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Egyre több a képviselői segédlettel megvalósuló
különös telekeladás Komáromban

A hét végi kétnapos esőzés miatt kiürültek a földek, a pénteken még javában arató kombájnok kényszerpihenőre vonultak. A hét első két napján csak a homokosabb talajon tudták
folytatni az aratást, másutt még nem bírta el az átázott talaj a munkagépeket.
BALSEED GÚTA – Ambros Pál mérnök, Hasonló problémákkal küzd Lőrincz Tibor
a mezőgazdasági vállalat tulajdonosa joggal mérnök, a keszegfalvai agrárszövetkezet elnöbosszankodik: – Nagyon kedvező időjárásban ke: – Mi is kényszerpihenőn vagyunk, holott az
kezdtük el az aratást és a repcét probléma nélkül aratás derekán járunk. Ha a hét elején kedvez az
betakarítottuk a 197 hektáros területről. Jó volt a időjárás, szerdán (lapzárta után) ismét nekifohektárhozam is, 2,87 tonna, s ekkor már látszott gunk a betakarításnak. Hét nagy teljesítményű
az is, hogy a gabonafélékkel is elégedettek le- kombájnunk és személyzete várja a munka folyhetünk. A 177 hektáron termesztett árpából 100 tatását. Egyelőre a 154 hektáron termelt repce
hektárnyi került a magtárba és az előrejelzések került be a raktárba, amelynél 3,4 hektáros hoszerint megközelítjük majd a 6-tonnás hektár- zamot értünk el. Nagyon jók az előrejelzések az
hozamot. Szombattól a mi gépeink is kény- árpánál is, a 600 hektáron termelt mennyiségszerpihenőre voltak ítélve, ilyenkor gépészeink ből eddig azonban csak 230 hektárról juttattuk
gyorsan átvizsgálják azokat, hogy a későbbiek magtárba a termést. Durván számítva még kétfolyamán is bírják az iramot. A lábon álló 70 harmad vár az aratásra. Búzát 960 hektáron terhektárnyi árpa mellett még 420 hektárról a bú- mesztettünk, ebből mintegy kétszáz hektárnyit
zát is le kell aratnunk, viszont közismert, hogy a már levágtunk, de az időjáráselőrejelzés a hét
beérett gabona elázva veszít a minőségéből.
végére ismét esőt ígér...

Kiveszőfélben a becsület és
a tisztesség?

A naivabb választók azt hihették, hogy a legutóbbi önkormányzati választásokat követően befellegzik a korábbról örökölt és nagyon is elburjánzott „mutyizás”, a város értékeinek suba alatt történő elkótyavetyélése. Sokan emlékeznek még arra a nemrég lezajlott telekeladásra, amely ellen végül ügyészi óvást
emeltek. Nemrégiben valamennyi képviselőnek kikézbesítették azt a panaszt,
amelyet a Halász utcában levő épületek tulajdonosai nyújtottak be egy önkormányzati képviselő telekvásárlásával kapcsolatosan.

A panasz alapján egyelőre
úgy tűnik, hogy a városi hivatal néhány alkalmazottja,
egyszerűen „elfeledkezett”
arról, hogy nem csupán a
képviselő, hanem a telekhatáron felépített két ház tulajdonosa is szeretne részesülni
(1-1 ár, azaz 100 m2) a városi telekből. A panaszosok
levelükben leírták, hogy a
Duna-parti volt nyomdaépület szomszédságában levő,

Jó üzlet a földvásárlás,
feltéve, ha később gyorsforgalmi út vezet rajta!
El kell ismerni, vannak szerencsés emberek. Főképp,
ha hajlandók vagyunk elhinni, hogy pusztán a szerencse
kérdése, hogy valaki csak
úgy vaktában megvegyen egy
földterületet, aztán pedig a
sokszorosáért tudja eladni.

Bugár Béla ilyen szerencsés
ember, legalábbis ő azt állítja. Az R7-es gyorsforgalmi
útnak köszönhetően ugyanis
Bélánk jelentős pénzösszeghez jutott. Tíz éve ugyanis
Úszor mellett megközelítőleg 42 ezer négyzetméternyi

Egyenlők
és egyenlőbbek…

szántóföldet vásárolt, méghozzá négyzetméterét 65
centért, summa summarum
25 ezer euróért. Mivel pedig
az állam pont ezen a parcellán keresztül húzta meg az
említett gyorsforgalmi út vonalát, Bugárnak a Nemzeti
Autópálya-építő Társaság a
birtokában levő földterület
négyzetméteréért már 12,6
eurót kínált fel, ami azt jelenti, hogy nem kevesebb, mint
528 ezer euróért adott túl

rajta. Azon már nem is csodálkozunk, hogy azt állítja,
mikor megvette a szántóföldet, sejtelme sem volt arról,
hogy a gyorsforgalmi út erre
vezet majd. Nos, legyünk jóhiszeműek és tételezzük fel,
hogy ez igaz, akkor viszont el
lehet képzelni, mekkora buzgalommal tologatták a tervezőasztalon az útvonalat, míg
az teljesen véletlenül éppen
átszelte Bugár telkét…
-nkzs-

évek óta kihasználatlanul álló
telekből azért van szükségük
egy kis területre, mert csupán
épületeik mögött szeretnének
miniudvart létesíteni gyermekeik számára.
Évek óta kérték a városi illetékeseket, hogy foglalkozzanak kérésükkel, de csak azt
érték el, hogy az egyik háztulajdonost engedély nélküli
építkezéssel gyanúsították.
Szerencsére kiderült, hogy a
háztulajdonos építkezési engedélye rendben volt. Ami
viszont elgondolkodtató, az
éppen az érintett képviselő

viselkedésével van összefüggésben. Állításuk szerint levágta kerítésük láncát, illetve
előzetes megegyezésükkel ellentétben – ennek feltétele az
volt, hogy ők nem indulnak a
telekvásárlásra kiírt pályázaton – a képviselő a felbecsült
érték kétszereséért akarja eladni a kért telekrészt, amely
akár zsarolásnak is minősíthető. Olvasóinkat bizonyára
érdekli a másik fél véleménye
is (amelyet szívesen közlünk), illetve az, hogy mikor
tárgyalja az ügyet az önkormányzat.

Ittasan karambolozott

Vasárnap délután öt óra tájban két személygépkocsi
ütközött össze Naszvad határában. Egy 42 éves nő által vezetett Renault Twingo a zuhogó esőben átcsúszott
a szemközti sávba, és nekiütközött egy VW Polonak.
Ebben hárman utaztak: a kocsit vezető 46 éves nő, valamint 17 és 20 éves gyermekei. Valamennyien súlyos
sérüléseket szenvedtek. A balesetet okozó Renaultban
négyen ültek: a vezetőnő és 15 éves lánya – ők könnyebb
sérülésekkel megúszták a balesetet –, valamint egy 18
éves fiatalember és egy 20 éves nő, akik nem sérültek
meg. A kórházban kiderült, hogy a balesetet okozó 42
éves nő vérében kimutatható mennyiségű alkohol volt.
Ellene büntető eljárást kezdeményezett a vizsgálótiszt.

Míg a komáromi egyes és kettes lakótelep lakosságának életét
pokollá teszik az alkalmazkodni képtelen lakók, akik inzultálják, hangoskodásukkal zavarják az ott élőket, s mindezek
mellé szeméttel borítják el a környéket, addig a virti polgárok
szinte folyamatos zaklatásnak vannak kitéve Ladislav Bašternák szüleinek állítólagos nyugalma érdekében.
Mint ismeretes, az adóügy- gárok nyugalmát tartja szem
leteiről elhíresült vállalkozó előtt, ezért járőröztet naponta
szülei Virt községet válasz- Virten. A fentiek alapján úgy
tották békés öregkoruk szín- tűnik, hogy a komáromi prob- A IV. Martosi Szabadegyetem fővédnöke, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke a
helyéül, s hogy ezt az idilli lémás lakótelepek alkalmaz- nyitónapon idén is jelen volt a fesztiválon. Kövér Menyhárt Józseffel, az MKP elnökével
nyugalmat, mely őket ugyebár kodni képtelen szomszédaiktól és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral tartotta meg az immáron
kétségkívül megilleti, senki és szenvedő lakóinak gondjaira hagyománnyá vált házelnöki fórumot, melynek moderátora Gubík László főszervező, a
semmi ne zavarja, arról állan- az lenne a megoldás, ha az Via Nova elnöke volt.
dó feljelentéseik, panaszaik említett idős házaspár Virt he- A barátainkat úgy lehetett – Itt valójában arról van szó, – Valódi keresztény értékekre
alapján a rendőrség gondos- lyett itt verne tanyát, hiszen felismerni ezekben az idők- hogy át akarják alakítani Eu- épülő kultúrát kell építeni a gazkodik. Kifogást emelnek gya- az ő kedvükért feltehetően itt ben, hogy amikor kórusban rópa etnikai-kulturális térképét dasági háttérhatalmak érdekei
korlatilag minden ellen, amit is rendet és csendet teremte- gyaláztak minket, ők csend- – jelentette ki a házelnök, majd helyett – jelentette ki, majd rámás közönséges halandó min- nének Kaliňák emberei. Mert ben maradtak” – fogalmazott hozzátette: – A nemzetállamo- mutatott arra is, hogy az EU és
den további nélkül kénytelen ahogy Orwell Állatfarm című Kövér László, aki Európában kat és a nemzetállamok alapját intézményeinek megítélése nem
eltűrni: a fűnyírógép hangja, örökérvényű művéből tudjuk, az elmúlt egy évben „mindent jelentő alapértékeket akarják volt soha ilyen rossz. Újságírói
a vendéglő teraszának közön- mindenki egyenlő, de vannak felülíró” migránsválság ös�- szétrombolni. Véleménye sze- kérdésre válaszolva kijelentette,
szefüggéseiről és következ- rint ezeknek a törekvéseknek hogy Bugár pártja az a szlovák
sége, az utcáról beszűrődő egyenlőbbek…
Magyarország akadályt jelent. párt, amely látszólag mutat
-zsu- ményeiről is szólt.
hangos beszéd miatt. Már kaérdeklődést a szlovákiai
merát is felszereltettek, mely
magyarok iránt, de időa közterületet pásztázza, de
vel elenyésző lesz bennemcsak kamera felügyel erne a magyarság képvirefelé, hanem a „Szolgálunk
Pénteken reggel, a II. Rákóczi Ferenc AI melletti régi tanítólakás közelében levő kis parkselete. Rámutatott arra,
és védünk” szlogen szellemét
ban egy férfi holttestére bukkant egy arra járó hölgy. Azonnal riasztotta a mentőszolgálatot
hogy az MKP választási
követve a rend őrei is fokozott
és a rendőrséget. Kiderült, hogy a 34 éves férfit előző este kórházba szállították, ezúttal
eredménye nem tragédia.
figyelmet szentelnek az idős
azonban már nem részesült egészségügyi ellátásban.
Véleménye szerint továbbra is
pár nyugalmának, méghozzá
dolgozni kell a közösségért, a
a topky.sk hírportál értesülése
A férfit ugyanis még csütörtökön délután A kürti származású Jurečka Péter a helyi
magyar kormány továbbra is
szerint kifejezetten Kaliňák
beszállították a komáromi kórházba. Epi- gyermekotthonban nevelkedett, majd felnőtt
partnere ebben az MKP-nak és
belügyminiszter utasítására,
lepsziás rohama miatt leesett a Szent Rozá- korára az utcára került, nem tudott egyedül
Magyarország számára az egyeakinek állítása szerint semmi
lia-emlékpark egyik padjáról és fejsérülést megállni a lábán. Apróbb bűncselekmények
düli felvidéki magyar párt.
köze nincs az említett vállalszenvedett. Miután sebészeti és idegorvosi miatt – ismereteink szerint „fehér ló” volt
Potápi Árpád János a Kárkozóhoz. Ő csak a békés polkivizsgálásban részesült, javasolták kórhá- – három évet töltött börtönben. Környezete
pát-medencei nemzetpolitikai
zi elhelyezését, ő azonban elutasította azt. konfliktusmentes emberként ismerte. Lapzáreredmények kapcsán elsőként
Egyelőre nem tudni, hogyan jutott vissza táig nem történt meg a törvényszéki boncoa magyar állampolgárság iránti
Gútára, tény azonban, hogy nem ért el az lás, amelynek ki kell derítenie, hogy fejsérükiemelkedően nagy igényre muemlékparkba, ahol hajléktalan sorstársaival lése, esetleg újabb rohama miatt halt meg, bár
tatott rá, mint jelentős sikerre.
szokta az időt múlatni.
az idegenkezűség sem zárható ki.
Hasonlóan pozitívan értékelte

A tragédia miatt félbeszakadt MARTFESZT gondolatai iránymutatóak!

Magyarország számára
csak az MKP a Felvidék magyar pártja

Boncolással derítik ki a halál okát

a Nemzeti Összetartozás Napját, amely által sikerült elérni,
hogy ne csak a gyászról szóljon június 4-e, hanem értékeink
felmutatásáról és az összetartozás kifejezéséről is. – Az egyik
legfontosabb feladatunk, hogy
a magyarság szülőföldön való
boldogulását tudjuk segíteni”
– fogalmazott az államtitkár,
majd szólt azokról a Kárpátmedencei
gazdaságerősítő
programokról, amelyek a magyar állam támogatásával valósultak meg a külhoni régiókban, illetve beszámolt
a
Miniszterelnökség
tematikus éveiről.
– Olyan MKP-t képzelek el, amely nemcsak
egy párt, hanem egy
közösség. A picike tüzek
nagy lánggá kell, hogy összeálljanak” – kezdte mondandóját
Menyhárt József. Az MKP elnöke emlékeztetett arra, hogy a
választások után sokan azt gondolták, vége lesz a pártnak, de
nem így történt. Mint elmondta,
több felvidéki régiót is meglátogatott az elmúlt időszakban,
és azt tapasztalta, „hogy az
emberek nem temetni jöttek az
MKP-t, hanem éltetni.”
(Folytatás a 2. oldalon)

2
…csak az MKP
a Felvidék
magyar pártja
(Befejezés az 1. oldalról)
A nemrég lezajlott tisztújítás kapcsán a pártelnök kijelentette, hogy a
kongresszuson megala
kult egy új csapat, amely nem
hagyja veszni az MKP-t. Menyhárt József szólt arról is, hogy
kiemelt jelentőséget tulajdonít a
regionális tudatnak, „amire építeni kell a jövőben”.
„A jobboldal elvesztette az identitását, ami a baloldalnak sohasem volt”.
A fórum második részében a
kérdésekre adott válaszok között
Kövér László elmondta, – Lassan
ott tartunk, hogy aki családpolitikáról beszél, azt kirekesztőnek
minősítik – fogalmazott a házelnök a balliberális beállítottságú
társadalmakban
tapasztalható
jelenségek kapcsán, majd megjegyezte, hogy a középeurópai
helyzet még nem olyan rossz e tekintetben, mert „közelebb állunk
a józan paraszti észhez”.
Potápi Árpád János elmondta,
hogy a 2017-es tematikus évet
a Magyar Állandó Értekezlet év
végi ülésén határozzák meg, de
ő azt szeretné, ha a külhoni családokról szólna. A szlovák-magyar viszonyról szóló kérdésre
adott válaszában úgy fogalmazott, hogy nem lát előrelépést,
s erre az állampolgársági törvényt, illetve a beneši dekrétumok ügyét hozta fel példának.
Menyhárt Józsefet a felvidéki magyarság kitörési pontjairól kérdezték. Arra a kérdésre, hogy érez-e
magában elég erőt arra, hogy politikai nyugdíjba küldje Bugár Bálát, az MKP elnöke azt válaszolta,
hogy Bugár küldi oda saját magát.

Apáti-Tóth Sándor gondolatokat ébresztő képciklusa

Atlantisz üzenete a Duna Menti Múzeumban

„Atlantisz. Elsüllyedt, mesés, kincses
világ. Túl földi életem nagyobbik felén
elmerülő emlékeim ellenállhatatlanul
kívánkoztak ki belőlem, s álltak össze
e ciklussá. Megváltoztatni, netán jobbá
tenni senkit nem akarnak ezek a képek.
Legfeljebb egy kis szomorúságot, fájdalmat hagynak bennünk, hogy vala-

Atlantisz kapujában
mikor mindannyiunknak el kell hagyni
Atlantiszt. Amíg lehet, gyönyörködjünk abban, hogy bent vagyunk.”
Ezekkel a mélyen szántó, szívből fakadó őszinte gondolatokkal indította útjára Atlantisz című tárlatának anyagát
Apáti-Tóth Sándor, a kiváló ceglédi
fotóművész, akinek továbbgondolásra és képzettársításra ösztönző, remek
művészi érzékkel megkomponált al-

kotásaiban ezentúl a Duna Menti Múzeum főépületébe látogatók is elgyönyörködhetnek és eltöprenghetnek. A
kiállítás kurátora, dr. Gaál Ida a tárlatot
és a kiállító művészt méltató megnyitó
beszédében többek között a következőket mondta: „Ha végignézzük ezeket a képeket, nem látunk események
rögzítését, tájképeket, sőt egyetlen
embert se, a háttérben mégis ott
az ember, hiszen minden képhez
magának az alkotónak személyes
köze van, az ő tapasztalatai, érzelmei, emlékei vannak ezekben a
képekben, de azzal, hogy a sajátos
módon, maximálisan letisztulva
ábrázolt tárgyi világ valaminek a
szimbólumává válik, úgy érezzük,
ezek már nem csak az alkotó személyes emlékei egy elmúlt időről,
világról, de jelképei mindnyájunk
emlékeinek is.” A sajátosan képekké formált fotóesztétikai elvein túl
a művész a digitális képszerkesztés adta lehetőségekhez nyúl, azo- A kiállító fotóművész
kat azonban nem öncélúan alkalmazza, hanem mondanivalójának képkollekciója iránt máris nagy érdekszolgálatába állítja.
lődés nyilvánult meg más városokban
„Több mint harminc
éve baráti szálak fűznek
a kiállító fotóművész
családjához, édesapját,
a 93 éves Tóth Istvánt,
a magyar fotóművészek
nesztorát 1985 óta ismerem. Fotóklubunk örökös
tagja. Ahhoz nyilván nem
fér kétség, hogy az édesapának jelentős szerepe volt abban, hogy fia is a nyomdokaiba lépett, ám ő a saját útját
járja, és olyan egyéni stílust
alakított ki, amely csakis rá
jellemző. Örömünkre szolgál, hogy Apáti-Tóth Sándor Pihenő Krisztus

is, s így a tárlat anyagának következő
állomása Bártfa lesz” – tájékoztatott
Nagy Tivadar mérnök, a komáromi Helios fotóklub elnöke.
Amikor végignézzük a képciklust, és eltűnődünk a látottak felett, hamarosan rádöbbenünk, hogy mindaz, amit a
kiállított képek ábrázolnak,
rólunk, a mi Atlantiszunkról
üzennek és egyetérthetünk az
alkotóval abban, hogy mindaddig, amíg egyszer majd el
kell hagynunk Atlantiszt, gyönyörködjünk benne és örüljünk
annak, hogy részei lehetünk. A
tárlat szeptember 3-ig látogatható.
Németh István

A szervezők sem számítottak ekkora sikerre, mint amilyennek az első gútai Kattancsfesztivál örvendett

Céljuk a helyi hagyományoknak
az utókor számára történő megőrzése
Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, Gútán megrendezték a Kattancsfesztivált, ahol a kisváros egyetlen gasztronómiai érdekessége készítésére és egyben a készítők
versenyére is sor került. A fesztivál létrejöttéről és sikeréről Samu Istvánt, az önkormányzat
kulturális bizottságának elnökét kérdeztük, aki egyúttal a közelgő Gútai Búcsú és Vásár rendezvényeiről is elárult néhány érdekességet.

• A sok lecsófeszt, gulyásfőző és kolbásztöltő fesztivál
mellett újdonságként hatott
a Kattancsfesztivál, amelyhez hasonlóval még nem
találkoztuk. Hogyan született az ötlet? – Pikáli Róbert
ötletgazdával és Soóki Gábor
szervezőtársammal nem titkolt
szándékunk az, hogy a július
9-én szervezett I. Kattancsfesztivál hagyománnyá tételé-

nek köszönhetően a kattancs
régiószerte ismertté váljon és
később a hungarikumok közé
tudjuk emelni. A hungarikumok gyűjtése során első lépés
a helyi érték, majd a tájegységi
érték megteremtése és ennek
megismertetése Kárpát-medence-szerte. A szervezésbe a Gúta
Mezővárosi Életérzés Polgári
Társulás a Vízimalom Polgári
Társulással karöltve és a városi
önkormányzat, valamint Varga
Péter vezetésével a Gazda PT.
támogatását vehettük igénybe és természetesen még több
szponzor segítségét, akiknek
ezúton is köszönjük az anyagi
hozzájárulást. Elmondhatjuk,
hogy a fesztivál ezt a külde-

tését már első alkalommal jól
teljesítette. Reméljük, hogy
a következő alkalmakkal ez
csak erősödni fog. A fesztivál
látogatói – túlzás nélkül – a
világ minden tájáról érkeztek.
A hajómalom gyönyörű, festői szépségű környezete tökéletesnek bizonyult. Őszintén
elmondhatom, hogy szervezőtársaimmal nem számítottunk
ekkora látogatottságra, hiszen
több mint kétezer látogatónk
volt. A fesztivál alatt a látogatók az egész munkafolyamatot, vagyis a kattancskészítést
kötetlen, szinte játékos formában elsajátíthatták. A fiatalok
igyekeztek ellesni a tészta hajtogatásának módját és többen

videóra vették, vagy képeket
készítettek a folyamatról. A
rendezvény alatt a generációk
találkozója, közös szórakozása
is megvalósult és biztos, hogy
elértük célunkat, vagyis megtörtént a továbbadás, a kattancs
készítésének átörökítése.
• Van remény arra, hogy a
gútai paprikás kattancs hungarikummá válhat? – A gútai
önkormányzat mellett működő
kulturális bizottság elnökeként
elmondhatom, hogy Farkas
Ivánnal, az MKP alelnökével
két évvel ezelőtt összefogva
a paprikás kattancsot sikerült
felterjesztenünk a Felvidéki
Magyar Értéktárba, Magyarországon pedig a Külhoni Ma-

gyarság Értéktárába. A későb- augusztus 12-től 14-ig? – A
biekben akár a Hungarikumok kirakodóvásár mellett immáron
gyűjteményének részévé is vál- hagyományosan mindhárom
hat. A szervező csapattal szeret- napon koncertek is lesznek.
nénk, ha a pozsonyi kiflihez ha- Csak a fő műsoridőben fellésonlóan Kárpát-medence-szerte pőket említeném. Pénteken jön
bekerülne a köztudatba. Tulaj- az ABBA Slovakia látványos
donképpen a Kattancsfesztivál ének- és táncprodukcióval,
ezt a szándékunkat erősítette, szombaton Charlie koncertezik,
de emellett a rendezvény csa- vasárnap pedig a nemzeti rock,
ládbarát, hagyományőrző, kö- a Kormorán jön, gútai frontzösségkovácsoló szerepet is emberével, Vadkerti Imrével.
betölt. Sajátos, témáját tekintve A három nap alatt lesz nemegyedülálló, és innen is buzdí- zetközi kézilabdatorna, újdontok minden felvidéki telepü- ságképpen a lószépségverseny
lést, akár komáromi járásbéli mellett – ami pénteken délelőttelepüléseket Karvától egészen től lesz –, szombaton egész naBogyáig, gyűjtsék a saját, helyi pos fogathajtó versenyre kerül
értékeiket, mert érdemes erre sor. Mindkét versenyt a víziis építeni a turizmust,
ettől lesznek különlegesen vonzóak.
• Közeleg a gútai búcsú ideje. Mire számíthatnak a búcsú
és vásár ideje alatt
idelátogatók? – A gútai önkormányzat mellett működő kultúra
és kulturális örökség
bizottságának nevében
elmondhatom, hogy Dagasztás előtt
a nyár alatt nemcsak
támogatjuk anyagi értelem- malomnál levő üdülőparkban
ben és morális szempontból a bonyolítják le. Bemutatkozik
kultúrát és a rendezvényeket a testvérvárosunk, Mezőberény a
városban, hanem dolgozunk, maga sajátos kulturális öröksészervezzük, javaslatokkal be- gével, vizuális és gasztronómikapcsolódunk az augusztusban ai különlegességeivel. Mindhásorra kerülő hagyományos gú- rom napon lesz hagyományos
tai búcsú és vásár megrendezé- borutca a VMK előtti téren, és
sébe. Igyekszünk a generációk ezenkívül a szálloda kerthelyiés a családok igényeit kielégí- ségében borkóstolás, amely a
teni, de nem vagyunk naivak, Garden WineFest-Jazz&Grill
tudjuk, mindenkinek nem tu- nevet viseli. Itt nemes borok,
dunk megfelelni.
különleges csemegék, neves
• A Dunatáj olvasóit érde- zenészek várják az érdeklődőkelheti, hogy mik azok az ket. Hamarosan véglegesítésre
„ütősebb” programok, ame- kerülnek a programok, amelyelyekért érdemes Gútára el- ket természetesen a lap olvasóijönni és a városban maradni val is megosztunk.

Bécsben járt a Selye János Gimnázium
százfős csapata...

Gimnáziumunkban idén is megrendezésre került az immáron hagyományossá vált német nap,
csak most egy kicsit más formában. Az iskolaév végén nem az osztálytermekben gyűltek össze
az érdeklődő diákok, hanem a német szakosok szervezésében lehetőségük adódott, hogy profi
idegenvezetés mellett megtekintsék Bécs városának legfőbb jellegzetességeit.
A vártnál is nagyobb érdeklődés miatt két buszt indítottunk.
Tehát mintegy 100 gyerekkel
indult útnak a németesek csapata Szénássy Edit, Fekete Judit

nos és érdekes információt tudhattak meg az egyes termekről.
A bátrabbjai felsétáltak egészen
a bálteremig, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra.

kérdéseket, két órán keresztül
fáradhatatlanul kutattak többek között Dürer, Rubens és
Raffaello képei között. A Természettudományi Múzeumot

és Musitz Marietta vezetésével,
s a tanárok csapatát erősítette
Habán László is.
Az egész napos program alapgondolata az volt, hogy a gyerekek 2-2 főprogram közül
választhattak, melyeket természetesen előre le is foglaltunk. A
délelőtt folyamán az egyik csoport a Schönbrunn-i állatkertet
tekintette meg, míg a másik
csoport Sziszi kastélyát járta be
kívül s belül. A Gran Tournak
köszönhetően minden diákunk
kapott egy-egy fülhallgatós idegenvezetésre szolgáló készüléket, ún. audioguide-ot, aminek
segítségével nagyon sok hasz-

Majd egyórás szabadfoglalkozás, illetve ebédszünet következett a belvárosban. Ezután elindultunka következő
programunk helyszíne felé, a
Természettudományi, illetve a
Szépművészeti Múzeumhoz,
de gyalogutunk során a két
tapasztalt „Bécs-járó” tanárnő
megmutatta a belváros fontosabb építményeit, helyeit is.
Programunk utolsó pontjaként
tehát újra két csoportra váltunk
szét, hogy megtekintsük a múzeumokat. Hogy érdekesebbé
tegyük a kiállításokat, kvízzel
készültünk a diákok számára,
akik miután kézhez kapták a

pedig Habán tanár úr magyarázatai tették még élvezetesebbé.
Este fáradtan bár, de élményekkel gazdagodva indultunk
vissza Komáromba. Másnap
pedig eredményt hirdettünk a
„Szépművészeti versenyben", s
mindenki megkapta a jól megérdemelt csokoládéját.
Reméljük, hogy ezzel a „kis”
kiruccanással is kicsit közelebb
hoztuk diákjainkat a német, illetve osztrák kultúrához és ezt
a lendületet viszik majd tovább
az órákon is.
Musitz Marietta,
német szakos tanár

Komáromi nyár
Július 23-án folytatódik a Lehár Ferenc Polgári Társulás
szervezésében a méltán népszerű koncertsorozat, ahol ezúttal a latin-amerikai tánc világába kaphatnak az érdeklődők
bepillantást.
A Klapka-szobor előtti szín- eredménnyel büszkélkedhetpadon az Ancsi & Brumi nek! Kedvenc táncaik a salsa,
társulat ad műsort. Ők 2012 a bachata s a merengue, amejanuárjában kezdték meg lyek egyre nagyobb népszerűközös munkájukat a táncver- ségnek örvendenek a fiatalok
senyek világában – 2009-től körében is. Érdekes és minden
képezték magukat – és azóta bizonnyal táncra buzdító lesz
már számos hazai és külföldi műsoruk.
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Igazán nincs könnyű helyzetben Jahnátek utódja az agrártárcánál, hiszen az agrárágazat és
élelmiszeripar többéves agonizálása következtében, amely részint az előnytelen EU-s csatlakozási feltételek következménye is, Szlovákia
élelmiszer-önellátottsága napjainkban mintegy
39 százalékos szintre csökkent. Mindez azért
is érdekes, mert 2014 őszén az akkori tárcaminiszter a 2014-2020-as programozási időszak
vidékfejlesztési programjának megvalósítása
keretén belül a programozási időszak végére 75
százalékos önellátottságot irányzott elő az akkori 45 százalékos szintről elrugaszkodva. Az
egyszerű szántóvető arcán már akkor is keserű
mosolyt fakasztott ez az utópikus kijelentés.
Mindennek ellenére a közös mezőgazdasági
politikának az említett programcsomagban már
megjelentek pozitív elemei is bizonyos támogatások átcsoportosítása kapcsán, amelyek
azonban a nagyon gyenge harmadik pillérnek
köszönhetően (az állami támogatási források az
uniós források nélkül) nem oldják meg hosszú
távon az ágazat problémáit.
A hazai sertéstenyésztést mára szinte teljesen
likvidáltuk, a 2002-es évhez viszonyítva az állomány mintegy 1/3-ára csökkent. Komplikált
a helyzet a tejtermelés területén is, és ha a napokban a kormány részéről nem jön egy egyszeri, mintegy 33 milliós mentőcsomag, akkor
több szlovákiai tehenészet is a padlóra került
volna.
A kertészeti ágazatokat – a zöldség- és gyümölcstermesztést, a szőlészetet – az utóbbi
években az extrém időjárási tényezők sem kímélik, s a tárca ezeket is évek óta mostohán kezeli. Itt is nagyobb arányú állami támogatásra
lenne szükség, beleértve a háttéripar fejlesztését is, ami még munkahelyeket is teremthetne.
Mindez azonban hatékony rendszerbe foglalt
intézkedések nélkül szinte megvalósíthatatlan a
jelenlegi támogatási struktúrában, amely ezen a
területen sem mentes a korrupciótól, hiszen az
új miniszter asszony korrupciógyanús botrány

kapcsán a közelmúltban menesztette a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség vezérigazgatóját
és magas rangú tisztviselőit. Jelenleg tehát úgy
tűnik, még tartanak a tisztogatási munkálatok,
és mindezek mellett már a miniszter asszony
szinte felkészülten tesz hangzatos kijelentéseket Szlovákia mezőgazdasága és élelmiszeripara fellendítésének lehetőségei kapcsán – nem
elfeledkezve ezen belül a kisebb családi gazdaságok fontosságáról és a fiatal gazdák támogatásának szükségszerűségéről.
Ennek tekintetében már csak azért is szkeptikusak lehetünk, mert a jelenlegi agrár- és élelmiszerpolitikát még mindig a kormányhoz közel
álló, több ezer hektáron gazdálkodó mamutcégek és társaságok befolyásolják saját üzleti
érdekeiknek megfelelően, teljesen figyelmen
kívül hagyva a fenntartható vidékfejlesztés
érdekeit képviselhető, a sokszínű, élhetőbb,
kisebb munkahelyteremtő gazdaságok, élelmiszeripari vállalkozások létjogosultságát is.
Nem könnyű a fiatal gazdák helyzete sem, habár a vidékfejlesztési program keretében megadatik 600 fiatalnak, hogy sikeres pályázat útján mintegy 50 ezer eurós induló támogatáshoz
jusson, de kérdéses, mi lesz a csaknem 2100
fiatal közül a sikertelen pályázók sorsa.
Az elmúlt hetek hírözönéből azonban egyet
mindenképpen ki kell emelnünk: a termőföld
többet ér napjainkban, mint az arany, mert bizonyos esetekben verejtékes munka nélkül akár
2000 százalékos hasznot is produkál vételárához viszonyítva röpke 10 év alatt, ha legalább
sejtésünk van róla, hogy felette majdan egy sugárút fog húzódni (Bugárnak 500 ezret hozott
az R-7).
Ezek után már csak az a kérdés, milyen lesz a
mezőgazdasági területek tulajdonviszonyának
megszerzését tárgyaló törvénymódosítás, és
vajon kinek az érdekeit fogja majd igazán képviselni Brüsszel direktív ajánlásai kapcsán.
Varga Péter, az MKP mezőgazdasági
és környezetvédelmi alelnöke

Az őrangyalaik eléggé megizzadtak...

A Komáromi járásban huszonnégy óra alatt két személygépkocsi ütközött vasúti szerelvén�nyel. Az egyik eset szerdán, a kora délutáni órákban a Komárom-Kava közötti vasúti átjáróban, a másik csütörtökön reggel nyolckor történt Bajcs térségében. Mindkét esetben égi
segítség is közreműködött, ugyanis az ilyen karambolok döntő többsége halállal végződik,
most pedig mindkét sofőr kisebb zúzódásokkal megúszta a balesetet.
A Komáromból Kava felé zés erejére jellemző, hogy a Csütörtökön egy 64 éves
(Oroszország)
vezető vonalon a vasúti át- gépkocsi motorja kiszakadt, moszkvai
járónál – ahol ugyan nincs a kocsi totálkáros lett, ám nyugdíjas kölcsönzött autósorompó, de működött a ennek ellenére a figyelmet- val hajtott egy személyvonat
fény- és hangjelzés – Suzuki len gépjárművezető kisebb elé a bajcsi vasúti átkelőnél.
típusú személygépkocsijával zúzódásokkal megúszta a ka- Itt sincs sorompó, ám a jelmegmagyarázhatatlan mó- rambolt. A rendőrség tovább zőberendezés jelezte, hogy
don személyvonatnak ütkö- vizsgálja a baleset körülmé- vonat érkezik a vágányon. A
Renault Twingo típusú szezött egy 37 éves nő. Az ütkö- nyeit.

mélygépkocsi a mozdony
utáni első személyszállító kupénak ütközött. A karambol
következtében a személyautó
totálkáros lett, ám a sofőr felületi zúzódásokkal megúszta
a kellemetlen találkozást.
Mindkét karambol következtében a vizsgálatok és a pálya
helyreállítása miatt hosszabb
ideig szünetelt az adott szakaszon a forgalom és ezért a
személyszállítást átszállással
oldották meg.

Gondolatok a politikánkról

E felvidéki, ha úgy tetszik, szlovákiai magyar pártnak (MKP)
volt egy különleges privilégiuma. Rendkívül erős és állandó
választói réteg van – jelenleg inkább csak volt – mögötte. Sok
választó nem is gondolkozott a jelöltek nevén, döntésükhöz
elegendő volt, hogy az az ismeretlen akárki, aki az MKP színeiben indul, majd a magyarokat, vagyis választóit fogja képviselni. Ez a biztos és szilárd választói bázis abban a tévhitben
ringatta a párt vezetőségét, hogy munkájuk, tevékenységük
megelégedést vált ki a választókban, így biztosak lehettek az
újraválasztásukban. Az MKP végül is a választáson részt venni hajlandók szavazataival, bekerült a kormányba. Ebből a pozícióból, azután saját vezetősége segítségével, kievezett a kormányon kívüli láthatatlanba. A párt végül is kettészakadt, mert
akik inkább a kormány vállveregetésére ácsingóztak, azok az
alkalmazkodást, a beolvadást választó vezetőt követték, követik. Ez a szakadás külön tanulmányt érdemelne. Többek között
fel kéne tárni, milyen gazdasági vetülete van az asszimiláció
felé navigáló új pártnak, az átpártolásnak. Most csak konstatáljuk azt a szomorú tényt, hogy a pártoknak van képviseletük,
de a szlovákiai magyaroknak nincs.
Az utolsó választások meggyőző bizonyítékát adták, hogy a
lakosság már több vezető tisztséget betöltő politikusból kiábrándult. Sajnálatos módon elsősorban azokból, akik a mi, az itt
élő magyarok érdekeit voltak hivatottak képviselni. A tények
azt mutatják, hogy az érintett politikusokból – főleg a vezetőkből – hiányzik az önreflexió. Nem tudják, vagy nem akarják
észrevenni, hogy a szavazatok nagy számát sok pártonkívüli
független jelölt kapta. Ez azt mutatja, hogy a szavazólisták
élén felsorolt politikusoknak nagyon mérsékelt a preferenciájuk, vagyis elveszítették a választók bizalmát. A szavazáson
elért eredmények azt evokálják, hogy akik ide vezették a magyarság képviseletét, szépen, de gyorsan köszönjenek le. Itt
minden magyarázkodás értelmetlen és felesleges. Szép szólamokkal és magyarázkodással, televíziós szerepléssel, kulturált, de semmitmondó, okosnak tűnő beszédekkel csak hajónk
további süllyedését lehet segíteni. E pár mondat tán summásan
kifejezi a lakosság nagy részének véleményét, elvárását. Per-

sze mint a jó paraszti ész mondja, kritizálni minden bolond
tud, és a legtöbb meg is teszi. Itt azonban nem bírálatról, hanem javítani akarásról, megoldást segítő észrevétel felvázolásáról van szó.
Mindenekelőtt a szavazásban elért eredmények alapos elemzését kell elvégezni. A jelenlegi állapot több megválaszolatlan
kérdést vet fel. Például azt, hogy melyek azok a tényezők, melyek tükrözik és befolyásolják a szlovákiai magyarság képviselőinek igyekezetét, helyzetét és lehetőségeit.
Komáromot, minden külső és belső negatív szándék ellenére,
rendkívüli szerepre predesztinálja múltja és jelene. Születtek
itt világhírű művészek, zenészek és tudósok. Voltak a városnak kiváló katonái, született itt király és halt meg császár. Jelenleg van egyeteme, kőszínháza és egy tönkretett, több mint
százéves múlttal rendelkező hajógyára. Ide most nagyon kívánkozik az ismert sor: „Te tetted ezt király!”
Igen e várost és a magyarságot képviselni hivatott párt leépítésében azoknak van oroszlánrészük, akik a fordulat után vezető pozíciókba kerültek. Persze ezeket a dolgokat számonkérni
már lehetetlen. Ennek már nem is lenne értelme. Ami feltétlenül jót tenne a felvidéki magyarság képviseletének, az, hogy
akik a mai helyzetet létrehozták, ehhez asszisztáltak, szépen
csendben, de lehetőleg sebesen köszönjenek le, még mielőtt a
felvidéki magyarság további szétzilálásához hozzájárulnának.
Az itteni magyarság háza táján sok a tennivaló. Az MKP komáromi vezetősége nem elszámolást szorgalmaz, hanem leltárkészítést és megújulást. A pártnak elsődleges célja az itteni
magyarság érdekeinek megbízható képviselete. Aki elveszített
hatalmi pozíciójának visszaszerzésén szeretne fáradozni, az
inkább válasszon magának más pártot. A lényeg nem a pártnak
a képviselete, hanem az itt élő magyarság jogainak érvényesítése. Természetesen egyetemesen mindazokkal, akik történetesen nem is tagjai a pártnak.
A felvidéki politikai élet eddigi eredményei és tapasztalatai
azt mutatják, hogy elsősorban az itt élő magyarokat képviselő
egységet kell létrehozni. Ennek feltétele, hogy a párt, melynek
ilyen aspirációi vannak, ne vezetőinek érvényesülését tartsa

szem előtt, hanem a képviselendő polgárok érdekeit. A következő programot úgy kell megfogalmazni, hogy azzal nemcsak
a párt tagjai, hanem az itt élő magyarok, a párttagsági igazolvány nélküliek is azonosulni tudjanak. Az ilyen programmal,
illetve képviselettel szembeni elvárást az utolsó voksolás is
megmutatta azzal, hogy az MKP több szavazatot kapott, mint
tagjainak létszáma. Vagyis a pártnak olyan célokat kell meghatároznia, melyek a Felvidéken még magyar identitással élő
emberek jövőképét, elvárását prezentálják. Ez lerövidítve an�nyit jelent, hogy azoknak a jogoknak az érvényesítését kell
célul kitűzni, melyeket maga a kormány az alaptörvényében
határozott meg. Elfogadhatatlan az olyan kormánydöntés,
mely az alkotmányban biztosított jogot annullálja. Az ilyen
fonákságok bírálata helyett a migráció problémájával foglalkozni nem jelent mást, mint politikai analfabetizmust.
Persze a pártok kialakulásának is megvannak az elkerülhetetlen
felhangjai. Nyilvánvaló, hogy a választásokat kemény hadjárat,
kampány előzi meg. Ehhez pénz kell, kéne. Vannak, akik e téren
hajlandóak anyagi segítséget nyújtani, ám a potenciális támogatók, zömét az „adok – kapok” logikája vezényli. Akadnak, akik
a kampányt anyagilag támogatják, de… és ezután következik az
elvárások pult alatti definiálása. Ezzel tulajdonképpen beindul
a gazdasági háttér érvényesülése, melyben az itteni magyarság
érdekeinek képviselete gyakran háttérbe szorul. Az egyezkedés
azután olyan embereket emel döntő pozícióba, akik még akkor
is a gazdasági háttér érdekeit képviselik, ha az szöges ellentétben áll az ígért politikai szándékkal. Az ilyen befolyásolás következményei jól dekódolhatóak a politikai vezetők gazdasági
gyarapodásából.
Természetesen egy lehetséges szavazótól nehezen elvárható,
hogy definiálja, kijelölje a megfelelő programot. Ezt azoknak
kell, kéne elvégezni, akik az itteni magyarság képviseletét
felvállalják. Amennyiben erre képtelenek, álljanak félre, bizonyára akadnak köztünk olyanok, akik erre képesek.
PhDr. Szabó I. J. CsC, egyetemi docens,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
az MKP komáromi etikai bizottságának elnöke
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Növényvédelem
Július a kertben

Július folyamán legfontosabb
teendő a növények szakszerű
ápolása volt, hiszen növényeink egészségét ez alapvetően
meghatározza.
Folyamatosan szedjük le a
megérett termést és távolítsuk
el a beteg növényi részeket,
hogy ne alakulhassanak ki
olyan gócok, ahonnan elterjedhetnek a különböző fertőzések. Termésszedés után
lehetőleg permetezzünk tejjel
vagy mikromeliorittal, hogy
segítsük a sebek gyógyulását.
Ezután mindig hagyjunk kellő
időt a sebek gyógyulásához, a
következő öntözés előtt.
Azoknál a növényeknél, ahol
a termést egy menetben takarítjuk be, a szedés után közvetlenül általában nincs idő
azonnal eltávolítani minden
növényi maradványt a területről, pedig ez igen fontos
feladat. A felszabaduló területre mielőbb vessünk másodnövényt, vagy zöldtrágyának
való növényt. Nagyon jól
alkalmazható zöldtrágyanövényként a facélia vagy más
néven a mézontófű. Ez utóbbi
gyökerének fonálféreg-pusztító hatása a büdöskéével vetekszik, így gyökérzöldségek
vetése előtt mindenképpen
célszerű beiktatni a vetésforgóba. Virágzáskor sok hasznos rovart vonz a területre, és
nagyon jó méhlegelőt szolgáltat. A facélia kedvező tulajdonságai közé tartozik kiváló
gyomelnyomó képessége is.
A répaféléken kívül igen jó
előveteménye még a paradicsomnak és a burgonyának is,
viszont pillangósok után ne
vessük. 1000 m2-re 1 kg mag
szükséges.
Ha a másodvetésű zöldbabot
a lehető legkésőbb (a fajta
tenyészidejétől függően július végén) vetjük el, akkor
gyakorlatilag elkerüljük a
rovarrajzást és minden védelem nélkül egészséges babot
szedhetünk. A legbiztosabb
megoldást a Trichoplusz ne-

vezetű készítmény adja. A
kicsi kapszulákban a Trichogamma petefürkészdarazsak
különböző fejlettségi állapotú
alakjai vannak. A kapszula
hatékonysága ennek megfelelően kb. 20 nap. A kapszulákat
10x10 m-es kötésben kell kihelyezni. A kirepülő fürkészdarazsak mindenféle kártevő
lepke petéjét parazitálják. A
készítmény külön érdeme,
hogy olcsó és kis tételben is
megrendelhető.
A szabadföldi és a hajtatott
zöldségfélékben, valamint a
csemegekukoricában
évről
évre nagyobb gondot okoz a
gyapottok-bagolylepke kártétele. A védekezésre több
módszer is ismert, ezek kombinációja jó védelmet nyújt.
Ha a rajzást nyomon követjük
feromoncsapdával, akkor alkalmazhatjuk a Bacillus thuringiensis tartalmú szereket
(Steward)). Ezeknek a szereknek az alkalmazását mindig
pontosan időzíteni kell. Még
ebben az esetben is rajzásonként két kezelés javasolt. Tavaly a biokertészetekben alkalmazott Pronatura is nagyon
jól bevált a gyapottok-bagolylepke elleni védekezésre,
de csak akkor hatékony, ha a
tenyészidő alatt folyamatosan tíznaponta kezeljük vele
a területet, ekkor azonban az
ára már elég magas. Sajnos, a
rovatámadással a muskátlikon is számítani kell. A
virágok bimbói belül üregesek, megrágottak, ürülékkel szennyezettek. Ezt
a tünetet a gyapottok-bagolylepke okozta. A károsított virágrészeket el kell
távolítani, és a lepke változatos színű és méretű hernyóit
a növény alapos átvizsgálásával meg kell keresni, majd
meg kell semmisíteni. Sajnos
folyamatos betelepülése valószínűsíthető a nyár második
felében egészen őszig, így
szemmel kell tartani a növényeket. Ellenük a Decis és a

ÖTLETES MEGOLDÁS
Karate alkalmazását javaslom,
viszont érdemes akár hetente
permetezni a dísznövényeket.
A rövid tenyészidejű káposztafélék betakarítása után ne
hagyjunk növényi maradványokat a talajon. A hosszú
tenyészidejű káposztaféléknél
a káposzta-bagolylepke ellen
védekezzünk. Ez a kártevő júliusban és augusztusban (akár
októberig) rajzik. A meleg
időjárás elősegíti a szaporodását. A hernyók a levelet károsítják. A palánták köré nyirkos fahamut, durva homokot
terítsünk. Riasztó-növénynek
a mentafélék, izsóp, kakukkfű, zsálya, rozmaring vált be.
Permetezzük varádicsteával,
kenőszappanos vizzel, az engedélyezett szerek közül a Bacilus thuringiensis, piretetrin
hatóanyagúakat használjuk.
Előnyös a vegyeskultúra zellerrel, paradicsommal.
A dughagymáról szaporított
vöröshagyma betakarítási ideje augusztus közepére esik. A
hagyma felszedésekor ügyeljünk arra, hogy a hagymák
nyaka kellőképpen záródott
legyen már, de ne várjuk meg,
amíg a levélzet teljesen elszárad. Ha sokáig kinn marad a
hagyma, akkor a levélen keresztül a talajból számos kórokozó fertőzheti. Felszedés
után azonban lehetőleg néhány napig szikkasszuk pony-

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
ván, amíg a teljes levélzet le
nem szárad. Ezután tisztítsuk
meg, majd tároljuk szellős
helyen. A pince általában nem
alkalmas a hagyma tárolására,
mivel ott túlságosan magas a
páratartalom és könnyen megrothad.
-la-

Kertészkedik?

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

Bátorkeszi, Obchodná 41.

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Önben nagyon mélyen él az
a tudat, hogy senkire sem számíthat és így nem is vár el segítséget,
illetve amikor nehéz helyzetben van, nem jut eszébe, hogy segítséget kérjen valakitől. Kedvesének ezt nem könnyű elfogadnia, úgy
érzi, mintha nem tartaná egyenrangú partnerének.
HALAK (február 21. – március 20.) Olyan természetességgel
várja el, hogy ön körül forogjon a világ és minden az elképzelései
szerint alakuljon, hogy a befolyásolhatóbb személyiségű emberek
gondolkodás nélkül beállnak az önt támogatók csapatába és feláldozzák magukat azért, hogy ön könnyebben boldoguljon.
KOS (március 21. – április 20.) Néha nyomasztja az a belső késztetése, hogy tökéletes legyen. Olyan, mintha bizonyos emberek
teljességgel mentesek lennének ettől, és amikor ezzel szembesül, kétszer akkora tehernek érzi, hogy saját maximalizmusával
együtt éljen. Ne áldozzon fel érte értékes dolgokat!
BIKA (április 21. – május 20.) A saját életét nehezíti meg, és
megfosztja magát a pihenéstől, ha túl sok mindennel kezd egyszerre foglalkozni. Keressen olyan elfoglaltságot, ami kiérdemli
teljes és osztatlan figyelmét, csak akkor fog feltöltődni és léphet
túl a hétköznapok szürke rutinján.

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

Két barát beszélget:
– Képzeld, azt álmodtam, hogy az anyósom
meghalt.
– Ez borzasztó!
– Valóban az, mert csak álom volt…

A szülész kérdezi az ifjú anyát:
– Asszonyom, a boldog apa kint várakozik,
beengedjem?
– Jézusom, dehogy, a férjem bármelyik
percben megérkezhet!
Két rendőr beszélget:
– Mit eszel?
– Szendvicset.
– Mivel?
– Mivel éhes vagyok.
– Jean, adja ide nekem a szárítókötelet!
– Miért, uram?
– Mert szeretném kiteregetni a múltamat.
Utolsó mondat:
– Én értek a villanyszereléshez!

Na, ki az úr a házban?

Még időben tisztázzák
a házassági erőviszonyokat...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Mivel szereti megfigyelni, milyen folyamatok zajlanak bensőjében, ezeket rendkívül pontosan ki is tudja fejezni. Tökéletes kifejezőképessége révén bármelyik társaság kedvence lehetne, de ön inkább visszahúzódva
figyeli, ki hogyan reagál, vagy él meg dolgokat. Legyen egy
kicsit nyitottabb!
RÁK (június 22. – július 22.) A párkereső Oroszlánoknak szükségük lesz minden elszántságukra és nem szabad hinniük a látszatnak. Rajongásuk tárgya ugyanis sokáig közömbösnek mutatkozik, de ez nem annak szól, hogy ellenére lenne a kapcsolat,
csak a nemrég szerzett tapasztalatai nagyon óvatossá tették.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten újra a jó
szívére hallgat és segít a bajba jutottakon. Ez alapvetően elgondolkodtatja az élet nagy kérdéseiről és biztonsághoz való viszonyáról. Rá kell jönnie, hogy történhetnek dolgok, amelyekre nem
lehet felkészülni és amelyeket nem lehet elkerülni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Tudnia kell, hogy minden ember más-más határig megy el, ha szívességet szeretne kérni másoktól. Ha valaki túllépi az ön számára még elfogadható
határt, akkor ezt jeleznie kell, különben legközelebb megint azt
fogja érezni, hogy az illető visszaél az ön segítőkészségével.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Az átlagosnál nagyobb önben az igény az intenzív érzelmekre. Sokszor még az
is mindegy, hogy ezek pozitív vagy negatív érzések, de muszáj,
hogy a másikból kihozza legbensőbb tartalmait, legerőteljesebb
reakcióit.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten különösen
fogékony mások hangulataira, ezért igyekezzen azoknak a társaságát keresni, akik felvidítják és feltöltik energiával. Mindenképp
szakítson időt a héten egy kis testmozgásra és töltse a lehető legtöbb időt a szabadban, de ehhez árnyékos helyet keressen!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha párkapcsolatában
mostanában felborult az egyensúly, ez a hét, a közös programok
lehetőséget adnak a korábbi szeretetteljes viszony helyreállítására. Legyen megértő kedvesével, ne várja meg, hogy ő kezdeményezzen, tegye meg ön az első lépést!
BAK (december 22. – január 20.) Kedvese szeretné, ha valamivel szorosabbá válna a kapcsolatuk, ami önnek sincs ellenére, de
nem biztos benne, hogy ugyanakkor a függetlenségét is megőrizheti
majd mellette. Tartsa szem előtt, hogy ő egészen más dolgoktól érzi
biztonságban magát, mint ön. Ismeri, s bármennyire is titkolja, valójában szereti is!
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

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

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

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

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

0948 252 606.

Ápolónőt keresünk
Ausztriába.
Tel.:
0043/69919529287.

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Egynapos sebészet Gútán

A végtisztesség megadásának
anyagi szempontból történő
bebiztosítása
hozzátartozóknak.
Bővebben irodánkban:

Európa Udvar – Máltai Ház.
Tel.: 0944 739 484.

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

Autóbiztosítás!
Megvárásra!
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.
Eladó tűzifa (nyárfa)

10 m / 150 euró.
3

Tel.: 0949 490 011.

Sofőrt keresünk

C-típusú jogosítvánnyal,
alapfokú német nyelvtudással.

Napidíj 60 euró
Hétvége itthon!

Tel.: 0915 880 0438
Előnyösebb házkölcsön,
lakáskölcsön,
készpénzkölcsön.!
Tel.: 0905 928 195.

Kiadó lakást kínálok Komáromban.
Tel.: 0915 165 363.
Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
Mindenki dolgoztassa át
magas kamattal felvett régi kölcsönét!
(lakás-, házkölcsön, készpénz kölcsön).

Tel.: 0949 664 167

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
július 23-tól 29-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00
Astro-világ,
7.00
TV2 matiné, 12.20 Csapdába csalva, 12.55 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.55 Gyilkos sorok
(amer.), 16.00 Hajrá csajok,
újra! (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Csizmás, a kandúr
(amer.), 20.50 Amikor megállt a Föld (amer.), 23.05
Solo, a tökéletes fegyver
(amer.-mexikói)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.00
Egy rém modern család
(amer.), 13.00 Túsztárgyalók (amer.), 14.00 Változó
szerelem (amer.), 15.50
Castle
(amer.),
18.00
Híradó, 18.50 1 perc és
nyersz!, 19.50 Maigret
csapdát állít (angol-magyar), 21.40 Gunman (angol-amer.), 0.20 Tökös
csöves akcióban (francia)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 A pletykafészkek
(amer.), 13.00 Majomparádé (amer.), 16.00 A gyanú
árnyékában
(amer.),
17.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 18.00 Nyomtalanul
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Egy ágyban az ellenséggel
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.00 Majomparádé (amer.)

M2

12.25 Marcelino, 15.20
Sherlock, a jak, 16.20 Inami, 17.10 Gyerekversek,
19.05 Dínó-vonat, 20.10
J.A.G. (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 0.05 Fesztivál
Stage Pass, 1.00 Látogatás
(magyar-osztrák)

Duna tv

10.25 Olasz-magyar örökség,
13.30
Hollywood
a Tevere partján, 14.45
Peru, Chile, 15.25 Fapados szerelem (magyar),
17.00 A muskétások (angol), 18.00 Híradó, 18.35
Szerencseszombat, 19.30
Ahol a hullámok születnek
(amer.), 21.30 Az olasz
meló (amer.-angol), 23.30
Topáz (amer.)

Duna World

10.10 Öt kontinens, 11.30
A Noszty fiú esete Tóth
Marival (magyar), 13.15
Novum, 13.45 A felszín
alatt, 15.20 Hogy volt?,
16.20 Balatoni nyár, 18.15
Szabadság tér 56, 19.05
Mindenből egy van, 20.05
Csináljuk a fesztivált!,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban
(magyar),
22.55 A Bagi Nacsa Show

Pozsony 1

11.10 Egy ugrás (szlovák),
13.10 A szerelem árnyai,
14.50 A leg-falu, 16.20
Apuka (amer.), 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.30 Úttalan utakon, 20.25 Kezét
csókolom (olasz), 21.40
Nyomorultak (amer.)

Pozsony 2

14.00 Kerékpározás, 18.45
Esti mese, 19.35 Híradó, 20.10 Doors (amer.),
21.35 Őrangyalok, 22.00
Borgiák
(kanadai-ír),
23.40 Meztelenül a farkasok között (német)

Markíza tv

10.40 A holnap emberei (amer.), 12.30 Polly
(amer.), 14.15 Vidám temetés (amer.), 16.20 Az
én bolond ikertestvérem
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Ellenség védelem alatt
(amer.), 23.05 Ghost Rider
(amer.)

JOJ TV

9.35 Viszlát, nagyi!, 12.30
Álmaim Pakoja (amer.),
14.35 Toszkána ege alatt
(amer.), 17.15 Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Jóéjt mesék
(amer.), 22.40 Holnap felébredek (amer.), 0.50 Rocky
IV (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 11.00
Stahl
konyhája,
13.10
Csapdába csalva, 14.55
Gyilkos sorok (amer.),
16.00 Így neveld a sárkányodat! (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Jégkorszak
3 (amer.), 21.00 Gladiátor
(angol-amer.), 0.30 A fény
halála (amer.), 2.30 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika TV bemutatja,
11.25 Egy rém modern család (amer.), 13.55 Maigret
csapdát állít (angol-magyar) (amer.), 15.50 Segédszerkesztőnő
megosztaná
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55 Gagyi mami 2 (amer.-német),
21.55 Fulladás (amer.), 0.50
Castle (amer.)

RTL II

10.20 Kismamának áll a
világ (amer.), 12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.00
Egy ágyban az ellenséggel
(amer.), 19.00 Larry Crowne (amer.), 21.00 Pimaszúr
átcuccol, 22.00 Heti hetes,
23.00 Anyám! (amer.)

M2

12.25 Marcelino, 13.45
A szépség és a szörnyeteg, 15.20 Sherlock, a jak,
17.10 Gyerekversek, 17.25
Alvin és a mókusok, 19.05
Dínó-vonat, 19.35 Állatkert a hátizsákban, 20.10
J.A.G. (amer.), 21.05 A
világ legjobb apja (amer.),
23.40 Út a háborúba
(amer.)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
Evangélikus
magazin,
14.05 Öltések közt az
idő (spanyol), 15.40 Szo
váthy Éva (magyar), 17.05
Mennyei kötelék, 18.00
Híradó, 18.35 Cédrusliget (amer.), 19.25 Randevú a halállal (amer.-angol), 21.10 Apám nevében
(amer.), 23.30 American
Graffiti (amer.)

Duna World

10.40 Fölszállott a páva,
13.20 Nagyok, 13.50 Szabadság tér 56, 14.35 Ég és
föld között, 16.30 Balatoni nyár, 17.55 Szeretettel Hollywoodból, 18.25
Szerelmes földrajz, 20.55
A zene az kell, 21.30 Pápai különkiadás, 23.35 Öt
kontinens

Pozsony 1

11.30 Apuka (amer.), 13.05
Poirot (angol), 14.50 Katka
(szlovák), 16.30 Senki sem
tökéletes, 17.40 Menjünk
a kertbe!, 18.15 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.25
Rudolph Valentino (olasz),
23.45 Poirot (angol)

Pozsony 2

9.10 Farmereknek, 9.30 Ünnepi szentmise, 13.30 Színészlegendák, 14.55 Lóverseny, 16.00 Kerékpározás,
19.55 Rio, 20.10 Dosztojevszkij (orosz), 22.05 Rettegett Iván (orosz)

Markíza tv

7.30 Tom és Jerry, 9.25 A
skorpió (amer.), 11.15 Az
én bolondos ikertestvérem
(amer.), 13.20 Felpörgetve
(amer.), 15.30 Négyesben
Szlovákián át, 16.35 Tüzes
csirke (cseh), 19.00 Híradó, 20.30 Zoo (szlovák),
23.20 A Haker hadművelet
(amer.), 1.15 Ellenség védelem alatt (amer.)

JOJ TV

8.45 Mesék, 9.15 Új kertek, 10.10 Főzd le anyámat!, 11.30 Párhuzamos
világok (amer.), 13.45
Támadás Amerika ellen
(amer.), 15.45 Jóéjt mesék (amer.), 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Wolverine
(amer.), 23.40 Nevelőtábor (amer.-kanadai), 1.50
Holnap felébredek (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Idővonal (amer.), 0.05 Bukott
angyalok (amer.)

RTL Klub

12.30 Na végre, itt a nyár!
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 1.05 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
Hazug csajok társasága,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry (amer.), 18.00
A gyanú árnyékában (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 A zöld
íjász (amer.)

M2

12.50 Geronimo Stilton,
14.25 Rozsdalovag, 15.35
Claude, 16.30 Mesélj nekem!,
17.45 Zazie kisasszony, 18.00
Max és Ruby, 18.55 Eperke és
barátai, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Szerelem és vérbosszú (olasz),
0.35 Rex Rómában (németosztrák)

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája, 14.25 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 15.15
Erdészház
Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom a családban (német),
17.05 Doc Martin (angol),
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30
Szerelemben, háborúban
(török), 20.25 Csak színház és semmi más, 21.25
Hawaii Five.0 (amer.)

Duna World

11.40 Régi idők focija
(magyar), 13.20 Média
klikk, 14.45 Roma magazin, 15.50 Balatoni nyár,
18.25 Ahonnan elindultam,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Már
egyszer
tetszett!,
21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban (magyar), 23.55 Család-barát

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő, 16.25 A világ kincsei, 16.55 Rosemary és
Thyme, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Visszaváltható üveg (cseh), 22.05 Labirintus (cseh), 23.05 Lynley
felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.25 Japán mozaik, 13.00
Kerékpározás, 16.50 Női
foci, 19.35 Hírek, 20.15 A
Szovjetunió utolsó napjai,
21.25 Történelem, 21.30
A szerelem rabszolgája
(orosz), 23.30 Római Birodalom

Markíza tv

12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Négyesben Szlovákián át, 21.35 Járási forduló (cseh), 23.00 Valóság show, 23.35 A rossz
tanár (amer.)

JOJ TV

14.30 Castle (amer.), 15.30
A legjobb szlovák torták,
17.50 Igen, főnök!, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.35 Az ördög nem
alszik, 22.10 Vallomások,
23.00 VIP gyilkosságok
(amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Szakítópróba (amer.-német), 23.40
Franklin és Bash (amer.)

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Vis�sza a jövőbe 3 (amer.), 1.25
Csapdába csalva

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 A kód (amer.-német),
0.00 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!,
13.00 A pletykafészkek
(amer.), 14.00 Kaméleon
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.35 Glades (amer.), 0.05 A rejtély
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Ízek
szerelmese, 17.40 Honnan
tudod? (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 Revolution (amer.),
23.30 Honnan tudod? (amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Ízek szerelmese, 17.30 Thelma és Louise (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 King (amer.),
23.00 Barátok közt

13.15 Rudi és Trudi, 14.25
Rozsdalovag, 16.15 Peppa
malac, 16.30 Mesélj nekem!,
18.00 Max és Ruby, 18.55
Eperke és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 0.30 Rex Rómában
(osztrák)

11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Rudi és Trudi, 14.25 Rozsdalovag, 15.20
Raju, a riksa, 18.00 Max és
Ruby (kanadai), 18.55 Eperke
és barátai, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Monty Python Repülő Cirkusza (angol), 0.45 Rex
Rómában (német-osztrák)

M2

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.15 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin
(angol), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német), 19.30
Szerelemben, háborúban (török), 20.30 A fátyolos hölgy
(olasz), 21.30 Laura rejtélyei
(amer.), 22.20 A lökött tesó
(amer.), 23.50 A nagy hadgyakorlat (francia-olasz)

Duna World

11.30 Tornyot választok
(magyar), 13.40 Térkép,
14.40 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Balatoni nyár,
18.00 Ahonnan elindultam..., 19.00 Hogy volt?!,
19.55 Dallamról dallamra,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban,
23.00 Ridikül, 23.55 Család-barát

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 22.05 Cain
kapitány (francia), 23.55
Lynley felügyelő (olasz)

Pozsony 2

12.40 Kerékpártúra, 14.35
Tudományos magazin, 17.55
Hírek, 18.50 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.35 Háborús
napló, 21.35 Befejezetlen
szerzemény (orosz), 23.40
Római Birodalom

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00
Híradó, 20.30 Tüzes csirke
(cseh), 21.40 Extrém átváltozások, 23.45 NCIS
(amer.), 1.30 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

14.25
Castle
(amer.),
15.20 A legjobb szlovák
torták, 17.50 Igen, főnök!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Fekete bárók (cseh),
23.00 Dr. Csont (amer.),
0.00 Gyilkosságok az éteren keresztül (amer.), 1.05
Csalók (amer.)

M2

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie vidéki konyhája, 14.25
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.15 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.05 Doc
Martin (angol), 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török),
20.35 Szabadság tér 56, 21.30
Feldobott kő (magyar), 23.30 A
hold hangja (olasz-francia)

Duna World

11.35 Állványokon (magyar),
13.20 Szeretettel Hollywoodból, 14.20 Kárpát expressz,
15.10 Ecranul nostru, 15.45
Balatoni nyár, 17.45 Ahonnan
elindultam, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar), 23.00 Ridikül,
23.55 Család-barát

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály,
14.10 Menjünk a kertbe!,
14.35 Lynley felügyelő
(olasz), 16.25 A világ kincsei, 17.00 Rosemary és
Thyme, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A jó, a rossz és a csúf
(amer.), 23.00 Törvény és
rend (amer.), 0.30 Lynley
felügyelő (angol)

Pozsony 2

10.25
Színészlegendák,
12.00 Élő panoráma, 13.25
A tolmács, 14.30 Tudományos magazin, 17.00 Marcela Laiferová koncert,
18.45 Esti mese, 19.35
Híradó, 20.30 Brazílián át,
21.30 Öt vacsora (orosz),
23.35 Római Birodalom

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00
Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Csak
szex (amer.), 22.40 A vendéglátó
(amer.-svájci),
1.15 NCIS (amer.), 2.45 A
boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

7.50 Tárgyalóterem, 10.50
Profik, 12.30 Csillag születik, 14.20 Castle (amer.),
15.20 A legjobb szlovák
torták, 17.00 Híradó, 17.50
Igen, főnök!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Jégkorszak 3 (amer.), 22.30
Dr. Csont (szlovák), 23.30
Csalók (amer.), 0.30 Az
igazságosság (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight Rider (mexikói), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Dick és
Jane trükkjei (amer.), 23.35 A
férjem védelmében (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 A pletykafészkek
(amer.), 14.00 Kaméleon
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Keresem a családom,
22.40 CSI: A helyszínelők
(amer.), 0.05 Gyilkos elmék
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (amer.), 15.05 Éjjelnappal Budapest, 16.20 Isten
áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Válótársak, 00.10 Kiadatás (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok társasága, 12.50 Segítség,
bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok közt,
17.50 Tom és Jerry, 18.00 Zsaru pánikban (amer.), 20.00 Új
csaj (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 King (kanadai),
23.00 Barátok közt

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.15 Rudi és Trui, 15.20
Raju, a riksa, 16.30 Mesélj nekem!, 18.00 Max és
Ruby, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Bosszú
(amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.20 Rex Rómában (német-osztrák-olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.50
Jamie vidéki konyhája,
14.20 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.05 Erdészház Falkenauban (német),
15.55 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török),
20.25 Vizsga két személyre (amer.), 22.15 Apacsok
(magyar)

Duna World

11.30 Asszony a viharban
(magyar), 13.40 Hazajáró,
16.05 Balatoni nyár, 18.05
Karácsonyi bárány, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel
(német), 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 A szerelem árnyai (olasz), 23.25
Harc az idővel (német)

Pozsony 2

10.30
Színészlegendák,
12.00 Élő panoráma, 14.35
Tudományos magazin, 17.15
Beáta Dubasová koncertje,
18.45 Esti mese, 19.45 Nagy,
nagyobb, legnagyobb, 20.30
Dokumentumfilm, 21.25 Rokonok (orosz), 23.00 Rendőrség, 23.40 A Római Birodalom (amer.)

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Szerencsekerék,
19.00
Híradó, 20.30 Tüzes csirke
(cseh), 21.40 Feleségcsere,
0.25 NCIS (amer.), 2.05 A
boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

8.15 Tárgyalóterem, 11.00
Profik, 12.00 Híradó, 12.30
Csillag születik, 14.25
Castle (amer.), 15.20 A
legjobb szlovák torták,
17.00 Híradó, 17.55 Igen,
főnök!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó
(szlovák), 22.00 Dr. Csont
(amer.), 23.00 VIP gyilkosságok (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.00 A gyanú árnyékában (amer.), 19.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Rudi és Trudi, 14.25 Rozsdalovag, 16.16 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Kelj fel, Marci!, 18.00 Max
és Ruby, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Bosszú
(amer.), 0.25 Rex Rómában
(német-osztrák-olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie
vidéki
konyhája,
14.25 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 15.15 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin (angol), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben,
háborúban (török), 20.30
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
22.15 Egy nagy család
(olasz), 0.00 Halál sugárút
(angol-francia)

Duna World

11.45 Humorista a mennyországban (magyar), 14.40
Kosár, 15.05 Életkerék,
15.35 Színes gyöngyök,
16.05 Balatoni nyár, 18.00
Középkori templomok útja,
18.25 Ariadne barlangjai,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Slágertévé, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar), 23.00
Ridikül

Pozsony 1

12.10 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel, 15.30 Lehetőség, 17.00
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 22.10
James Bond (amer.), 0.15
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Tudományos magazin, 17.05
Zenei álmok, 18.50 Esti
mese, 19.45 Kulturális műsor, 20.40 Naptól kifáradva
(orosz), 23.00 A Római Birodalom (amer.)

Markíza tv

9.05 Szerencsekerék, 10.05
Két és fél férfi, 12.00 Cobra 11 (német), 14.05 NCIS
(amer.),
16.00
Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Nap, széna, eper
(cseh), 22.20 Járási forduló
(cseh), 23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV

8.15 Tárgyalóterem, 11.00
Profik, 12.00 Híradó, 12.30
Csillag
születik,
14.00
Castle (amer.), 15.00 Jégkorszak 3 (amer.), 17.00
Híradó, 17.50 Igen, főnök!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Főzd le anyámat!,
22.00 A testőr (amer.), 0.55
Vámpírnaplók (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

A Dunatáj receptkönyvéből

Berlini máj hagymás almával
Hozzávalók:
50 dkg sertésmáj
(vagy borjúmáj)
2 db savanykás alma
2 nagy fej vöröshagyma
10 dkg vaj
3 evőkanál finomliszt
frissen őrölt bors ízlés szerint
só ízlés szerint
1 dl száraz fehérbor)

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

július
július
július
július
július
július
július

23-án
24-én
25-én
26-án
27-én
28-án
29-én

Lenke
Kinga
Jakab, Kristóf
Anna, Anikó
Olga
Szabolcs
Márta, Flóra

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Borovniczký András és
Domjanová Zuzana.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az érsekújvári

Skokan Daniel, a megyercsi Nagy Benett
Noel, a nagykeszi Samu Lejla, a komáromi
Farkas Bernard és Brand Ádám, a szilasi Jassa Dávid, az ohaji Porubská Ela és Porubský Miloslav, a
negyedi Károlyiová Ema, a hetényi Horváth Emma,
a helembai Chovanová Korina Mia, a lándori Lévai
István, a dunamocsi Szabó Márton, a marcelházai
Sedláková Nadíra, az újgyallai Čech Patrik, a gútai
Juhászová Laura, a fűri Birdáčová Lara és a bátorkeszi Németh Tibor.

Elkészítése:

A hagymát és az almát meghámozzuk (a magházat kiszúrjuk),
és nem túl vékony szeletekre vagy karikára vágjuk.
A vaj felét egy teflonserpenyőben felforrósítjuk, rádobjuk először a hagymakarikákat, majd amikor összeesett, az almakarikákat és fedő alatt összepároljuk őket. (Párolólének jöhet egy
kis fehérbor.)
A máj mindkét oldalát megborsozzuk, és lisztbe forgatjuk,
majd egy másik serpenyőben a vaj másik felében oldalanként
3-4 percig készre sütjük. Tálalás előtt sózzuk, ekkor ráhalmozzuk a hagymás almát, majd krumplipürével tálaljuk. (A
serpenyőben visszamaradt vajjal még meg lehet locsolni.)

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Lipták Pavol (75 éves), Borbélyová Helena (67 éves), Tóth Ella ( 94 éves), a búcsi ifj. Izsó
János (40-éves), a gútai Vízik Gabriella (72 éves) és
Szlatky Gizella (83 éves), a megyercsi Fördős Péter
(63 éves) és Ballo Michal (66 éves), a csallóközaranyosi Horváth Tibor (76 éves), a keszegfalvai Zacharová Alžbeta (78 éves), a marcelházai Molnár József
mérnök (73 éves), a gyulamajori Gerendás Edit (64
éves), a véki Michalčík Rudolf (84 éves) és a cserháti Petrovics Gyula (74 éves).

Emléküket megőrizzük!

Hála és köszönet...

„A kezünkben virágcsokor,
kis szívünkben szeretet.
Megköszönjük, azt a sok jót,
amit kaptunk tőletek.”

Hiába volt a nagyszerű szervezés, Kele Géza maratonfutó és csapata ezúttal nem tudta a leglényegesebb feltételt, a szép időjárást biztosítani.
Pénteken még forróság volt, szombatra azonban zuhogó esőben kellett
elrajtolniuk a futóknak. A várt atléták száma alaposan megcsappant és
csak azok mertek elindulni az általuk választott távon, akik már korábban megedződtek.
A férfiak A kategóriás, máromból Ibos Csaba 7. bronzérmes pedig a gútai
15 kilométeres versenyét lett (1:08:10), őt követte Zsélyi Zoltán (1:06: 25),
a zsitvabesenyői Magyar a 9. helyen befutó duna- 4. lett a perbetei Valkó
Imre nyerte, aki 53 perc radványi Bödők László Milan (1:08:32).
alatt teljesítette a távot. (1:11:17), majd a komá- A D kategória győzteNem kis meglepetésre romi Varga József a 11. se a privigyei Fašung
54. lett a komáromi Fűri (1:16:19), illetve Kesze- Peter lett (1:04:31), de
Viktor (1:07:58), míg a gh Béla (1:18:28) a 12. nem kell szégyenkeznie
dunamocsi Szabó Erik helyen ért célba, s végül a pathi Forró Istvánnak
(1:11:21) ötödikként ért a régió képviseletében, sem, aki ebben a „vecélba.
13. lett az ugyancsak du- terán” kategóriában 8.
A férfiak B kategóriájá- naradványi Vörös Péter lett (1:51:11). Sajnos a
ban vágsellyei győzelem (1:23:08).
nők kategóriájában az
született, Almási Mari- A C kategóriában taroltak eső miatt a járásból senán révén. A dunamocsi járásunk atlétái, hiszen a ki sem merte vállalni a
Szabó József igazolta a besztercebányai Môcik megmérettetést, illetve
község atlétikai hagyo- Ján (1:09:43) után ezüst- a rossz nyelvek szemányait és 6. helyen érmes lett a dunamocsi rint – egy tüdőgyulladás
végzett (1:07:17). Ko- Tücsök Róbert (1:03:44), beszerzésének veszélyét.

A piskótához
6 db tojás
6 púpozott ek finomliszt
6 púpozott ek cukor
0,5 csomag sütőpor
A töltelékhez
és a krémhez
10 dkg sárgabaracklekvár
4 közepes db sárgabarack
3 dl tejszín
1 dl víz
1 tasak citromos gyümölcskocsonya por

1 ek cukor

Elkészítése:

Az egész tojásokat a cukorral nagyon habosra verjük. A lisztben elkeverjük a sütőport, és kézi habverővel lazán beleforgatjuk a habos masszába. Sütőpapírral bélelt nagy tepsibe
simítjuk, és sütőben megsütjük.
Megkenjük baracklekvárral, pizzavágóval másfél cm-es csíkokra szeleteljük. Az első csíkot feltekerjük, egy kapcsos tortaforma
aljára tesszük középre, és a többi csíkkal egy nagy csigalapot
készítünk belőle. Erre öntjük a krémet, majd a maradék tésztából
hasonlóan, mint az alja, csigalapot készítünk a tetejére.
Krém: A sárgabarackokat leforrázzuk, lehúzzuk a bőrét, és
összeturmixoljuk. Annyit készítünk, hogy 3 dl legyen. A gyümölcskocsonyaport 1 dl forró vízben feloldjuk. (Legjobb úgy
készíteni, hogy a mikróban felmelegítjük a vizet, beleszórjuk
a port, kevergetjük, majd visszatesszük a mikróba 1 percre,
vagy szükség szerint még további 1-1 percre, míg teljesen
feloldódik. Ne forrjon!) Langyosra hűtjük, majd összekeverjük a barackvelővel. Ízlés szerint édesítjük. A tejszínt felverjük kemény habbá, és belekeverjük a zselés barackot. Nem
kell túl óvatosnak lenni, mert nem esik össze nagyon a hab,
és hűlés után nagyon jól szeletelhető, kemény lesz a krém.
A hűtőben alaposan lehűtjük, körbevágjuk késsel a forma oldalán, tálat teszünk a tetejére, és így borítjuk át a tálra. (Az
alja lesz felül.) Porcukorral meghintjük, de készíthetünk rá
valamilyen díszesebb bevonatot is. * Fűtési hőfok: 180°C
Sütési mód: alul-felül sütés * Tepsi mérete: 30x40 cm

Notebookok,
LCD-monitorok,
Kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Mint Rozsár Mátéka nagymamája szeretnék kis unokám, szülei, nagypapija nevében köszönetet mondani az izsai Döme
Károly Alapiskola mellett működő Óvoda összes óvónőjének,
dolgozójának, kiemelve Csilla és Danka óvónőket, valamint
az iskola igazgatónőjének, Boschetti Adriannának, helyettesének, Dudás Katalinnak, Izsa község polgármesterének, Domin István mérnöknek azért a sok jóért, szépért, emberségért,
szeretetteljes légkörért, amiben Mátéka részesült.
További munkájukhoz egész családunk nevébe szívből kívánok erőt, egészséget.
Dr. Egriné dr. T. Szonja

VIII. Kék Duna Futóverseny

Hozzávalók:

S Z U D O K U

(Tóth Juli: Óvoda búcsúzó)

AT L É T I K A

Sárgabarack
torta

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Shinkyokushin
K A R AT E

Az elmúlt napokban a Seishin Karateklub versenyzői nemzetközi edzőtáborban voltak Magyarországon, Balatonföldváron. A tíztagú csapat tagjain kívül
magyarországi, szlovákiai, horvát, román karatékák figyelték a Japánból érkezett két mestert.
A tábor egy közös edzéssel kezdődött (300 fővel), ahol köszöntötték a megjelenteket, többek
között Markovics Jánost, a Szlovák Karateszövetség elnökét. Kazuya Yamamoto nehézsúlyú
japán bajnok segítette a versenyzőket a felkészülésben, Kensaku Yamamoto, a japán válogatott
egyik edzője pedig sok hasznos tanáccsal szolgált a csapatnak.
Az edzőtáborban új edzésmódszereket mutattak
be. Rengeteget lehetett tanulni, és fejlődni. A közel egyhetes táborban napi három edzés volt, ami
övvizsgával zárult. A keszegfalvai csapatból hárman tettek sikeres vizsgát. Vígh Vivien 5. kyu-ra,
Kocsis László, és Trenčík Nikolas 1. kyu-ra, (ez
a fekete öv kapuja, ugyanis ez az utolsó tanulófokozat).

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S

A Komáromi járás legmagasabb osztályának (VI. liga) értékelése 2/6
Marcelháza B – Sajnálatos
módon szerkesztőségi hiba
miatt értelemzavaró adatok
kerültek a csapat értékelésébe.
Az érintettektől elnézést kérünk
és az alábbiakban közöljük a
pontosított értékelést: Évek óta
a jó kollektív szellem jellemzi ezt
a csapatot, amely joggal tartozott
a VI. liga élvonalához. Köszönhető ez Viderman Róbertnak, aki
klubelnökként és játékosként is
remekel, kiváló, sőt irigylésre méltó az együttműködés
közte és Zsidek edző között,
aki még néhány évvel ezelőtt
a marcelházi A csapatban sztárjátékosnak számított. A vezetőség
szem előtt tartja a már „kiöregedett” ifik beilleszkedését a felnőtt
csapatba, legjobbjaik először a
fakócsapatban, majd az A csapatban folytathatják pályafutásukat.
A fiatalok felkészítésében Krén
edző jeleskedik, aki harmadik és
negyedik ligás diák-, illetve ificsapatot edz. Andruskó István, a
klub vezetőségi tagja szorgalmas
munkájának köszönhető, hogy a
község diák és ificsapata a szomszédos falvakból fel tudja tölteni
a keretet.
Újgyalla – Annak ellenére,
hogy sokkal kevesebb pontot
gyűjtött a csapat (49), mint a
három előtte álló, az újgyallaiak még mindig az élmezőnyhöz
tartoznak. Ráadásul elmondhatják, hogy az utóbbi évek legjobb eredményét produkálták,
hiszen a 19 győzelem mellett,
csak négy döntetlen és nyolc
vereség mellett hagyhatták el
a pályát. Egyre inkább látszik
csapatjukon az összeforrottság
és a jó taktikázás.
A tabella középmezőnyében
szereplő négy csapat 43, illetve 42 pontot gyűjtött össze a
sportévben.
Dunamocs – A sportév végéig
15 esetben győzelmükkel, négy
esetben döntetlennel és tizenegy esetben vereséggel hagyták
el a pályát. Nagy változás történt a csapat háza táján, s ennek köszönhetően sikerült ilyen
rendkívüli eredményt elérniük.
Keszegfalva – Változatos volt
a csapat szereplése, hiszen volt
az élvonalban, de a kiesési
zónában is. Szerencsére mér-

legük eléggé jónak mondható,
hiszen 13 győzelem és 11 vereség mellett négy döntetlent is
kiharcoltak.
Nemesócsa – A csapat a bajnokság 7. helyét szerezte meg,
úgy, hogy 13 győzelem és
ugyanennyi vereség a mérlegük, kiegészítve négy döntetlennel. Ez a helyezés viszont a
csapat sikerét bizonyítja.
Vágfüzes/Kava – A csapat játékosait a lelkesedés fűti, s
egyfajta bizonyítékul szolgál, hogy kis pénzből is lehet élvezetes focit játszani.
Gúta B – A kisváros fakócsapata a bajnokság ideje alatt 42
pontot gyűjtött össze úgy, hogy
a pályán 14 győzelmet arattak,
viszont 16 esetben vereséget
szenvedtek. Annak ellenére,
hogy szurkolóik jobb eredményt vártak, nem kell szégyenkezniük.
A táblázat „alsóházában” hét
csapat várja az őszi idény rajtját, igaz, a pathiak már egy osztállyal lejjebb küzdenek majd.
Izsa – a bajnokság 10. helyezettje azzal büszkélkedhet,
hogy négy év alatt négy edzőt
is „elfogyasztott”. A legjobb
eredményt egyértelműen Konc
és Bakay érte el a csapattal,
amikor csak egy ponttal maradt
le az V. ligába való feljutástól
az Actív Nagykeszi mögött. A
csapat felkészítését egy évvel
ezelőtt Smolka Marek játékosedző vette át, de nagyobb
változást nem tudott elérni.
El kellene gondolkodni azon,
hogy Macek és Konc másutt sikereket érnek el, Izsán viszont
nem tudtak gyökeret ereszteni.
Igaz, ők profi módon vezették
az edzéseket, az erőnléti felkészüléseket és megkövetelték
a pontosságot, a kitartást, ami
viszont nem tetszett néhány játékosnak.
Szilos – Az újoncnak számító
csapat valójában csak most ismerkedik a magasabb osztály
elvárásaival, ám ennek ellére a tabella 11. helyén állnak,
55:35-ös gólaránnyal. Tizenegy győzelmük mellett öt találkozón döntetlent játszottak,
viszont 14 esetben vereséget
szenvedtek.

A 2016/2017-es labdarúgóidény
A IV. liga sorsolása

1. forduló: augusztus 7. – 17
óra: Ímely – Nyitrakörtvélyes
(Hrušovany) * Alsószeli –
Szentpéter * ČFK Nyitra – Gúta
2. forduló: augusztus 14. – 17
óra: Gúta – Léva * Szentpéter
– Párkány * Ímely – Alsószeli
3. forduló: augusztus 21. – 17
óra: Párkány – Ímely * Garamkálna – Szentpéter * Vágfarkasd – Gúta
4. forduló: augusztus 28. – 17
óra: Gúta – Nyitra B * Szentpéter – Udvard * Ímely – Garamkálna
5. forduló: szeptember 4. – 16
óra: Udvard – Ímely * ČFK
Nyitra – Szentpéter * Felsőbodok – Gúta
6. forduló: szeptember 11. –
16 óra: Nyitrakörvélyes – Gúta
* Szentpéter – Léva * Ímely –
ČFK Nyitra
7. forduló: szeptember 18.
– 15,30-kor: Léva – Ímely *
Vágfarkasd – Szentpéter *
Gúta – Család
8. forduló: szeptember 25. –

15,30-kor: Tótmegyer – Gúta *
Szentpéter – Nyitra B * Ímely
– Vágfarkasd
9. forduló: október 2-án
14,30-kor: Nyitra B – Ímely
* Felsőbodok – Szentpéter *
Gúta – Nagyölved
10. forduló: október 9-én
14,30-kor: Szentpéter – Gúta *
Ímely – Felsőbodok
11. forduló: október 16-án 14
órakor: Gúta – Ímely * Család
– Szentpéter
12. forduló: október 23-án 14
órakor: Szentpéter – Tótmegyer * Ímely – Család * Alsószeli – Gúta
13. forduló: október 30-án 14
órakor: Gúta – Párkány * Tótmegyer – Ímely * Nagyölved –
Szentpéter
14. forduló: november 6-án
13,30-kor: Nyitvakörtvélyes –
Szentpéter * Ímely – Nagyölved * Garamkálna – Gúta
15. forduló: november 13-án
13,30-kor: Gúta – Udvard *
Szentpéter – Ímely.

Már körvonalazódik a csapat összeállítása

Az MBK Rieker COM–therm Komárom kosárlabdacsapata háza táján több változás is történt. Mint már arról korábban hírt adtunk az előző sportév felétől a szerb Dragan Ristanovič
edző távozott Komáromból, s most már biztos, hogy a kispadról a 34 éves Ďuriš Richard adja
az utasításokat. Az új edző kora ellenére nagy tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen előbb a
pozsonyi Inter, majd a karlovkai csapat játékát irányította. Az utóbbi években az utánpótláscsapatok felkészítését vezette.
Jelentős változásra kerül sor a tette és átlagosan 13,5 pontot csapatuk visszakerülne a nemcsapat összeállításában is, hi- ért el. Elcsábították a BK Inter zetközi porondra is. Mint ismeszen az biztos, hogy az idény csapatától Kuffa Andrejt, aki- retes, a komáromi sportcsarnok
kezdetétől nem lép majd pá- nek képességei lehetővé teszik, átépítése során nem kérték ki
lyára a T. J. Bannister, P.J. hogy a pályán többféle szere- a szakemberek véleményét,
Alawoya, Marek
pet is betöltsön. így az továbbra sem alkalmas
Kozlík és Ondrej
Természetesen nemzetközi mérkőzések megHaviar támadóa FIBA európai rendezésére. A klub vezetése
sor. Paulík Jozef
kupamérkőzé- komoly tárgyalásokat folytat
csapatmenedzser
sén szeretnének az illetékesekkel, hogy kivételt
véleménye szeszerepelni, de kapjanak és engedélyezzék szárint szeretnék,
adva van a le- mukra a komáromi szereplést.
ha csapatukban
hetőség, hogy Ha nem sikerül elintézni, hogy
többségben len
az Alpok-Adria enyhítsenek a FIBA előírásain
nének a hazai
Vándorserleg és a klubvezetés kivételt kapjon
játékosok, nem
játékába is be- az európai kupatalálkozók megpedig az idegenkapcsolódjanak. rendezésére, akkor ott szeretlégiósok. Bilič
Ezekkel a válto- nének játszani a komáromiak,
Siniš, Marchyna
zásokkal azt is ám ha hajthatatlannak mutatMatej, Halada
jelzi a klub ve- koznak, még mindig ott az AlĎuriš Richard,
Filip, Vida Ro- a komáromi kosárlabdázók zetősége, hogy pok-Adria kupabajnokság, ahol
man és Maslík
szeretnék,
ha nincsenek ilyen előírások.
új edzője
Michal szereplésével számol a klub és egyelőre úgy néz ki, hogy visszatér
BIRKÓZÁS
Komáromba Kratochvíl Ján
Irány a stockholmi Európa-bajnokság!
és Záhora Ján is. Új arcként
szerződtetik Komáromba az Mátraházán, a magyar sportolók olimpiai edzőtáborában kéamerikai Zaya Jacksont, aki szült a szlovák kötöttfogású kadétválogatott a korosztály júlieddig a Southeastern Louisiana us 19. és 24. között Stockholmban zajló Európa-bajnokságára.
Egyetem csapatában játszott. Az edzőtáborban rendezték a kokat. A Komáromi járásból a
Tavaly 12,4 pont volt az átlaga. Duna-kupa névre keresztelt marcelházai Megály Zoltán (az
A csapat további új arca lesz a hármas csapattalálkozót, me- 54 kg-os súlycsoportban) és
22 éves Wayne Langston, aki lyen oda-vissza alapon Auszt- Paradi József (58 kg), illetve a
a Murray State csapatát erősí- ria, Szlovákia és Magyarország komáromi Hulman Nikolas (63
kadettválogatottja mérte össze kg) képviselheti Szlovákiát a
a tudását. A szlovák csapat a svédországi kontinensviadalon.
A VI. liga táblázata
magyarok mögött a második A nagy konkurenciára való teHetény
75
3
143: 48
30 24 3
helyen végzett, miután kétszer kintettel az első tíz között elfogMarcelháza B
62
6
93: 31
30 19 5
kikapott a házigazdáktól, majd lalt pozíció kimagasló sikernek
Bátorkeszi
60
8
77: 43
30 19 3
kétszer is legyőzte az osztrá- számítana.
Újgyalla

Csallóközaranyos – A jobb
sorsra érdemes csapat a
sportévben 11 alkalommal tudott győzni, háromszor döntetlennel hagyták el a pályát és 16
alkalommal vereséget szenvedtek. Mindez köszönhető annak,
hogy több játékosuk szerződött
el, akiknek megfelelő pótlása
még nem sikerült.
Lakszakállas – Perbete – Ritka az ilyen pontosztozkodás, hiszen a tabella 13. és 14. helyén
35-35 ponttal állnak a csapatot.
Mindkettő 11 győzelemmel,
két döntetlennel és 17 vereséggel fejezte be a sportévet. Az
viszont biztos, hogy az egyénieskedés megszüntetésével, jobb
kollektív szellemmel mindkét
csapat jobb eredményekre is képes lenne.
Búcs – A csapat szurkolói nem
ok nélkül panaszkodnak, hiszen sokkal jobb eredményt
vártak. A nyári edzések remélhetően meghozzák az őszi bajnoki idény nyitásáig az eredményüket.
Path – Az utolsó hely egyben
azt jelzi, hogy a pathiak visszaestek a VII. ligába. Három találkozón győzni tudtak, ötször
döntetlent harcoltak ki, viszont
22 találkozó után vesztesként
hagyták el a pályát. A VII. ligában ennek ellenére sztárok
lehetnek és akár jövő nyárra
visszaküzdhetik magukat a VI.
ligába.
(Folytatjuk)
Lebó Boldizsár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dunamocs
Keszegfalva
Nemesócsa
Vágfüzes/Kava
Gúta B
Szilos
Izsa
Csallóközaranyos
Perbete
Lakszakállas
Búcs
Path

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

15
12
13
12
13
14
12
11
11
11
11
7
3

4
7
4
6
3
0
5
6
3
2
2
8
5

11
11
13
12
14
16
13
13
16
17
17
15
22

67: 45
62: 61
55: 69
46: 51
44: 59
62: 80
57: 51
54: 51
66: 67
59: 78
56: 106
50: 78
36:100

49
43
43
42
42
42
41
39
36
35
35
29
14

Előkészületi mérkőzések

A komáromi KFC múlt héten szerdán az emberhiányos gútai A csapattal játszott felkészülési mérkőzést. Bilyk 3, Jorík 3 és Gonzales
góljaival 6:0-ás győzelmet aratott a komáromi csapat * Szombaton az
eső ellenére sor került a KFC – Szentgyörgy találkozóra, amely Faragó 2, illetve Podlucky góĺjával 3:1-es hazai győzelemmel ért véget.

S P O R T H O R G Á S Z AT
A SZLOVÁK HORGÁSZSZÖVETSÉG
GÚTAI VÁROSI ALAPSZERVEZETE

értesíti az érdeklődőket, hogy július 30-án a csörgői halastónál
hetedik alkalommal rendezi meg hagyományos

In Memoriam Antal Sándor

horgászversenyét.
Nevezési feltételek:
Gyülekező: július 30-án 6 órakor * verseny 7-12 óráig, eredményhirdetés 12:30 kor * nevezési díj: 5 €
A verseny alapszabálya: Fogd meg, engedd el!
Minden versenyző ingyen sült halat, vagy halászlét kap!
Feltételek az érvényes horgásztörvények értelmében.
A versenyzőket értékes díjak és tombola várják.

Ugyanebben az időpontban kerül sor
a csörgői tó térségében a hagyományos

halászléfőző versenyre.

Nevezési feltételek:

Háromtagú csapatok jelentkezését várjuk * Bográcsot, halat és a
többi kelléket minden csapat maga biztosít * A helyek elfoglalása
8-tól 9-ig * Eredményhirdetés kb. 13 órakor. * Tűzhelyet és fát a
rendezők biztosítanak. * Minden csapat kap egy pontyot *

Érdeklődni és a versenyre jelentkezni Kincel Marián elnöknél
lehet a következő számon: 0905 56 89 48.

A naszvadi Érsek Róbert aranyérme

A középiskolások legkiemelkedőbb világversenyén, a törökországi Trabzonban megrendezett XVI. Gimnaziádán kiemelkedő nemzetközi sikert ért el a magyar színekben versenyző
naszvadi Érsek Róbert.
Róbert, aki a naszvadi birkózótanodában Gaál János edző felügyeletével kezdte felfelé ívelő pályafutását, jelenleg a dorogiak
válogatott versenyzője. A törökországi versenyen szinte megállíthatatlan volt, remek birkózással győzte le ellenfeleit és a 96 kilós
súlycsoportban aranyérmet szerzett.

Öt madari birkózóérem a zadari nyílt versenyről

Az elmúlt hét szombatján a horvátországi Zadarban zajlott a
Zadar Open névre keresztelt nyílt nemzetközi utánpótlás korcsoportos birkózótorna, melyen hat ország 221 indulója lépett
szőnyegre.
A Kohút Milán vezette ma- (35 kg) a második helyen zárdari gárda már ötödször állt ta a viadalt, míg az idősebb
csatasorba a kötöttfogásban diákok mezőnyében Remes
rendezett rangos viadalon. Az Norbert (38 kg) bronzérmet
óvárosban szabadtéren zajló harcolt ki súlycsoportjában.
erőpróbán a madariak össze- A 78 kg-osok között versenysen öt éremmel gyarapították ző Kovács Nikolas ugyancsak
a gyűjteményüket. A legérté- bronzérmes lett. A lányok mekesebbet a fiatalabb diákok zőnyében a korábbi kétszeres
kategóriájában versenyző Édes győztes, Kovács Vanesa (66
János (30 kg) gyűjtötte be, kg) ezúttal a harmadik helyen
aki már másodízben léphe- végzett. Kajtár Sándor sérütett a dobogó legfelső fokára lése miatt sajnos, ezúttal nem
Zadarban, Remes Krisztián állhatott szőnyegre.

E R Ő S P O RT

Viszonylag kevés szó esik a naturista erőemberekről, akik
izmaikat nem konditermekben és energiaitalokkal gyarapítják, hanem kemény edzéseken. A komárom PCU versenyzői
viszont remekelnek a hazai és nemzetközi versenyeken.
A legutóbbi erőemelő és fek- jában aranyérmes lett Vincze
venyomó bajnokságon a legna- Ádám, aki 500 kg-os teljesítgyobb sikert a veteránok kor- ményt ért el, a felnőttek 125
csoportjában a 73 éves Kollár kg-os korcsoportjában Lehotkai
László érte el, aki új Európa- Ákos (687,5 kg) lett aranyércsúcsot állított fel, amikor 122,5 mes, míg a 140 kg-os súlycsokg-mal aranyérmet szerzett. A portban a 825 kg-ot teljesítő
juniorok 100 kg-os korcsoport- Vörös Sándor győzött.
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