),
22.45 Odaát (amer.), 0.30 Lola
(amer.-kolumiai)

10.00 Narancsvidék (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.30 A konyhafőnök junior,
17.30 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 A konyhafőnök junior, 22.00 Showder
Klub Best of, 23.00 Barátok
közt, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

12.50 Jamie 15 perces kajái, 13.35 Charlie, majom
a családban (német), 14.25
Zor ro (kolu mbiai), 15.15
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 Kék fény,
21.25 Hawaii 5.0 (amer.),
22.20 Rejtélyek asszonya
(amer.), 23.50 Ket tős kockázat (amer.)

12.50 Jamie 15 perces kajái,
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 München (amer.-német)

Duna tv

Duna World

11.30 Özvegy menyasszonyok (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt kontinens,
14.45 Itthon vagy!, 15.10
Roma magazin, 17.20 Család-barát, 19.00 Magyar
rock, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Tűzvonalban (magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 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 Labdarúgás, 23.25 Profik, 0.20
R.I.S. (olasz)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.40
A rendelő, 15.30 Dokumentumf ilm, 16.25 Vadászoknak, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Dokumentumf ilm,
21.30
Tudományos
magazin,
22.30 Kifulladásig (francia)

Markíza tv

8.30 Forr a bor, 11.50 Jószomszédi
viszonyok,
12.50 Cobra 11 (német),
15.00 Rendőrségi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég, Alvég (szlovák), 23.00 Kredenc, 23.30 Mama (olasz),
0.20 NCIS (amer.), 1.20
Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.55 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.35 Shrek (amer.),
14.20 Csillag születik, 15.55
Rendőrök akcióban (szlovák), 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.20 Elfuserált plasztikai
műtétek, 0.20 Bostoni halottkémek (amer.)

Duna tv

Duna World

7.15 Kívánságkosár válogatás, 9.55 Ridikül, 11.10
A fáklya (magyar), 13.40
Szerelmes földrajz, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.00 Útravaló, 17.20 Család-barát, 19.00 Magyar
rock, 20.00 Budavári Palotakoncert, 21.35 Tűzvonalban
(magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Profik, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Brown atya, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Maigret (angol), 21.50 Szlovák ízek, 22.20 Nyomtalanul
(amer.), 23.25 Profik

Pozsony 2

13.00 A vadon gyilkosai,
14.35 Tudományos magazin,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Az ismeretlen holokauszt, 21.00 Holylywood háborúban (francia),
22.30 Talkshow, 23.40 Dokumentumfilm

M2

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces kajái, 13.25 Charie, majom a
családban (német), 14.20
Zorro, 15.10 A vidéki doktor (német), 16.00 A múlt
árnyékában (szlovák), 17.00
Ridikül, 18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.25 No
Limit (francia), 22.25 Befektetés a jövőbe

Duna World

11.40 Az élet szerelmese
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.45 Kár pát expressz, 16.15 1100 év Európa közepén, 16.45 Magyarország története, 17.20
Családbarát, 19.00 Dob +
basszus, 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Tűzvonalban (magyar), 22.35
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
Prof ik, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Brown atya,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Találkozás a halállal
(amer.), 22.05 Berlin (német), 0.10 RIS (amer.)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 12.40 Az ismeretlen holokauszt, 15.30
Magyar magazin, 17.10
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Vad
Amerika, 21.00 Dokumentumf ilm, 22.30 Művészetek, 22.55 Fesztiválok

Markíza tv

10.55 A felszín alatt, 12.50
Cobra 11 (német), 15.00
Rendőrségi
történetek,
15.50 Családi történetek,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 Különleges átalakulások, 22.10 Veszélyes viszonyok (amer.), 0.10 NCIS
(amer.)

10.00 Családi tör ténetek,
11.50 Jószomszédi viszonyok, 12.50 Cobra 11 (német), 14.50 Rendőrségi
tör ténetek, 15.50 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Boyard erőd,
22.00
K redenc,
22.40
Jószomszédi
viszonyok,
23.30 NCIS: A helyszínelők (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

9.00 Tárgyalóterem, 12.50
Halálos iramban 7 (amer.),
15.55 Rendőrök akcióban,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Take me
out, 23.35 Valóságshow,
23.35 Bostoni halottkémek
(amer.)

8.50 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.40 Topsztár, 13.05
Családi történetek, 14.20
Csillag születik, 15.55 Rendőrök akcióban, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 22.00
Az igazi arc (szlovák), 0.00
Bostoni halottkémek (amer.)

Markíza tv

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 (kolu mbiai), 15.00 A vidék i doktor (német), 15.50 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
17.00 R idi k ül, 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), 21.00 A Bagi
Nacsa Show, 22.00 Hy p polit, a lakáj (mag yar),
23.25 Szerel mes ü zenetek
(amer.)

Duna World

11.15 A fekete macska (magyar), 14.15 Magyar krónika, 15.10 Nemzetiségi műsorok, 17.20 Család-barát
válogatás, 18.55 Magyar
rock, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Tűzvonalban
(magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Menjü n k a ker tbe!, 15.30
L ehet őség, 16.25 A v ilág
ma d á r t ávlatból,
16.55
Brow n at ya , 17.50 Pá rbaj, 18.20 Ö t en öt el len ,
19.0 0 H í r a dó, 20.25 Ne
h ív j nag yapá na k (német),
21.55 Ba n k s felüg yelő
(a ngol), 23.25 P rof i k

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.45
Vad Amerika, 15.30 Roma
magazin,
17.30
Hírek,
18.45 Esti mese, 20.00 Híradó, 20.10 Dokumentumf ilm, 22.30 Sem érvvel,
sem erővel..., 23.25 Rendőrség, 23.40 Szlovák bigbít

Markíza tv

11.50 Jószomszédi viszonyok, 12.50 Cobra 11
(német), 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí radó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Hí radó, 20.30 Rex (szlovák),
22.20 A z or r (u k rán)

JOJ TV
10.55 Igaz történetek,
12.00 Híradó, 12.50 Családi
történetek,
14.20
Csillag születik, 15.55
Rendőrök akcióban, 17.30
Topsztár, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 K r imi,
19.30 Hí radó, 20.35 A
futár (amer.), 22.40 Dr.
Csont (amer.),23.40 Bostoni halottkémek (amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Tatonka történetei, 14.20
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
S.O.S. Love! (magyaramer.), 22.15 Eszeveszett
mesék (argentin), 0.20 Napóleon és Josephine (francia)

Duna World

11.20 Jaguár (magyar),
13.20 Kosár, 13.45 Rúzs
és selyem, 14.15 Rejtélyes
XX. század, 14.45 Esély,
15.40 Öt kontinens, 16.50
Magyarország
története,
17.20 Család-barát válogatás, 19.00 Magyar rock,
20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35 Tűzvonalban
(magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja, 13.55
Menjü n k a ker tbe!, 14.30
Prof i k, 15.30 A lehető ség, 16.25 A világ madár t ávlatból, 16.55 Brow n
at ya, 17.45 Párbaj, 19.00
Hí radó, 20.25 Szlovák ia,
szeretlek!, 21.45 Út t alan
ut akon, 22.30 Las Vegas,
végállomás (amer.), 1.10
Prof i k

Pozsony 2

13.0 0 A vadon g y il kosai,
15.40 Szemtől szemben,
16.25 Szia , Szlová k ia!,
17.15 Jég korong, 20.0 0
Hí radó, 20.10 A család ,
20.40 Vörösbor (szlová k),
21.50 13 perc (német),
23.40 Ja zz

Markíza tv

11.50
Jószomszédi
viszonyok, 12.50 Cobra 11
(német), 14.50 Rendőrségi esetek, 15.50 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Híradó, 20.30 A lány
a vonaton (amer.), 23.05 96
óra (amer.)

JOJ TV
12.55 Építünk, javítunk,
13.30 Csillag születik,
15.55 Rendőrségi esetek,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Minden, amit szeretek, 22.05
Az üldözöttek (amer.),
0.10 Bostoni halottkémek
(amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember
2-án István
szeptember
3-án Hilda
szeptember
4-én Rozália
szeptember
5-én Viktor, Lőrinc
szeptember
6-án Zakariás
szeptember
7-én Regina, Ivor
szeptember
8-án Mária, Adrienn
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Góth Zoltán és a bábolnai
Kovács Zsófia, a komáromi Marko Ivan és Marková
Ingrid
Gútán: a tótgurabi (Slovenský Grob) Motlo Tibor és
Hrabovská Miroslava.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kavai Čomorová
Jázmin, a gútai Navrátil Gergő, a nagytúri
Berkulová Adela, a párkányi Vajda Maxim, a szőgyéni Valjent Viktor, az érsekújvári Kráľ Dominik és
Teroshkina Dominika, az ógyallai Lakatos Jennifer, a
kéméndi Lakatos Tiffany, a cabajcsápori Ďurišová Marianela, az újgyallai Murcinová Anna, a felsőpatonyi
Horváth Jázmin, a marcelházai Galbavý Ivan és Élesztős Anna Krisztina.

A Dunatáj receptkönyvéből

Húsos-sajtos töltött krumpli
Hozzávalók:
4 db nagyobb krumpli
30 dkg darált sertéshús
10-15 dkg reszelt sajt
10 dkg kockára vágott bacon
1 kis fej hagyma
2 ek olívaolaj
1 púpozott ek vaj
1 csipetnyi őrölt szerecsendió
1 ek tejföl
só
1 db tojás
bors
1/2 csokor petrezselyem
Elkészítése:
A meghámozott krumplikat egészben majdnem készre főzzük,
majd félbevágjuk őket és a közepüket óvatosan kikapargatjuk.
Egy sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük őket.
Az apróra vágott hagymát világosbarnára dinszteljük a vajon,
hozzáadjuk a bacont, majd folyamatos kevergetés mellett a darált
húst is kissé megpirítjuk az olívaolaj hozzáadásával.
Belekeverjük a tejfölt és a tojást, majd ízlés szerint fűszerezzük
az apróra vágott petrezselyemmel, a sóval, borssal és a szerecsendióval. A félbevágott, kivájt burgonyákat megtöltjük a darált
húsos keverékkel, és a tetejüket megszórjuk reszelt sajttal. Előmelegített sütőben 170-180 fokon 20-25 percig sütjük, amíg a
sajt megpirul a tetején.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Farkasová Helena (71 éves), a gútai Rigó
Erzsébet (79 éves), Angyal László (81 éves) és Nagy
Erzsébet (93 éves), a marcelházai Kusalová Jolana (79
éves), a hetényi Dékányová Gizela (90 éves), a naszvadi Barkóczi Pál (85 éves), a bogyai Antal Rozália (89
éves).
Emléküket megőrizzük!

Autószerelő végzettséggel
munkatársat
keresünk
autószerelő
műhelyünkbe,

* Komáromi járás
* B-jogosítvány.

Fájdalommal emlékezünk szeptember 5-én,
halálának tizennyolcadik évfordulóján

özv. Varga Erzsébetre
(szül. Szépe)
Gútán.

* 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.
* Eladó Babetta 210, hármas csőeke, 3 m-es SEX-vetőgép, 3 m-es
krimli, 5 tonnás traktorpótkocsi
iratokkal. Tel.: 0908 359 637.

Tel. / kontakt:
0908 944 944

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

Szerető családja
és az egész rokonság

Fájdalommal emlékeztünk
augusztus 21-én,
halálának hetedik évfordulóján

Rigó Gáborra
Gútán

A leggazdagabb tankönyvés kottakínálatot
nálunk
találhatja!

Egynapos sEbészEt gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.
Tankönyvek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

Pályázati felhívás
Pat község
főellenőri tisztségének
betöltésére
A SZNT T. t. községi rendelkezésről szóló 369/1990 számú
törvényének 18a §-a, valamint Pat község képviselő-testületének határozata értelmében
pályázatot hirdet Pat Község részmunkaidős főellenőri
tisztségének betöltésére
a következő feltételek mellett:
Képesítés:
* közgazdasági vagy jogi felsőfokú
végzettség – II. fokozat
* 5 éves önkormányzati gyakorlat
Egyéb feltételek:
* feddhetetlenség,
* a községi önkormányzat működésével, könyvelésével, gazdálkodásával kapcsolatos törvények és előírások ismerete,
* az államnyelv és a magyar nyelv ismerete.

Hiányod szavakkal kifejezni nem lehet,
szívünkben őrizzük emlékedet.

Emlékét örökké őrző felesége
és családja

A tésztát levegősre dagasztjuk, majd 20 percig kelesztjük, ezután kb. 7-8 mm vastagra kinyújtjuk és egy nagy
fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Kivajazott muffinformába nyomkodjuk, és ráhelyezzük a félbevágott, fahéjas
barna cukorral töltött szilvákat. A tetejükre nagyobb
pogácsaszaggatóval kiszúrt
lapokat rakunk, amiket kissé
bemetszünk egy késsel.
A kalácskákat lekenjük a
másik tojássárgájával, majd
egy sütőpapírral bélelt sütőlapra helyezzük, és 180
fokra előmelegített sütőben
kb. 15 percig sütjük őket.
* Eladó Whirlpool hűtőszekrény, 3-fiókos mélyhűtőrészszel. Tel.: 0905 158 925
*Eladó félkész családi ház
12 áras telekkel Keszegfalván,
a főút mellett. Közművesítés,
ipari áram, öntözésre szolgáló
gyűrűskút. Ár megegyezés szerint. Tel.: 035/7740 478.
ISMERKEDÉS
70 éves úr ismerkedne egyedülálló hölggyel, 65 éves korig. Tel.: 0910 632 877

* Predám 300 litr. chladničku Gorenje s mrazničkou za
110 eur. Mobil:0907373611

Értünk éltél,
bennünket szerettél,
a sírhalmod könnyű legyen,
ahol megpihentél.

Elkészítése:
A vizet felforraljuk a cukorral, amíg el nem olvad. A szirupot kihűtjük, hozzáadjuk a
tejfölt és a sütőport, összekeverjük, majd belemorzsoljuk
az élesztőt, hozzáadunk 1
tojássárgáját, végül az olajat
és a lisztet is (lisztből annyit,
amennyit felvesznek a lágy
hozzávalók, hogy gyúrható,
de könnyű tésztát kapjunk).

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Megemlékezés

Szilvás kalácskák
Hozzávalók:
1 dl víz
2 ek cukor
0,5 dl olaj
2 db tojássárgája
1 ek tejföl
1 dkg élesztő
1 mk sütőpor
20-25 dkg liszt
12 szem szilva
(nagy, érett)
1ek fahéj
2 ek barna cukor

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

Az érdeklődők a pályázatra írásban jelentkezhetnek, melyet
2017. 10. 2-án déli 12 óráig kézbesítsenek a Pati Községi Hivatalba, a következő címre: Obecný úrad, Lipová ul. 233, 946
39 Patince. A borítékra írják rá: Voľba hlavného kontrolóra –
NEOTVÁRAŤ!
A beadványhoz csatolják szakmai önéletrajzukat, a legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló okmány hitelesített
másolatát, becsületbeli nyilatkozatot az elvégzett szakmai
gyakorlatról, írásbeli nyilatkozatot arról, hogy beleegyeznek
személyes adataik feldolgozásába a T.t. 428/2002 sz. személyes adatok védelméről szóló hatályos törvénye alapján és az
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

Világbajnoki ezüstérem

II. liga * FC Lokomotíva Kassa – KFC Komárom 4:1 (0:0)

A bajnoki táblázat második helyén álló
keletszlovákiai csapat és az utolsó helyezett, vagyis a KFC összecsapásától nem
sok jót remélhettek a Dunapartiak. Ennek ellenére az első félidőben egyenrangú
partnerként küzdött a liga fiatal csapata.
A kassaiak folyamatosan támadtak, de a
komáromi védelem nagyszerűen teljesí-

IV. liga

Gúta – Negyed 1:1 (0:0) Az
idény kezdetére a stabil játékosaitól alaposan megfosztott
gútai csapat még mindig a tabella utolsó előtti helyén áll,
viszont a „középpályás” negyediek nem titkolták, hogy pontot
rabolni jöttek a szomszédos
városba. Az első játékrészben
viszont a hazaiak megmutatták,
hogy jó taktikával készültek a
találkozóra, a vendégek támadásait még időben leállították,
majd a 42. percben Cingel
megunta a várakozást, egyéni
akcióba kezdett, s ennek eredményeképpen a gútaiak jutottak vezetéshez. A találkozó 77.
percében, szabadrúgásból született meg a negyediek egyenlítő gólja, s ezután a gútaiak
több támadást is indítottak, de
már nem jutottak vezetéshez *
Párkány – Ímely 2:1 (1:0) A
találkozó 10. percében a szemfüles párkányi csatár kihasználta az ímelyi védelem botlását és megszerezte a vezetést.
Ezután a vendégek szólóztak,
egyre veszélyesebb helyzeteket alakítottak ki, viszont a 71.
percben szabálytalanul szerelték a párkányi csatárt, aki a
jogos tizenegyest értékesítette.
Az eredménnyel megelégedett
párkányiak kapujába csak a 90.
percben sikerült Lovásznak a
labdát bejuttatnia * Szentpéter
– Felsőbodok 5:0 (2:0) Nem
volt ez éppen szerencsés napja a vendégeknek, miközben a
szentpéteri szurkolók jogosan

tetet. A második játékrészben a kassaiak
játékosokat cseréltek, ami a találkozó 51.
percében eredményt is hozott. A komáromiak későn ocsúdtak fel, három perccel
később ismét az ő hálójukban kötött ki a
labda. A találkozó 68. percében a kassaiak
csapatkapitánya megszerezte a 3. góljukat
is, ám ekkor Militosyan a 79. percben bi-

újonghattak. A bodokiak előbb
erőszakosan próbáltak fellépni,
amelynek az eredménye két tizenegyes lett. Ezt a 13. és 46.
percben Kianek érvényesítete. A találkozó 45. és 60.
percében Lakatoš volt a
gólszerző, majd a gólözönt a 63. percben Mukalenga gólja zárta * A
táblázat második helyén áll
Ímely 6 ponttal, 3. Szentpéter 5
ponttal, 15. Gúta 1 ponttal.

V. liga

Ógyalla – Hetény 5:2 (2:1)
A 10. percben a hazai Mokráš
szerezte meg a vezetést jelentő
gólt, majd a 29. percben Stacho
lövése jelezte, hogy a gyallaiak
egyértelműen átvették a találkozó irányítását. A 37. percben a
hetényi Blaho gólja azt jelezte,
hogy ők is szeretnének beleszólni a játék menetébe. Ezt a
törekvésüket igazolta Pásztor
57. percben lőtt gólja, viszont a
74. percben Szántó büntetőből
növelte az ógyallaiak előnyét,
amit a 85. percben Barton tovább növelt * Marcelháza FK
Actív Nagykeszi 4:1 (1:0) A
marcelházai szurkolók sem unatkoztak, remek ütemű találkozó
folyt a pályán, de az első gólra
a 45. percig kellett várni, amikor
a hazai Speck betalált a nagykeszi hálóba. A másik játékrészben
Szórád (52. perc), majd Kosťukevič (59. perc) lőtt gólt. Fortuna
istenasszony is kegyeibe foglalta
a péterieket, mert egy keszi öngól is őket segítette. A vendégek becsületgólját a 86. percben

S P O R T H O R G Á S Z AT

A gútai Szabó Lászlónak két hobbija van: a kamionok szétszerelése és megjavítása, illetve a horgászat. Az utóbbi űzésekor
több esetben is sikerült kapitális halat fognia, ám idén a folyóvizek szerelmese többnyire üres szákkal tért haza a Vágpartról.
A múlt héten végre megtört a jég és sikerült egy 14 kgos, 92
cmes nyurgapontyot megakasztania. A kötelező puszi után a hal
visszakerült a mederbe, hogy egy további sporttárs is örülhessen
a kifogásának.

B I R K Ó Z Á S

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- horvát, orosz, román, lengyel és
zésre kerülő nemzetközi em- moldáv diák, illetve gyerekcsalékversenyre idén is számos patok lépnek majd a komáromi
csapat jelezte érkezését. Szep szőnyegre. A versenyre szepttemberben a szlovák csapatok ember 9én délelőtt 10 órától
mellett szlovén, magyarorszá- kerül sor a komáromi sportcsargi, osztrák, szerb, cseh, ukrán, nokban. A belépés ingyenes!

zonyította helyzetfelismerési képességét,
aminek következtében a labda ezúttal a
kassaiak hálójában kötött ki. Sajnos három
perccel később a komáromi kapus a 16os
felé mentett, ott azonban egy kassai játékos
lecsapott a labdára és belőtte a keletiek negyedik gólját is * Szombaton Bártfa csapatát 17 órakor fogadja a KFC.

Horváth lőtte * Naszvad – Tardoskedd 1:0 (0:0) Az első 45
percben a játék a két tizenhatos
között mozgott, de egyik fél
sem tudta magát átverekedni a védőkön. Igaz, az
első játékrész vége előtt
csak a hazai kapusnak,
Sláviknak köszönhetően
sikerült a vendégek támadását egy bravúros védéssel
hárítani. A második játékrész is
hasonló szellemben folyt, Naszvad pontokat érő gólját a 81.
percben Molnár lőtte * Az Ekel
– Zselíz találkozó elmaradt,
mert a vendégek nem érkeztek
meg * A bajnoki táblázatban
1. Ekel (9 pont), 6. Ógyalla (6
pont), 7. Actív Nagykeszi (6
pont), 9. Hetény (3 pont), 13.
Naszvad (3 pont)

VI. liga

Vágfüzes/Kava – Szilos 3:2
(1:1) Tíz perccel az első sípszó
után Czukár megszerezte a vágfüzesiek vezetését, amire a 39.
percben Gere válaszolt. A második játékrész 15. percében Madarász a hazaiak előnyét biztosította, de erre a 73. percben ismét
Gere válaszolt. A találkozó 90.
percében Jancsó tizenegyesből
nyerette meg a hazai csapattal
a mérkőzést * Dunaradvány
– Izsa 2:3 (2:0) Jó iramban
kezdett a hazai csapat, Szakál
(12. perc) és Vörös (30. perc)
góljaival nyugodtan indította a
második félidőt. Túlságosan is
nyugodtan, mert az izsaiak nem
csak egyenlítettek, de a találkozót is megnyerték. Góllövők:
62. perc Czúth, 79. perc Svitač,
81 perc Procházka * Perbete –
Bátorkeszi 2:3 (2:0) Az első
félidő sikere elbizakodottá tette
volna a perbetei csapatot? Mindenesetre a 9. percben Lacza,
majd egy perccel később Rigó
rúgott gólt a bátorkeszi hálóba.
A második félidőben a hazai
kapuőr sorozatban hibázott,
viszont a keszi csatárok résen
voltak. Az 51. percben Németh,
majd a 71. percben Dobai, s
végül a 83. percben Németh
duplázott, ami csapat győzelmét jelentette * Őrsújfalu –
Csallóközaranyos 1:0 (0:0)

A látszat ellenére a vendégek
voltak kezdeményezőbbek az
első játékrészben, de a találkozó
második felében a hazai Döme
biztosította csapata számára a
pontokat * Nemesócsa – Búcs
2:0 (2:0) A találkozó 6. percében Hipp és a 21. percben
Cseh gondoskodott arról, hogy
megmutassa, melyik csapat az
úr a pályán. Búcs ennek ellenére
nem adta fel a mérkőzést, folyamatosan támadta vendéglátóit,
de az utolsó sípszóig már nem
született gól * Újgyalla – Madar 4:1 (2:0) Túlságosan vehemensen védekeztek a madariak
már az első percekben, ezért a
játékvezető a 8. percben tizenegyest ítélt ellenük, amit Kraslan értékesített, majd a 33. percben Kádár növelte előnyüket. A
48. percben Habara 3:0ra javított, majd a 60. percben Kádár
újabb tizenegyest értékesített.
A vendégek becsületgólja a 74.
percben született Vida révén *
Keszegfalva – Marcelháza B
0:0 A bukdácsoló hazai csapat
ezúttal megtáltosodott, ellenfelének egyenrangú partnere volt,
sőt sok esetben látványosabban
is játszott. A végeredménynek
köszönhetően megszületett Keszegfalva első bajnoki pontja *
Pat – Dunamocs 0:2 (0:0) Az
első félidő egymás „kóstolgatásával” telt, a következő játékrészben, a 78. percben Varró lőtt
gólt a pati kapuba, majd a 87.
percben Paluska tizenegyest
értékesített * A bajnoki táblázatban 1. Újgyalla (10 p), 2.
Nemesócsa (9 p), 3. Dunamocs
(7 p), 4. Szilos (7 p), 5. Marcelháza BG (7 p), 6. Izsa (7 p), 7.
Perbete (6 p), 8. Madar (6 p),
9. Bátorkeszi (6), 10. Örsújfalu (6), 11. Csallóközaranyos
(4), 12. Vágfüzes/Kava (4 p),
13. Búcs (3 p), 14. Pat (3 p),
15. Dunaradvány (3), 16. Keszegfalva (1).

VII. liga

A Nagysziget – Bogya/Gellér
találkozó elmaradt * Bajcs –
Ifjúságfalva 0:2 (0:2) góllövő
Vágó és Negyedi * Tany – Csicsó 1:3 (0:0) góllövő Fitus, illetve Kiss, Polgár és Gál.

LOVAS ÍJÁSZAT
Világkupa Gútán

Szeptember 3-án a Gúta melletti Csörgőben rendezik meg a
lovas íjászok nemzetközi versenyét, mely része a világkupasorozatnak. A Komárom felől érkező érdeklődők a gútai temető mellett jobbra térve juthatnak ki az idilli területre, ahol
a verseny lebonyolítása folyik majd. Az előzetes jelentkezések
szerint a hazai és magyarországi versenyzőkön kívül a távoli
Norvégiából is érkeznek lovas íjászok. Mintegy húsz versenyző különböző, látványos kategóriákban küzd majd a pontokért a délelőtt 9 órakor kezdődő versenyen.

L O VA G L Á S
Valójában ez nem is sporthír,
ám bízunk abba, hogy akik
bekapcsolódnak a nagyléli
sziget üdülőparkjában szeptember 2án megrendezésre kerülő lovasnap rendezvényeibe,
azok később is szeretnének
nyeregbe szállni. Délelőtt 10

órakor kezdődik a gyermekkorosztály akadályversenye, 12
órától díjugratás lesz, 13 órától pedig hordókerülés. Akik
közelebbről is szeretnék látni
a léli sziget szépségeit, korabeli lovaskocsin tehetnek egy
szép túrát.

Vasárnap fejeződött be a račicei tavakon az evezős világbajnokság, ahol hatalmas hajrával a Botek Ádám – Gelle Péter páros a K2 1000 m-es futamán szenzációs eredményével
ezüstérmet harcolt ki. Ez azért is kiváló eredmény, mivel a
húszéves Botek Ádám élete első felnőtt versenyén mérette
meg magát.
A Vlček Erik – Linka Tibor
páros az 500 mes távon
negyedik lett, az olimpiai
ezüstérmes (Tarr György
– Vlček Erik – Linka Tibor – Denys Myšák) K4es
pedig ötödik lett. Itt azonban érdemes megjegyezni,
hogy a korábbi Európa
bajnok négyes ezen a távon már az előfutamok során kiesett, így a döntőben
rajthoz sem állhatott.

57. Pőstyéni Sznf kupa

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, Pőstyénben rendezték meg a Szlovák nemzeti felkelés kupáért
meghirdetett verseny 57. évfolyamát. A versenyen 13 éves
kortól a veteránokig vízre szálltak az evezősök az 1 000 és 500
m-es, illetve 9-től 12 éves korig a 2 000 m-es távon.
Az egyéni eredmények:
K1 12 éves fiúk: 1. Tóth Ľu- vit – Doktorík Dominik, …3.
dovit, …4. Doktorík Dominik, Grolmus Lukáš – Podleiszek
5. Farkaš Tomáš,…8. Zrnek Dávid, 4. Farkaš Tomáš – ZrJakub, …15. Bagin Matúš * nek Jakub, …10. Ikréni Márk
K1 11 éves fiúk: 1. Grolmus – Móricz Egon (ŠAM), …13.
Lukáš, …5. Podleiszek Dá- Bagin Matúš – Nagy Dominik
vid, …14. Ikréni Márk, …20. * K1 12 éves lányok …6. VávNagy Dominik * K2 11 és 12 rová Eva,… 8. Vávrová Anna
éves lányok …3. Tóthová Ta- * K1 11 éves lányok …4. Tómara – Vávrová Eva * K1 10 thová Tamara, …7. Paluska
éves fiúk … 2. Bugár Marek, Tünde * K1 10 éves lányok
3. Marsal Máté, …11. Téglási …9. Szencziová Natália *
Mário * K1 9 éves fiúk …1. K1 9 éves lányok 1. ZrnekoTóth Michal, …7. Demáček vá Michaela, 2. Demáčeková
Samuel, …8. Kelemen Noel Lucia * K1 kadétok …3. UjThomas * K1 kadétok 1. Uj- vári Marko, …8. Meszlényi
vári Marko, …7. Meszlényi Márk * C1 kadétok …3. PeMárk, 8. Konečný Kevin * C1 ter Christopher Léránt * C1
kadétok 1. Léránt Peter Chris- kadétlányok …2. Ikréniová
topher * C1 kadétlányok …3. Viktória * K2 13 és 14 éves
Ikréniová Viktória * K2 13 és fiúk …3. Podleiszek Filip –
14 éves fiúk …3. Podleiszek Doktorík Jakub, 4. Schrimpel
Filip – Doktorík Jakub, …4. Peter – Ott Jakab * C2 13 és
Schrimpel Peter – Ott Jakab * 14 éves fiúk 1. Léránt Lucas –
C2 13 és 14 éves fiúk 1. Léránt Stolárik P. (TTS), …7. Pintér
Lucas – Stolárik P. (TTS), …7. Máté – Sýkora Adam Anton,
Pintér Máté – Sýkora Adam 8. Lehocký Richard – Slávik
Anton, 8. Lehocký Richard Sebastián Igor * K1 junior– Slávik Sebastián Igor * K1 lányok …6. Konečná Anita,
juniorlányok …5. Konečná 7. Grolmusová Bibiána * C1
Anita, 6. Grolmusová Bibi- juniorok 1. Banai Tóth István,
ána * C1 juniorok 1. Zilizi 2. Zilizi Richard, …4. Sýkora
Richard, 2. Banai Tóth István, Samuel Daniel * K1 veteránok
…7. Sýkora Samuel Daniel * 1. Ódor Ladislav, 2. ZirkelK1 veteránok …2. Zirkelbach bach Gabriel, …4. Bukovsky
Gabriel, 3. Bukovsky Tibor, Tibor, 5. Tóth Norbert, 6. Ná4. Tóth Norbert, 5. Náhlik Pa- hlik Pavol, …9. Dosúdil Franvol, …7. Németh Ľudovit, 8. tišek * K2 kadétok … 6. UjváBroczky Ladislav, 9. Dosúdil ri Marko – Náhlik Pavol , 7.
František * K2 kadétok …2. Konečný Kevin – Meszlényi
Ujvári Marko – Náhlik Pavol, Márk * C2 kadétok 1. Léránt
…6. Konečný Kevin – Mesz- Peter Christopher – Strýček
lényi Márk * C2 kadétok 1. E. (ŠAM) * C2 kadétlányok
Léránt Peter Christopher – E. 1. Ikréniová Viktória – JanStrýček (ŠAM) * K1 13 éves kovská K. (TTS) * K1 13 éves
fiúk 1 Podleiszek. Filip, …3. fiúk 1. Podleiszek Filip, …3.
Doktorík Jakub * K1 14 éves Doktorík Jakub, 4. Ott Jakab
fiúk …6. Schrimpel Peter * * K1 14 éves fiúk …5. SchrC1 13 évek fiúk 1. Léránt Lu- impel Peter * C1 13 éves fiúk
cas * C1 14 éves lányok 1. Je- 1. Léránt Lucas, …8. Lehocký
línková Aneta * K2 juniorok Richard * C1 14 éves lányok
…3. Tanka Tomáš – Holka T. 1. Jelínková Aneta * K2 ju(TAT) * C2 juniorok 1. Banai niorok …3. Tanka Tomáš –
Tóth István – Zilizi Richard, Holka T. (TAT) * C2 juniorok
…3. Sýkora Samuel Daniel 1. Banai Tóth István – Zilizi
– Fekete D. (ŠAM) * K2 ju- Richard, …3. Sýkora Samuel
niorlányok …3. Grolmusová Daniel – Fekete D. (ŠAM) *
Bibiána – Konečná Anita * K2 K2 juniorlányok …4. Grolveteránok 1. Ódor Ladislav musová Bibiána – Konečná
– Zirkelbach Gabriel, 2. Tóth Anita * K2 veteránok 1. Ódor
Norbert – Pecsuk P. (UKB), Ladislav – Zirkelbach Gabriel,
3. Bukovsky Tibor – Náhlik 2. Bukovsky Tibor – Náhlik
Pavol, 4. Broczky Ladislav Pavol, 3. Tóth Norbert – Pe– Németh Ľudovit * K2 11 csuk P. (UKB), 4. Broczky Laés 12 éves fiúk 1. Tóth Ľudo- dislav – Németh Ľudovit.

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

