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Szerződés a megbékélésről Muzsla községben

Véget ért az erősen
kampányszagú műbotrány?

A muzslai alapiskola igazgatóválasztása körüli probléma, április 19-én vette kezdetét
a helyi önkormányzat határozatával, amelyben – mivel lejárt az igazgatónő korábbi
megbizatása – a képviselő-testület megbízta Muzsla polgármesterét, kezdeményezze
az alapiskola igazgatóválasztásának folyamatát. A látszólag megszokott folyamatot
azonban a községben heves indulatok kísérték. A muzslai képviselő-testület öt tagja tá-

mogatta a polgármester vétóját, hárman ellene voltak, az alpolgármester pedig tartózkodott, s azonnal lemondott tisztségéről.
Végül Muzsla polgármestere, A szerződés megkötését meg- Endrődy János Alapiskolában
Farkas Iván 2017. augusztus előzően, július 31-én lejárt az az oktatás és a nevelés szín4-én kinevezte Mgr. Zala- előző iskolaigazgató, esetünk- vonalának megnöveléséhez,
ba Zsófiát az Endrődy János ben ugyancsak Zalaba Zsófia az iskolán belüli légkör alapos
Alapiskola igazgatójává. Tet- ötéves megbizatási időszaka. minőségi javulásához, az alapte ezt a megbékélés jegyében Emiatt Farkas Iván 2017. au- vető emberi jogok betartáságusztus 1-én megbízta az iskola hoz, az iskola és fenntartója,
Muzsla községben.
Miközben a régi-új igazgatónő- igazgatói teendőinek ellátásával Muzsla község közötti kapvel megkötötték a szerződést, Barus Szerenát, a tantestület kor- csolatok rendezéséhez. Szeptamely mindkét fél, az Endrő- elnökét, aki a leghosszabb ideje emberben új iskolatanácsot
dy János Alapiskola és annak tanít a muzslai alapiskolában és kell választani, mivel az eddigi
fenntartója számára rögzíti egyedüliként rena teendőket, intézkedéseket, delkezik 2. minőamelyek az iskola berkeiben sítő szakvizsgáhaladéktalanul megvalósításra val. Ezzel időt
várnak, továbbá amelyeket az és teret kapott a
iskola fenntartójának kell vég- Zalaba Zsófiával
rehajtania és amelyek mentén megtartott taelérhető a két intézmény kö- nácskozásokra
zötti megbékélés, korrekt kap- a megbékélési
csolat a jövőben. A szerződés a s z e r z ő d é s r ő l .
tanévkezdés napján lép érvény- Miután az alábe. Zalaba Zsófia kinevezése írásra került, a
az iskola fenntartója nevében a p o l g á r m e s t e r
község polgármestere számára 2017. augusza 2017. július 20-i testületi sza- tus 4-én Zalaba
vazás eredménye alapján kö- Zsófiát kinevezte
telező érvényű volt, ellenkező a következő, ötéves hivatali idő- iskolatanács 2015 októberétől
a vonatkozó jogszabály renesetben le kellett volna monda- szakra.
A tanévkezdéstől haladéktala- delkezései alapján nem létező
nia polgármesteri tisztségéről.
nul hozzá kell látni a muzslai intézmény.

Obonya Sándor felvétele

A pillanatnyi figyelmetlenség ártatlan áldozatai

Két rendőr vesztette életét
Perbete és Bajcs között

Múlt héten csütörtökön 11 órakor tragikus baleset történt az Érsekújvár–Párkány útvonalon
Perbete és Bajcs között. Szolgálati útra indult a vasúti rendőrség két alkalmazottja, a 39 éves
PaedDr. Sládiček Karol főhadnagy és a 34 éves Bc. Šulka Michal őrvezető. A főúton haladtak
Kia Cee'd típusú szolgálati járművükön, amikor jobbról érkezve nagy sebességgel a kocsijukba csapódott egy, az Ógyalla felőli (alsó) mellékútról haladó Suzuki típusú személyautó. A
kormánynál egy 35 éves zólyomi illetőségű nő ült.
Az ütközéstől a rendőrautó gerinc- és fejsérülést szenve- A rendőrautókon ott áll a kréirányíthatatlanná vált, átcsú- dett és állapotának stabilizálá- dójuk: Segíteni és védeni. Két
szott a szemközti forgalmi sa után a pozsonyi Egyetemi kollégái, szomszédai, ismerősei
sávba, ahol a vészfékezés Gyermekkórház traumatológiai körében is közkedvelt, megellenére összeütközött az és aneszteziológiai osztályára becsült rendőr már soha többé
nem ölti magára az uniformist.
érsekújvári
Útkarbantartó szállították.
Vállalat Peugeot Boxer típu- Két család élete
sú kisteherautójával. Annak torkollt tragédiába,
ellenére, hogy a helyszínre hiszen Sládiček Kaérkező gyorsmentőszolgálat rol nős ember volt,
orvosai mindent elkövettek, korábbról a nagya rendőrkocsiban utazó mind- surányi középiskokét járőr életét vesztette. A la tanáraként volt
balesetet okozó Suzukiban ismert. A kiváló
öten utaztak, a gépjárműve- sportemberként is
zető édesanyja és gyermekei. ismert Šulka MicAz ütközés következtében halt özvegyén kía nő 10 éves lánya a felszí- vül egy 12 és egy
ni sérülések mellett súlyos 6 éves gyermeke is
gyászolja.

A politológusok már a süllyesztőben látják a vegyes pártot

Elérkeztek a Most–Híd végnapjai?

Az Aktuality.sk kommentátora, Dag Daniš szerint Bugár pártja az ötszázalékos küszöb határán evickél, s valószínűleg még mélyebbre süllyed, mivel Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter a kormányból való távozását fontolgatja. Žitňanská látszólag azért keményített be, mert a Smer az igazságügyi államtitkárt, Monika Jankovskát jelölte a Bírói Tanácsba, amit azonban a miniszter asszony
elfogadhatatlannak tart, mivel szerinte a Bírói Tanácsot minél jobban függetleníteni kellene a politikai befolyásoktól. Robert Fico
és Lucia Žitňanská között nem született megegyezés a kérdésben, ezért a döntést a parlament őszi ülésszakára halasztották. S bár
egyelőre úgy tűnik, Žitňanská hajthatatlan, Bugár nem tart az őszi koalíciós válságtól, azt mondogatja, a koalíciós partnerek biztosan
megértik, „hogy ha valaki azt mondja, elnézést, de ez nem megy”. Némelyek szerint viszont ez Žitňanská utolsó esélye arra, hogy
még aránylag elegánsan kihátráljon onnan, ahova egyáltalán nem való. Hogy ki győz majd a kérdésben, még nem tudni, tény viszont,
hogy Bugárék preferenciái csökkennek. (A Polis a legutolsó felmérése során 5,5%-ot mért nekik.)
Az Aktuality.sk kommentátora szerint
megérdemelt a preferenciacsökkenés. S
nem csak azért, mert a Most–Híd a kritika legapróbb jele nélkül támogatja a Fico-kormányt. A párt problémája sokkal
mélyebb gyökerű – egyszerűen értelmét
vesztette.
Pontosabban szólva, elveszítette az értelmét, mellyel soha nem is rendelkezett,
csak úgy tett, mintha…
A Most–Híd ugyanis valójában nem a
magyarok és a szlovákok egy párton belüli nagy összefogásaként alakult. Ez csak
trükk volt. Bugár pártja trucc-cégként jött
létre, mivel az MKP arra vetemedett – ezt
a szemtelenséget! –, hogy nem Bugárt választotta elnökének 2007-ben.
Daniš szerint Bugár így megalapította a
saját kisebbségi pártját (szimbolikusan
megtűzdelve néhány szlovákkal), amelynek célja az volt, hogy félrelökje az MKPt. Ez azonban nem jött be, az MKP összeszorította a fogát, és megtartotta állásait az
önkormányzatokban, és Bugártól a parlamenti választások során rendre elszívott
négy százalékot. Bebizonyosodott ez a
2016-os választások során is, amelyekből
Bugár elég rosszul jött ki. Az MKP majdnem beküzdötte magát a parlamentbe.
Egyezség az MKP-val? Még nem…
Bugár már tavaly megértette, hogy vesztésre áll, s a változatosság kedvéért egy
másik nagy összefogást javasolt – a ki-

sebbségi magyarok összefogását. Az MKP Az utolsó döntésén kívül – a Ficoval
vezetőjének politikai egyezséget kínált, való szövetség és a kormánybizniszek –
amely a választások előtt a két párt válasz- azonban semmi sem jön be neki. A Mosttási koalíciójához vezeHíd stagnál és az MKP-ra
tett volna.
vár. És lassacskán elsorAzaz: Bugár már 2016
vad.
márciusában úgy dönBugárnak lényegében két
tött, feláldozza a párt
lehetősége van. Az MKP
szlovák szárnyát (Živagy kiéhezteti és melléktňanská, Šebej és tárvágányra tolja, vagy végül
saik), és visszatér a
mégiscsak megegyeznek
kisebbségi
koalíciós
– ám már nem Bugár lesz
modellhez. Csakhogy
az, aki a feltételeket dikaz Orbán által támotálja. Ő csak jegyzetelni
gatott MKP visszautafog…
sította az üzletet. Úgy
Egyébként ez az egyik
döntött, hogy az „árufő oka annak, hogy Žiló” Bugár főjön csak a Nincs miért kétségbeesnem. tňanská feltűnés nélkül
Ha a Híd tönkremegy, alapítok pakolni kezdett és a Bebsaját levében.
A küzdelem tehát foly- egy új pártot...
lavýval való „szakmai
tatódik, és Bugár egyre
együttműködésre” játszik
közelebb kerül a pillanathoz, amikor pártja (aki azonban távolságtartóan viselkedik a
5 százalék alá süllyed. Az MKP támoga- becsvágyó miniszter asszonnyal).
tottsága viszont lassacskán növekszik.
A Most–Hídban tulajdonképpen Bugár és
Bugár „árulása” tehát – Daniš szerint – tu- Žitňanská prioritásai hasonlóak: búcsút
lajdonképpen kétszeres, sőt, háromszoros. inteni a másiknak, és egy harmadiknak a
Először elárulta a saját pártját, az MKP-t, hátán megmenekülni. Ez azonban egyiés megalapította a szlovák politikusokkal küknek se nagyon sikerül. Csoda, hogy a
együtt a Most–Hidat. Tavaly a változatos- jelen állásban a Most–Hídnak egyáltalán
ság kedvéért úgy döntött, ezeket is elárul- hisz még valaki. Bugár pártjának jelenleg
ja, és felújítja a szövetségét az MKP-val. pontosan 5,5 százalékkal nagyobbak a
Mindeközben pedig villámgyorsan koalí- preferenciái, mint kellene.
ciós szerződést írt alá Ficoval.
(Aktuality.sk/Felvidék.ma alapján)

Vasárnap délelőtt fél nyolc tájban újabb súlyos baleset történt,
ezúttal Perbete belterületén. Egy 29 éves zsarnócai nő Seat Ibiza típusú gépkocsijával nem állt meg a STOP-táblánál és nem
adott elsőbbséget egy Nissan típusú terepjárónak. A két gépkocsi ütközése során a terepjáróban csak anyagi kár keletkezett,
személyi sérülés nem történt. Sokkal komolyabb helyzetben
van a Seat utazószemélyzete. A szabálytalanságot elkövető nőt
súlyos, életveszélyes sérülésekkel a helikopteres mentőszolgálat az érsekújvári kórház traumatológiai és aneszteziológiai osztályára szállította, édesanyját ugyancsak Érsekújvárba vitték fejsérüléssel és mellkasi zúzódással. Őt a traulmatológiai osztályon
kezelik. Állapota súlyos, de nem válságos.

Ógyallai hőségrekord

Hőségrekordok dőltek meg múlt héten pénteken Szlovákiában. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet jelentése
szerint Ógyallán volt a legmelegebb, itt 112 éves melegrekord dőlt meg.
– A legújabb melegrekordot,
38,6 Celsius-fokot Ógyallán
mérték közép-európai nyári

időszámítás szerint délután
16.30 órakor – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A hőmérséklet
további két településen is 38
fok fölé emelkedett, mégpedig
Rimaszombatban és Muzslán.
– Hasonló értéket mértünk,
mint Ógyallán, 38,4 Celsiusfokot – jelentették a meteorológusok.

V. Lehár Nyár

Augusztus 6-án a Klapka téren folytatódik a komáromi V. Lehár Nyár programsorozata. Az igazi öröm
zenéje címmel a Frees jazz zenekar ad koncertet. Az
együttes fiatalos hangzásával és hangulatos, élvezhető
zenéjével vált közkedveltté.
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Szeptember 5-ig kell benyújtani a jelöltlistát

Egyelőre csak az MKP
jelöltlistája ismert

A politikai pártoknak és mozgalmaknak egy hónapon belül be
kell nyújtaniuk a jelöltlistát a novemberi megyei választásokra. Szeptember 5.-e a lista benyújtásának határideje – olvasható a belügyminisztérium weboldalán. A választási bizottság
ellenőrzi a jelöltek alkalmasságát és dönt a regisztrációról,
amelynek szeptember végéig kell megtörténnie.
A kisebbségek az anyanyelvü- most nem négy évre választkön tájékozódhatnak a novem- ják, mint eddig, hanem öt
beri választásokról. A belügy- évre. Ez egyszeri intézkedés,
minisztérium weboldalán az amivel elérhető, hogy 2022államnyelv mellett a kisebb- ben ugyanakkor legyenek a
ségek nyelvén is elérhetőek az megyei és az önkormányzati
információk.
választások.
A szavazás feltételeiről, mód- Megyeelnök az lehet, aki a mejáról és időpontjáról tehát ma- gyében él, és legkésőbb a vágyar, ukrán, ruszin, roma és lasztások napjáig betölti a 25.
német nyelven is tájékoztat életévét. Megyei képviselő az
weboldalán. 2017. november adott megye lakosa lehet, ha
4-én tartják a megyei önkor- állandó lakhellyel rendelkezik
mányzati választásokat, ami- azon a településen vagy abban
kor ötödik alkalommal vá- a katonai körzetben, amelyek
lasztjuk meg a nyolc megye annak a választási körzetnek a
elnökeit és képviselőit Szlo- területéhez tartoznak, amelyben
vákiában. Korábban 2001- jelölteti magát. A választások
ben, 2005-ben, 2009-ben és napjáig be kell töltenie 18. élet2013-ban választottunk. Első évét. Nemcsak Szlovákia álízben lesz a megyeelnök-vá- lampolgárainak van joguk részt
lasztás egyfordulós, korábban venni a megyei választásokon,
két körben szavaztunk. Az a hanem azoknak a külföldieknek
jelölt lesz a megyeelnök, aki is, akik az adott megye lakosai
a legtöbb érvényes szavazatot és legkésőbb a választások napkapja. A megyei képviselőket ján betöltötték a 18. életévüket.

...és Örsújfaluval mi lesz,
miniszter úr?

A Vízgazdálkodási Kutatóintézet három héttel ezelőtt vett
mintát a kiválasztott pozsonyvereknyei kutakból, hogy megállapítsa a víz szennyezettségének mértékét. A vizsgálatok
előzetes eredményei alapján – melyekről személyesen számolt be Solymos László környezetvédelmi miniszter és Ľubica Kopčová, a kutatóintézet vezérigazgatója – továbbra sem
ajánlott a kutak vizének használata ivásra, öntözésre vagy
fürdésre. A volt Dimitrov Vegyi Művekből származó veszélyeshulladék-lerakat egyre több problémát okoz, veszélyezteti a Csallóköz ivóvízkészletét is, ezért döntöttek az alapos
vízvizsgálat mellett. Összesen 22 kútból vettek vízmintát, és
az első elemzések alapján úgy tűnik, nagyobb mennyiségben
találhatók peszticidek a vízben, melyek mértéke azonban
nem haladja meg az ivóvízben megengedett szintet, mondta
a kutatóintézet vezetője. Hatvannyolc vízszennyező anyagra „élesítették” a vizsgálatot, és mindössze egyből, nevezetesen a tetraklóreténből találtak a megengedettnél négyszer
nagyobb mennyiséget. A többi veszélyes vegyület közül még
hatot mutattak ki a vízben. A pozsonyvereknyei vízvizsgálat
teljes és összesített eredményei két hét múlva várhatók és a
minisztérium fogja nyilvánosságra hozni.
Ezzel kapcsolatosan azért szeretnénk feltenni a kérdést a miniszternek: Miért nem volt ilyen következetes Örsújfaluval is,
ahol egyre kibírhatatlanabb a helyzet (és már nem csupán az
ominózus Kertek alja utcában!). Mi a fontosabb: az ott lakók
egészsége, vagy az, hogy a Bastrnák Tibor expolgármestersége alatt elkészített, ISPA programos beruházás hibáit eltussolja? Az üggyel a korrupcióellenes hivatal és a köztársasági
elnök hivatala is foglalkozik. A múlt héten további örsújfalusiak újabb beadványokban kértek rendőrségi vizsgálatot
tömeges veszélyeztetés miatt.

DARÁZSGARÁZS ÉS ROVARSZÁLLÓ
GAZDAGABBÁ TEHETJÜK MADARAINK „ÉTLAPJÁT”
Az emberiség által tönkretett és kizsákmányolt bolygónkon
szinte naponta eltűnnek állat- és növényfajok és ez a végzethez
vezető úton lassan visszafordíthatatlanná váló folyamat. A természet ellen elkövetett megbocsáthatatlan bűntetteink közül
csupán egy parányinak látszó „vétség” az ezerarcú rovarvilág
módszeresen folyó vegyszeres pusztítása, pedig az iskolás korú
gyermekek is tudják, hogy a rovarok nélkül nem lesz, aki beporozza, termővé tegye a növényeket, a táplálékláncban betöltött
szerepükről már nem is szólva. Az ornitológusok például nem
ok nélkül aggódnak azon, hogy néhány év múlva – többek között táplálékhiány következtében is – tájainkról teljesen eltűnnek a már amúgy is jócskán megfogyatkozott fecskék.
Nagyapáink korában a nem barátok számára nem csupán
éppen hízelgő „bogaras” jel- jópofán hangzó szóösszetétel,
zővel illették mindazokat, akik amikor azt hallják, hogy damások számára furcsának tűnő rázsgarázs, rovarszálló vagy
dolgokat forgattak a fejükben, bogártanya. Mert sokat tehevagy olykor kitűntek a többiek tünk kertünk, madaraink érdekközül különös szokásaikkal. ében, ha gondolunk a darázsféPersze ma is élnek körünkben, lékre (ez esetben természetesen
– ha kis számban is – afféle nem a nagy családokban élő
„bogaras” emberek, különösen agresszív darazsakról van szó,
madárbarátok és hobbiker- inkább a poszméhekről, fürtészek, akik nem csak felis- készdarazsakról és egyebekmerték a rovarvilág feltűnően ről), és kertünkben, portánkon
gyors gyérülését, de szerény otthont teremtünk számukra.
lehetőségeik szerint tenni is Darázsgarázst. A jószándékon
hajlandóak annak érdekében, kívül nem sok minden kell hozhogy létfeltételeiket, szaporo- zá, elég ha összekötözünk médásukat elősegítsék. S ha jól retre vágott nádszálakat, vagy
belegondolunk, ez nem is any- lyukat fúrunk egy farönkbe.
nyira önzetlen cselekedet, mert Bogártanyának pedig egy hámkedvező eredményei bizonyos ló kérgű farönk is nagyszerűen
módon visszahatnak ránk, élet- megteszi. De rovarszálló halkörnyezetünkre. A természet- latán sem kell éppenséggel a

Ezt a remekbe készült rovarszállót a Túzokos természetvédelmi terület Bogyarét térségében található központjának kertjében kaptam lencsevégre
Hiltonra gondolni, hanem arra,
hogy rétegesen, vagy ha úgy
tetszik „emeletenként” olyan
anyagokat helyezünk egymás
fölé egy több oldalról nyitott
ládaszerűségben,
amelyek
bárhol megtalálhatók és menedékül szolgálhatnak a hasznos rovaroknak. Így például
lehet az lehullott falevél, széna, szalma, fakéreg vagy nádréteg. Ha mindezt valamiféle
tetővel fedjük, kész is a „mű”,

a szállodavendégek bizonyára
nem maradnak el. S jót tettünk
ezzel kertünknek és jócskán
gazdagítottuk madaraink szerény „étlapját” is. Végezetül a
restebbek számára elárulom,
hogy megfelelő helyről olcsó
pénzért hasonló szerkentyűk
akár meg is rendelhetők. Akik
kedvet kaptak hozzá, azoknak
jó bogarászást...
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

A Felvidék teljesített: Sülhet már a Magyarok Kenyere

A Magyarok Kenyere jótékonysági program keretében a felvidéki gazdáktól adományozott búza ünnepélyes összeöntésére Gútán került sor
múlt héten csütörtökön a tájház udvarán. A hazai tisztségviselők köszöntője után felszólalt Menyhárt József, az MKP elnöke és Korinek
László, a Magyarok Kenyere mozgalom elindítója is. Menyhárt József,
az MKP elnöke szerint az összegyűjtött búzaszemek a magyarok egységét jelképezik. Kiemelte, a kenyér a kereszténység, s egyben Krisztus
szimbóluma. A Magyar Nemzeti Agrárkamara felkérésére a Felvidéken
már harmadik éve a Gazda Polgári Társulás gyűjti össze a gazdáktól
és magánszemélyektől a felajánlott búzát, valamint juttatja el azt liszt
formájában a rászoruló magyar családoknak, gyermekeket segítő szervezeteknek, szerte a Kárpát-medencében. Idén, bár még nincs vége a
gyűjtésnek, a felvidéki magyarok nyolc tonna búzát gyűjtöttek össze a
Magyarok Kenyeréhez.
Felvételeinken (fent balra) lovasbricskán érkezett a búza, lent a résztvevők egy csoportja, illetve jobbra Menyhárt József, az MKP elnöke,
Horváth Árpád polgármester, Samu István, az MKP Elnökségének tagja, a búzát megáldó Heribán László atya, valamint Farkas Iván, az MKP alelnöke az összeöntésnél látható.

Közös online tér a felvidéki ma gy ar vállalkozásoknak
Március elején elindult a Szolgáltatás.
sk portál, a felvidéki magyar vállalkozásokat összefogó első online katalógus.
Célja, hogy olyan, eddig még nem létező
ingyenes adatbázist hozzon létre, ahol a
szlovákiai magyar kis- és középvállalkozók bemutathatják szolgáltatásaikat, jövőbeni vevőik pedig mindössze pár kattintással válogathatnak ezek között.
– A Szolgáltatás.sk portállal egyrészt szeretnénk
lehetőséget adni a kis- és
középvállalatoknak, hogy
ingyen
bemutathassák
magukat, reklámozva ezzel is tevékenységüket,
másrészt pedig egy olyan
adatbázis létrehozása a célunk, ahol találkozhat a
felvidéki magyar kereslet-kínálat. Nagyon sok magyar családi vállalkozás működik Dél-Szlovákiában, kiváló szolgáltatásokkal és termékekkel, ezért
az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy megalkossunk egy könnyen működtethető és kezelhető
rendszert, amivel hozzájárulhatunk üzleti sikereikhez. Első lépésként most mindenkit arra buzdítunk,
regisztrálja vállalkozását az oldalon – mondta Né-

meth Róbert, a Libertate Polgári Társulás elnöke.
– Vállalkozóként először regisztrálnunk kell a szolgaltatas.sk weboldalon, majd ezt követően tudjuk
feltölteni a vállalkozás adatait, leírását és elérhetőségeit. A mentés után vállalkozásunk automatikusan
megjelenik az adatbázisban. Az adatokat bármikor
frissíthetjük, bővíthetjük, egy regisztrált felhasználó
pedig több szolgáltatást is hirdethet egyidejűleg az
oldalon. Jelenleg 14 főkategória közül választhatjuk
ki, milyen területen elérhető szolgáltatásunk, de több
kategóriával is felcímkézhetjük hirdetésünket. Az
egyes kategóriákat úgy állították össze, hogy szinte

az összes ma ismert szolgáltatás könnyen kereshető
legyen általuk. Az online katalógus használata díjmentes, és a későbbiekben sem válik fizetőssé.
A szolgáltatások között az oldal tetején található
kereső segítségével böngészhetünk, vagy az egyes
kategóriákra kattintva tekinthetjük meg a feltöltött
ajánlatok listáját.
– Bízunk benne, hogy a szolgaltatas.sk, az elkövetkező hónapok, évek során egy élő, mindig aktuális online katalógussá fejlődik, s a felvidéki magyar
vásárlók és vállalatok közös fórumává válik – tette
hozzá Németh Róbert.
X

LIBERTATE melléklet
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Modernizálták és bővítették
a komáromi Kaufland áruházat

Már a komáromiak is örülhetnek azoknak a fejlesztéseknek, amelyeknek köszönhetően jelentősen növekedett a vásárlók komfortérzete a Kaufland társaság múlt héten átadott bevásárlóközpontjában is. Az áruházba lépve több, kellemes változás is várja a vásárlókat – tágasabb
terület, szabadabb, nagyobb mozgástér, alacsonyabban elhelyezett polcok, gyorsabb kiszolgálás. A Kaufland kereskedelmi vállalat a vezető áruházláncok közé tartozik. Jelenleg több mint
1230 önkiszolgáló áruházat működtet Németországban, Csehországban, Lengyelországban,
Horvátországban, Romániában, Bulgáriában és Szlovákiában. A vásárlóknak 2 642 m2 vásárlófelület áll a rendelkezésükre. Az áruház fejlesztésénél a tervezők a következő célokat tűzték
maguk elé: egy gyorsan bejárható részleg kialakítása a kisebb vásárlásokra; alacsonyabb
polcrendszer; tágasabb mozgástér a polcok között; a teljes áruválaszték könnyebb áttekinthetősége. Az egész áruház összesen 13 271 m2 alapterületre terjeszkedett, ebből a beépített rész
4 275 m2. A vásárlókat az átalakított Kauflandban vadonatúj, áttekinthetőbb polcrendszer,
esztétikus tájékoztató táblák és új pénztárgépek várják, ez utóbbiak sorát önkiszolgáló kaszszákkal is bővítették. Magyar feliratok azonban továbbra sem kerültek ki …

MEGKÉRDEZTÜK
Stubendek László mérnököt,
Komárom polgármesterét
Ismeretlen forrásból terjedt el Komáromban a hír, miszerint szabadságából
hazatérve visszahívja alpolgármesteri posztjáról dr. Knirs Imrét. Milyen
valóságalapja van ennek a hírnek?
– Hétfőn este érkeztem illetve szüntettünk meg. s nem titok az sem, hogy
haza családommal a sza- Szeretném megjegyezni, folynak a tárgyalások arbadságunkról, ahol több hogy dr. Knirs jelenleg ról, hogy a Bécs–Budasms, illetve személyes is több olyan projektben pest között rendszeresen
amely közlekedő szárnyashajó
telefonhívás ért a hírről. tevékenykedik,
Nem tudom, kinek állt ér- Komárom érdekeit szol- Komáromban is kikösdekében ilyen hír kiszivá- gálja. Mint ismeretes, sön. Ennek értelmében a
rogtatása, valószínűleg az lényegében ő működött hír valójában vaklármáadott rá okot, hogy nem- közre Komárom és a ma- nak minősül. Mindenrégiben a városi hivatal gyar kormány illetékesei- esetre eddig még nem
munkájában észszerűsí- vel a volt poliklinika épü- foglalkoztam az üggyel
tést végeztünk, munkate- letének állagmegőrzésére – nyilatkozta lapunknak
rületeket vontunk össze, tett kezdeményezésben, Komárom polgármestere.

Kormányválsághoz vezetett
az oktatásügy botránya
A Peter Plavčan vezette tárcához kapcsolódó botrányt a tudomány és a kutatás
támogatására meghirdetett 600 millió eurós összértékű uniós pályázatok ügye
váltotta ki, melynek kapcsán felmerült a korrupció gyanúja. Peter Klamo, a Hegesztési Kutatóintézet kül- és nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója ugyan
tagadja, hogy közel másfél millió eurót kért volna a sikeres pályázati elbírálás
fejében, miközben az általa vezetett kutatóintézet is pályázott, s öt projektjük bizonyult sikeresnek, viszont az a gyanú is felmerül, hogy a konkurens pályázatok
kizárásával növelte a saját projektek esélyét.
Az ellenzék összeférhetetlenségért és a eurós jutalmat tett zsebre, hanem akkor is,
korrupt rendszerért bírálja az SNS-t. A amikor az alap működését felügyelő tabotrányt dagasztja az a tény is, hogy mini- nácsok elnökeként és tagjaként eltűrte az
mum két olyan társaság pályázott sikere- alapnál történő sorozatos visszaéléseket,
sen, amely adó- és járuléktartozást halmo- törvényszegéseket.
zott fel, holott ez, mint ismeretes, eleve Matej Šimlačík, Transparency Internatiokizáró oknak számít a pályázatban való nal Slovensko elemzője a botrányos ügy
részvételnél. A gyűrűző botrány miatt az kapcsán kijelentette, a jövőben meg kell
ellenzék Plavčan leváltását követelte, sőt akadályozni, hogy a projektek elbírálói
a tárcát is elvették volna a SNS-től, azon- között olyan személyek szerepeljenek,
ban a Koalíciós Tanács ülése után And- akik saját projektjeik révén érintettek a
rej Danko kijelentette, Plavčan marad a pályázatok kiértékelésében. A magunk réfunkciójában. Mint mondotta, ha közvet- széről hozzátennénk, ez bizony alapvető
len bizonyítékok lennének a korrupcióra, követelmény lenne egy normálisan műköPlavčan már rég nem lenne a miniszteri dő demokráciában, mint ahogy az is, hogy
székben. Valójában Plavčan az ő szem- egy munkája terén igencsak szerény teljepontjukból ideális miniszter, pontosan azt sítményt nyújtó, ámde botrányos ügyekteszi, amit az SNS vezetősége diktál neki. hez kapcsolható miniszter önként, vagy
S hogy „ügyei” vannak? A kormány háza nem önként, de távozzon a posztjáról.
táján ez sem számít éppen kirívó eset- Az ügy legújabb fejleménye, hogy Danko
nek... Plavčan egyébként nem fontolgatja szerint az oktatási miniszter legnagyobb
távozását, miért is tenné, hiszen Szlováki- hibája, hogy nem reformálta meg az uniában nem divat levonni a konzekvenciát ós pályázatok rendszerét, hanem folytatés annak megfelelően cselekedni. Pe- ta elődei gyakorlatát. Ezért Danko feldig Plavčan Miroslav Beblavý ellenzéki mondta a koalíciós szerződést, miközben
képviselő szerint korábbi köztisztviselői Brüsszel az ügy kivizsgálásáig leállította
funkcióit is bizonyítottan a saját és a hoz- az uniós alapok merítését. Ebben a helyzátartozói meggazdagodására használta zetben nem zárható ki a kormány bukása
fel. Állítása szerint a tárcavezető nemcsak és az előrehozott választások sem, de az
akkor szegett törvényt, amikor a Diákhitel is lehet, hogy ez is csak egy figyelemelteAlap tiszteletbeli tagjaként közel 40 ezer relő műbalhé…
-zsu-

MÚZEUMI FELHÍVÁS

A Komáromi Klapka György Múzeum 2017 őszén, a „Komáromi mesterségek”
című kiállítássorozat következő részeként a komáromi hajógyártással foglalkozik.
Kecskés László könyve alapján keressük az utolsó hajóácsok (Bese Dániel, id.
Balahó Dénes, Czilling Mihály, Domonkos N., id. Fehér Sándor és fiai: Sándor,
Ferenc és József, Boda János, Gonda Károly, Hegedűs László, Huszlicska József,
Kotton Lajos és Mihály, Kocsis Antal és fia József, Kasza József, Lovas Samu,
Mézes Sándor és fia József, Nagy Ferenc, Nagy István, Novoszád László, Ökrös István, Pintér József, Salamon István, Szalay István, Visky József, Ferenc és
István), a hajóácsoknál is dolgozó ácsok (Csóka Zsigmond, Dobis János, Emmer
Péter, Ivcsics Antal és József, Szalay János, Túró András), valamint a hajóácsok
mellett is működő asztalosok (Nagy József, Pileczky Lajos, Szeberényi László) leszármazottait, továbbá a régi hajógyári dolgozókat, akik bármilyen módon (dokumentum, fénykép, eszköz, történet stb.) hozzá tudnak járulni a kiállítás sikeréhez.
Kérjük, segítse munkánkat és jelentkezzen az
emese@jamk.hu e-mailcímen, vagy a múzeumban
a 00 36 34 344 697-es telefonszámon (a keddtől vasárnapig 9-17 óráig )!
Számadó Emese múzeumigazgató

33. GÚTAI VÁSÁR ÉS BÚCSÚ

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

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

A Leonor szálló kerthelyisége:

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

Augusztus 11. – péntek
Kézilabdapályák:

08.30 és 20 óra között Kézilabda-mérkőzések sorsolás
szerint

Gőgh Kálmán Stadion:

15 órától Tizenegyesrúgó verseny

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

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

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

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

Augusztus 12. – szombat
Kézilabdapályák:

08.30 – 20 óráig Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint

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

Vásári szabadtéri színpad
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:

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

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

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

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

Augusztus 13. – vasárnap

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

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

Sportcsarnok:

8.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, ünnepélyes kiértékelés

Gőgh Kálmán Stadion:

VMK melletti zöld terület:

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

Corvin Mátyás Alapiskola udvara:

Vásári szabadtéri színpad
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:

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

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

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

Leonor szálló – kerthelyisége

Gőgh Kálmán Stadion:

Templom tér
a városi hivatal előtti parkoló:

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

Templom tér 1.
a városi hivatal előtti füves részen:

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

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

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

Kiállítások
Fauna Gutta

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

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

Félreértett helyzet

Mi vár ránk a kiskertben?
Augusztusban a kertek többsége „elcsúnyul”. A beteg,
száradó növények, sárgás
gyomos fű, a minimális számú virágzó növény igencsak
lehangoló látványt nyújtanak.
Ráadásul az idei rendkívüli
száraz, meleg időjárás még
kritikusabbá tette a kertek
állapotát. A rosszul kezelt
füvek a nem megfelelő locsolás, mélyvágás, elmaradt
szellőztetés miatt siralmas
állapotba kerültek.
Sok helyen a föld felső 6070 cm-e teljesen kiszáradt,
ahol nem tudtak elegendő
mennyiségű vizet biztosítani a növényeknek. Sajnos az
örökzöldek, cserjék, fiatalabb
vagy a sekélyen gyökeresedő fák mind ebből a rétegből
táplálkoznak. A növények
legyengültek, ellenálló képességük nagy mértékben
lecsökkent. Az ősszel, illetve
tavasszal kijuttatott trágyák,
műtrágyák nagy részét már
felélték, ezért kettős negatív
hatás érvényesül.
A nyári virágok többsége már
elnyílt, az ősziek még nem,
vagy csak részben díszítenek.
A rózsák is most kezdenek
újra virágozni, de szeptemberben teljesednek ki. Jellemző a hónapra a hűvösebb
párás hajnalok és a kánikulai
nappalok kettőssége, ami a
gombabetegségeknek ideális.
Az atkafertőzés elérte csúcspontját, a rovarkártevők intenzív támadásba kezdenek.
Pedig augusztusban is lehet
szép kertünk, hiszen a szakszerű folyamatos kertápolással, augusztusban is virágzó

növények ültetésével (kékszakáll, mályvacserje, árnyliliom,
kardvirág) érhetjük el a kívánt
eredményt.
A kertápolás havi feladatai:
– A pázsit gyomtalanítása az
egyik fő teendő. Erős fertőzés
esetén sajnos csak vegyszeres módszerrel érünk el eredményt. A kétszikű és egyszikű
gyomokra más-más típusú
anyag szükséges.
– Gyepszellőztetés után végezzük el a műtrágyázást és a
szükséges felülvetést! Az időjárás függvényében augusztus
végétől szeptember
közepéig ideális az
időpont.
– Fontos a műtrágya
összetétele; alacsonyabb nitrogén- és
magasabb káliumtartalmúakat
használjunk,
mert nem a fű hajtatása, hanem a télre történő felerősítése a cél.
– A növények többségét az
évnek e hónapjában szabad
utoljára metszeni, mert a vágás után hajtásfejlődés indul,
aminek nem biztos a tél előtti
„beérése”, ezért elfagyhat.
– A beteg, száraz ágakat, hajtásokat távolítsuk el, ne terjesszék a fertőzést!
– Tápanyag-utánpótlásra folyékony, vízzel kijuttatott tápszerek használatát javaslom.
– A cserepes, ládás növényeknek is szükségük van tápanyag-utánpótlásra, de használhatjuk a por és granulátum
formában kapható trágyákat is.
– Étkezési növényeinkre folyamatosan figyeljünk, a paradicsom, a paprika, és fűszer-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

növények védelmét lehetőleg
biomódszerrel végezzük!
– Azonnal távolítsuk el a beteg
leveleket, termést. Különösen
a hernyók és a gombabetegségek támadnak, de az atka is
jelen van. Tápanyag-utánpótlással erősítsük a növényt, ha
szükséges!
– Csigák ellen sörcsapdát
használhatunk, de hatásos az
is, ha a növények tövét fahamuval körbeszórjuk.
A rendkívüli szárazság sok értékes növényünket megölheti.
Ahol nincsen rendszeres megfelelő öntözés, legalább egyszeri intenzív
beáztatásra
szükség
van. A szükséges vízmennyiség 60 l/m2
(60 mm csapadékkal
egyenértékű). A víz
kijuttatása több részletben, de
minél rövidebb idő alatt történjen.
Olvasóink az almafa varasodása elleni utókezelésről is
érdeklődtek. Jelenleg a Score egyik egyedi tulajdonsága a kiemelkedő „kuratív”
(gyógyító) hatás. A fertőzés
bekövetkezése után kipermetezve meggátolja a kórokozó
fejlődését és a tünetek megjelenését. Ám a fertőzés kialakulása után itt is csak 96 óra
áll rendelkezésre a permetezés
elvégzésére. Ha ezen az időponton belül permetezünk, a
Score 250 EC adagolása 0,25
l/ha, 800–1000 l permetlével
számolva. Kisebb területre
készítsünk 0,025%-os permetlevet: például 20 liter vizhez
adagoljunk 5 ml Score-t.
-la-

humor-csokor
Kovácsék fiacskája betölti a 15. évét.
– Jenő! – mondja Kovácsné a férjének – Bandika elég nagy
fiú már, talán felvilágosíthatnád…
– Rendben van – dörmögte a férj. – De hogy fogjak neki?
– Az csak nem gond! Mesélj neki arról, hogyan szaporodnak
a pillangók, vagy mit tudom én? Te vagy az apja!
Kovács kelletlenül, de félrevonja a gyereket.
– Anyád azt kérte, hogy világosítsalak föl. Ide figyelj, emlékszel, mit csináltál a nyáron a bokor mögött a házmesterék
lányával? Pontosan ezt csinálják a pillangók is.
Haldoklik az öreg Kohn. Odaszól a feleségének:
– Asszony, ha meghalok, minden vagyonomat temesd el velem!
Pár nap múlva a temetés után a sírnál áll Kohnné és a barátnője. Azt mondja a barátnő:
– Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy minden vagyonát eladtad, vettél egy nagy gyémántot, és betetted abba a kis dobozba
az urad mellé!?
– Ó, barátném, én mindig engedelmeskedtem az uramnak.
Pénzzé tettem minden vagyonát, betettem a számlámra, írtam
neki egy csekket, ha beváltja, beváltja, ha nem, nem...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Fontos döntésekben legyen nagyon óvatos! Kérje ki barátai vagy idősebb rokonai tanácsát akkor is, ha a lehetőségek nagyon csábítóak. Ne vállaljon
felesleges kockázatot addig, amíg nem látja pontosan, milyen
feltételek mellett kell teljesítenie, mert később már nem mondhat nemet.
HALAK (február 21. – március 20.) Sok múlik most azon, hogyan adja elő kedvesének kérését. Figyeljen oda az ő érzéseire is és beszéljék meg, neki mi lenne a legjobb. Mivel igazán
szeretik egymást, nem lesz nehéz olyan megoldást találni, ami
mindkettőjüknek megfelel és amellyel mindketten elégedettek
lesznek.
KOS (március 21 – április 20.) Szeretné, ha partnere megosztaná önnel legtitkosabb gondolatait és vágyait is annak ellenére,
hogy ön nem akar ennyire kitárulkozni. A kapcsolatoknak azonban csak az adhat biztos alapot, ha minden tekintetben kölcsönösség él a két fél között. Vagy legyen őszintébb, vagy érje be
azzal, amit a párja most megad.
BIKA (április 21. – május 20.) Most minden olyan elfoglaltság
vonzza, amely az önmegismeréssel kapcsolatos. Sokat olvas,
előfordulhat, hogy beleássa magát olyan témákba, amelyek az
emberi természet működésével foglalkoznak. Kíváncsi rá, mások hogyan gondolkodnak bizonyos témákról és kérdésekről.

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

Egy lány elmegy a paphoz gyónni:
– Vétkeztem, atyám, a hiúság bűnébe estem. Naponta többször
is megbámulom magam a tükörben, és azt mondom magamnak,
hogy milyen gyönyörű vagyok.
A pap erre felnéz, majd azt mondja:
– Lányom, ez nem bűn, hanem tévedés.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Önnek rendkívül fontos,
hogy a partneréhez fűződő viszonya igen közeli legyen.
Nem szereti a felszínes, futó kapcsolatokat, éreznie kell,
hogy társa lelke legmélyéig látja és elfogadja önt. Sokakat
azonban megijeszt ez a fajta intenzív és önátadó szeretet,
nem képesek így megnyílni.
RÁK (június 22. – július 22.) Sorra aratja a babérokat a
szerelemben. Nyitott most a közeledésekre, de csak egy bizonyos pontig. Fontosabbnak tartja a kapcsolat mélységét,
mint a mennyiséget vagy a vágyak azonnali teljesítését.
Jobban szereti, ha hosszabb ideje van arra, hogy kiismerje
és megszeresse a másikat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kedvese erőt
vesz magán és megpróbálja megadni önnek azt a szabadságot, amennyire szüksége van. Csak akkor találkoznak, ha
ön szeretné, akkor beszélnek telefonon, ha ön felhívja. Értékelje ezt a gesztusát, hiszen tudja, milyen nehezére esik
ilyen kevéssel beérnie.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nincs most szerelemre hangolva, mert egy olyan eszményi kapcsolat képe
él a fejében, amelyhez nehéz megtalálni a másik szereplőt.
Ne aggódjon emiatt, időnként mindenkinél háttérbe szorul a
párkapcsolat, de amint eljön az ideje és felbukkan az ideális
pár, újra felébred önben minden érzés.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Pontosan érzi, hogy
a következő lépést csak akkor tudja majd megtenni, ha életének bizonyos területeit rendezi. Zárja le régi dolgait, döntsön
párkapcsolatát illetően, ha költözést tervez, igyekezzen minél
hamarabb megtalálni új otthonát és máris jöhetnek a változások.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Sokszor akkor kapunk meg valamit, amikor már végleg lemondtunk róla. Amikor már nem is reméljük, mert meggyőztük magunkat, hogy
csak légvárakat építettünk. Bízzon benne, hogy ami önnek
jár, azt meg is fogja kapni, ami pedig nem jön össze, annak
nincs helye az életében.
NYILAS (november 23. – december 21.) A távolsági kapcsolatok is működnek, akár több száz kilométerről is, de jó, ha előre tudja, hogy ezek egészen más szabályok szerint alakulnak,
mint a hagyományos kapcsolatok és sokkal több türelemre van
szükség a fenntartásukhoz. A kérdés az, hogy ön alkalmas-e
ilyesmire.
BAK (december 22. – január 20.) Ha olyan helyzetbe kerül,
amin már nem tud változtatni, mert egyszerűen túl késő vagy
mert nem csak önön múlik a dolgok alakulása, nyugodjon bele
és igyekezzen kihozni belőle a lehető legtöbbet. Ne vádoljon
másokat, inkább gondolja végig, hasonló helyzetben legközelebb mit tenne.
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WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók már

35, 00 eurótól

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Komáromi horgászboltba
keresek munkatársakat,
munkatársnőket.
Tel.: 035/7710 1125

Eladók 4-hónapos,
féregtelenített,
családbarát anyától származó
zsemlye- és barna színű
labrador kutyakölykök.
Tel.: 0907 671 070

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

Tel.: 0908 463 830
Komáromi
élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk

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

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.
REKOM
Rekonštrukcia bytov * Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570

AUTÓBIZTOSÍTÁS
a legjobb
áron!
Tel.: 0905 928 195

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

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

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

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

0907 227 699
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 12-től 18-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

TV2

7.00 Mesék, 12.35 Gyilkos
sorok (amer.), 13.40 Doktor
House (amer.), 14.45 Max
(amer.), 17.00 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Garf ield 2 (amer.),
20.40 Százkarátos szerelem (francia-angol), 22.40
Négybalkezes
(francia),
0.40 Hősök (amer.)

RTL Klub

M1

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 7.0 0
Mesék , 12.30 Falforgatók , 13.05 Gy il kos so rok (amer.), 14.10 Doktor House (amer.), 15.10
Ma ncs
(amer.),
17.25
R ipost, 18.0 0 Tények ,
18.55 A f üggelenség napja
(amer.), 22.0 0 Ha zá rdjáték (amer.), 0.25 A z utolsó vér ig (amer.)

6.40 Kölyök k lub, 12.45
A nyá k g yöng ye (amer.),
13.40
Tövismad a ra k
(amer.),
14.45
Castle
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Eg y perc és nyersz!,
20.05 A m i k is falu n k
(mag ya r), 21.05 Fa nt asz t ik us nég yes (amer.), 23.15
A ha rcos út ja (új-zéla ndi),
1.25 Az élet csajos oldala
(amer.)

RTL Klub

RTL II

12.40 Nagy hal (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
19.00 A gyanú árnyékában,
20.00 Behálózva (angolamer.), 21.50 Gyönyörű és
veszélyes (amer.), 23.40
CSI: A helyszínelők (amer.)

10.50 Diana (angol), 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.00 Szép kis nap! (amer.),
20.00 Rém hangosan és irtó
közel (amer.), 22.25 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.25
Szép kis nap! (amer.), 1.25
Diana (angol)

M2

M2

11.35 Sherlock, a jak,
12.50 Babar és Badou
kalandjai,
13.15
Nils
Holgersson
csodálatos
ut azása a vadludak kal,
14.05 Digby, a ti nisárkány, 15.00 Peppa malac,
17.05 Jake és Sohaország
kalózai, 19.45 Zou, 20.15
Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Én vag yok
it t!, 22.40 A titkos diszkófor radalom (kanadai),
1.10 Top Gu n (amer.)

Duna tv

9. 30 Te n g e r m él y (ol a s z),
12 . 50 Távol - K el e t , 13. 55
Sz e r el m e s
f öl d r ajz ,
15.0 5 D él i b á b m i n d e n
m e n ny i s é g b e n (m a g y a r),
16 . 2 5 Tó t h Já n o s (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 Ta x i
(f r a n c i a), 21.0 5 A n g y a l i
s z e m e k (a m e r.), 2 2 . 55 A
f u t á r (a m e r.)

Duna World

11.30
A
porcelá nbaba (mag ya r), 14.20 A jó
pá sz tor, 16.50 Balaton i
nyá r, 18.50 Térké p, 19.25
Í zőr zők , 20.0 0 M i ndenből
eg y va n , 21.35 Ha n n ibál
t a ná r ú r (mag ya r), 23.10
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.45 O per a Café

Pozsony 1

12.00 A város kulcsai,
13.15
Mint
a
delfin
(olasz), 15.15 A boldogság
ára (amer.), 16.45 Szlovákia leg-faluja, 17.55 Főzzünk, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 A test titkai, 21.20
Talkshow, 22.15 A szerelem árnyékai (olasz),
23.35 Mint a delfin (olasz)

Pozsony 2

11.30 Tudományos magazin, 13.55 Farmereknek,
14.20 A kölcsönkapott
bolygó, 14.45 Tesztmagazin, 18.15 Labdarúgás,
20.35 Speer és Hitler,
22.10 A híd (dán-svéd),
23.05 A II. világháború, 0.05 A kék bársony
(amer.)

Markíza tv

11.10 A vízilovak tava
(cseh)), 13.45 Úgy csókolsz, mint az ördög
(cseh), 16.15 Hogyan juttasuk apukát a javítóintézetbe (cseh), 18.20 Így mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Bridget Jones naplója (amer.), 22.40 Bolondos
szerelem (cseh), 1.10 Bridget Jones naplója (amer.)

JOJ TV

11.55 A paradicsom fogjai
(amer.), 13.50 Az éhezők
viadala (amer.), 16.35 Jelszó, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Fogtündér
(amer.), 22.50 Jump Street
21 (amer.), 1.10 Kikboxer
(amer.)

HÉTFŐ

KEDD

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

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

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Irigy Hónaljmirigy Show,
21.55 Star Trek (amer.), 0.35
Backstrom nyomozó (amer.)

RTL Klub

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.40 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.05
Nyerő páros, 17.25 Story
Extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Mi kell a nőnek? (amer.), 0.40 Végzetes
tévedés (amer.)

RTL II

RTL II

VASÁRNAP

6.40 Kölyökklub, 10.35 A
Muzsikatévé
bemutatja,
11.05 Életmód kalauz, 13.15
Mama kicsi fia (amer.),
15.10 Örömzene (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 Demóna (amer.), 21.55 Bizalom
(amer.), 2.55 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 Jack és
Sohaország kalózai, 17.30
Aladdin, 18.15 Zarafa,
19.45 Zou, 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.10
Vanília
égbolt
(amer.-spanyol), 23.40 Mit
gondolsz, ki vagy? (angol)

Duna tv

12.45
Í zőr zők ,
13.50
Rosa , a z esk üvőszer vező
(német), 15.30 Mág nás
Miska (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.0 0 Hí radó,
18.35 Tom my és Tuppence for ró nyomon (a ngol),
19.35 A z elveszet t zsa r u
(amer.), 21.25 Ga r n i zóna
(amer.), 23.40 Á lcá k csap d ája (amer.)

Duna World

11.20 3:1 a szerelem javár a (mag ya r), 13.45 Reformá ció hét ről hét re, 14.25
Búcsú Mag ya ror szágon ,
15.25 Fat i ma 10 0, 17.30
Balaton i nyá r, 18.55 Ö t
kont i nen s, 20.0 0 Ga sz troa ng yal, 21.35 Hat á ron
1988 - 89, 22.35 O n t he
Spot

Pozsony 1

13.30
Poi rot
(a ngol),
15.10 Ha vol na csajom
(szlová k), 16.40 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 La n za c
k lá n (f r a ncia), 23.35 Poirot (a ngol)

Pozsony 2

9.45
A
kölcsön k apot t
f öld , 13.35 Visszat érés
a
sz í nészlegend á k hoz ,
15.45 Dok u ment u m f il m ,
17.25 Tal k show, 18.30
Est i mese, 20.0 0 H í r a dó,
20.10 Apá k és g yer me kek (orosz), 20.55 Yojmbo
( japá n), 22.45 Köszönöm ,
jól

Markíza tv
9.45 Kalandok a titokzatos szigeten (amer.), 11.50
A maflás (amer.), 14.00
Jack és Jill (amer.), 15.50
Felvég, alvég, 17.05 Niké,
17.50 Felvég, alvég, 19.00
Híradó, 20.30 Z világháború (amer.), 23.05 A sötét
lovag visszatér (amer.-angol), 2.20 Z világháború
(amer.)

JOJ TV
10.00 Timon és Pumba
(amer.), 12.20 Fogtündér (amer.), 14.25 Gagyi
mami 3 (amer.), 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Vérben ázva (amer.), 23.00
Colt 45 (amer.), 0.50
Jump Street 21 (amer.),
2.45 Majd, ha fagy! (amer.)

M1

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt, vagy éveket!, 20.35
Irigy Hónaljmirigy 25 éves
szuperkoncert, 21.55 Bűnös
Louisiana (amer.), 0.10 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.40 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.05
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.35 Dr. Csont
(amer.), 22.35 Gyertek át!,
0.20 Revolution (amer.)

RTL II

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

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 A Meseerdő lakói,
13.30 Animália, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.20
Mesélj nekem!, 18.00 Szófia
hercegnő, 19.40 Manó Benő,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.00
Holnap tali!, 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.15 Zor ro
(kolu mbiai), 15.05 A vidék i dok tor (német), 15.50
A múlt ár nyékában (szlovák), 16.55 Don Mat teo
(olasz), 18.35 Rex felüg yelő (német- osz t rák), 19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Büszkeség
és balítélet (angol), 21.25
Hawaii 5.0 (amer.), 22.20
No Limit (f rancia), 23.35
Tü kör az égen (spanyol)

Duna World

11.20 A piros bugyelláris
(magyar), 13.20 Ízőrzők,
13.55 Öt kontinens, 14.30
Itthon vagy!, 14.55 Roma
magazin, 16.00 Családbarát, 17.00 Balatoni nyár,
19.00 Magyar rock, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férf i, nő, 23.35 Kulturális
híradó, 0.40 Duna anzix

Pozsony 1

12.15 Julie Lescaut (francia), 14.00 Építs házat, ültess fát!, 14.30 Profik (angol), 15.30 Esély, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Talkshow, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Az üldözött
(amer.-német), 22.20 Dr.
Martin (szlovák), 23.20 Profik (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.05
Japán ismeretlen csodái,
15.30 A vadon 60 gyilkosa, 17.40 A népművészet
mesterei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 A II. világhábor ú, 21.10 Omar (izraeli), 22.45 1992 (amer.)

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszínelők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Kellékfeleség
(amer.),
23.05 Atletiko Cvernofka (szlovák), 0.05 Mama
(amer.)

JOJ TV
8.45 Tárgyalóterem, 12.30
Geissenék, 15.00 Rendőrök
akcióban (szlovák), 17.40
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.20 Paranormális történetek, 0.25 Bostoni
halottkémek (amer.), 1.20
Vikingek (angol)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Irigy Hónaljmirigy 25 éves
szuperkoncert, 21.55 Született szobalányok (amer.),
22.55 Telenovella (amer.),
23.25
Lángoló
Chicago
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.40 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.05
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.25 Állj, vagy jövök! (amer.-német), 0.00
Túszjátszma (amer.)

RTL II

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

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
15.00 Irány Dínóföld!, 15.35
Állatkert a hátizsákban,
16.10 Állatkerti sétány, 17.30
Az ifjú Robin Hood kalandjai, 18.00 Szófia hercegnő,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Főzzünk megint egyszerűen, 14.20 Zorro (kolumbiai), 15.10 A vidéki doktor
(német), 16.00 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Don
Matteo (olasz), 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Csak színház és
más semmi (magyar), 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai), 23.50 Büszkeség és
balítélet (angol)

Duna World
11.20 A képzelt beteg (magyar), 13.20 Hazajáró, 14.25
Nemzetiségi
magazinok,
15.45 Család-barát válogatás, 16.40 Balatoni nyár,
18.40 Magyar rock, 19.40
Budavári Palotakoncert 3,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Profik (angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Mit tudom én, 22.00 Forró lehelet
(szlovák) 23.20 Profik

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30 A
vadon 60 gyilkosa, 17.40 A
népművészet mesterei, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Szlovák történelem, 21.30
Sophie Scholl utolsó napjai
(német), 23.30 Kártyavár

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszínelők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni, 21.40 Forr a bor,
23.50 NCIS: A helyszínelők
(amer.), 1.50 Cobra 11

JOJ TV

15.00 Rendőrök akcióban
(szlovák), 17.40 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Találd ki a koromat, 22.10 Senki sem tökéletes, 23.55 Paranormális
esetek (amer.), 0.55 Bostoni
halottkémek (amer.)

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.10 Pénzt vagy éveket!,
20.35 Irigy Hónaljmirigy
Show, 21.55 Ugrásra készen
(amer.), 23.55 Hűtlen vágyak
(amer.)
5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.40 Szulejmán (török), 14.50 Éjjelnappal Budapest, 16.05 Nyerő páros, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.30 Szulejmán (török),
22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)
11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Showder Klub Best of, 23.00 Barátok közt, 23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

13.30 Animália, 14.30 A kis
Amadeus, 15.00 Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú Robin Hood
kalandjai, 18.50 Dóra, a felfedező, 19.40 Manó Benő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 22.40 Odaát (amer.),
23.25 Az A38 hajó színpadán:
We Lost the Sea

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.15 Zorro, 15.05
A vidéki doktor (német),
15.55 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.50 Don Matteo
(olasz), 18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.25 Átok
(magyar), 23.05 Szegénylegények (magyar)

Duna World

11.45 A vigyori (magyar),
13.20 Magyar gazda, 14.45
Nemzetiségi
műsorok,
15.50 Család-barát válogatás, 16.50 Balatoni nyár,
18.50 Magyar rock, 19.50
Legenda, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férf i, nő

Pozsony 1

12.15 Julia Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Prof ik (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A
Corned Beef hadművelet
(francia), 22.10 Gyilkosságok (francia), 23.45 Prof ik
(angol)

Pozsony 2

11.20 Mesék, 12.00 Élő
panoráma, 12.55 Koktél,
15.30 A vadon 60 gyilkosa, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Labdar úgó
reménységek, 20.30 Bajnokok ligája, 23.40 Kártyavár
(angol)

Markíza tv

8.55 For r a bor, 12.00
NCIS:
A
helyszínelők
(amer.), 14.00 Cobra 11
(német), 15.00 Családi
tör ténetek,
17.00
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Feleségcsere, 21.50 For r a bor
(szlovák), 0.00 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

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

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.40 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.05
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Riviéra (angolamer.), 0.10 Döglött akták
(amer.)
11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Animália, 14.35 A kis Amadeus, 15.10 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),
22.40 Odaát (amer.), 23.25
Az A38 Hajón: Palma Hills

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 13.50 Zorro (kolu mbiai), 14.40 A
vidék i dok tor (német),
15.25 A múlt ár nyékában (szlovák), 16.40 Don
Mat teo (olasz), 18.00 Hí radó, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Tóth János
(mag yar), 20.55 Middleton (amer.), 22.45 Iskolaker ülők (mag yar), 0.20 A z
igaz bátorság (angol)

Duna World

11.40 A tanítvány (magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.10 Magyar krónika,
16.55 Család-barát válogatás, 17.05 Balatoni nyár,
19.00 Magyar rock, 20.00
Nemcsak a 20 éveseké a
világ, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férf i,
nő

Pozsony 1

12.20 Ju l ie L escaut , 13.55
Épít s há zat , ü lt ess fát!,
14.30
P rof i k
(a ngol),
16.25 A v ilág ma d á r t ávlatból, 16.55 Rosema r y
és T hy me, 17.50 Pá rbaj, 19.0 0 H í r a dó, 20.25
Nyomt ala nu l
(a mer.),
21.55 Cai n k apit á ny (f r a ncia), 23.45 P rof i k (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.10
Afrika szétrablása, 17.45
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.10
A holnap világa, 21.05 Kis
ünnepségek (cseh), 22.35
Kártyavár (angol), 23.35
Rendőrség

Markíza tv

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

JOJ TV
12.30 Geissenék, 15.00
Rendőrök akcióban, 17.40
Tárgyalóterem, 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Inkognitó, 23.00 Dr. Csont
(amer.), 23.35 Bostoni halottkémek (amer.), 0.55
Vikingek (ír-kanadai)

PÉNTEK
M1

RTL Klub

RTL II

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

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Animália, 14.35 Caillou,
15.05 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), 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50
Főzzünk
megint
egyszerűen, 14.20 Zorro
(spanyol), 15.10 A vidéki
doktor (német), 16.00 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.50 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 Apám,
a hős (amer.), 22.00 Tékozló szív (francia), 23.55 A
szerelem diadala (olasz)

Duna World

11.30 István király (magyar), 13.25 Rúzs és selyem, 13.55 Rejtélyes XX.
század, 14.30 Esély, 15.20
Öt kontinens, 16.00 Család-barát válogatás, 17.00
Balatoni nyár, 19.35 Kukkónia, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég,
föld, férf i, nő

Pozsony 1

12.15 Julia Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Prof ik (angol), 16.25
A világ madártávlatból,
16.55 Rosemary és Thyme,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 21.25
Úttalan utakon, 21.55 James Bond (amer.)

Pozsony 2

12.0 0
Élő
pa noráma ,
15.30 A vadon 60 g y il ko sa , 17.40 A népművészet
mesterei, 18.35 Mesék ,
20.0 0 Hí radó, 20.10 Napóleon i hábor ú k , 21.05
Éjsza ka
Va ren nesben
(f ra ncia- olasz),
23.30
Ká r t yavá r (a ngol)

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszínelők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Vadvizi
evezősök
(cseh),
23.05 Magasság (cseh),
0.50 NCIS: A helyszínelők
(amer.)

JOJ TV
8.40 Tárgyalóterem, 12.30
Geissenék, 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Viták (szlovák), 17.00 Híradó, 17.20 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Minden, amit szeretek, 22.00 Kameňák 3
(cseh) , 0.25 Vakszerelem
(amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus
12-én Klára
augusztus
13-án Ipoly
augusztus
14-én Marcell
augusztus
15-én Mária
augusztus
16-án Ábrahám
augusztus
17-én Jácint
augusztus
18-án Ilona
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Nagy Gábor és a kocsi (Magyarország) Varga Ivett
Érsekújvárban: az érsekújvári Balogh Antal és Mészárosová Janette.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a marcelházai Gumbér
Lara, Opálková Jenifer és Kovács Alíz, a szalkai Farkaš Gréta, a komáromi Tamási Milos, Ferenczi Csaba,
Halászik Máté László és Héger Olívia, az érsekújvári Faragóová Vanessa és Kotrecová Vanesa, a garampáldi Andrasovicsová Zoja, a gútai Virág Kristofer és Vörös Natasa, a
pozsonyi Križanová Barbora, az ógyallai Chalupská Ema, a
komáromszemerei Pípa Matej és Andrej, a szentpéteri Bálint Áron, a megyercsi Csikán Kevin, a keszegfalvai Paksi
Tímea, a bátorkeszi Paló Brandon, a pati Garai Tamara, a
nagysurányi Michalíčková Hana és a búcsi Židek Szabolcs.

A Dunatáj receptkönyvéből

Házi felvágott diós burokban Sárgabarackos álom
Hozzávalók:

50 dkg darált disznóhús
15 dkg füstölt szalonna
5 dkg kaliforniai paprika
apróra vágva
só, bors
5 gerezd fokhagyma
10 dkg őrölt dió

Elkészítése:
Egy keverőtálba beletesszük a darált húst, a füstölt szalonnát egy
deszkán kockákra vágjuk, s így adjuk hozzá a darált húshoz. A
fokhagymagerezdeket meghámozzuk és belereszeljük a sajtreszelővel, hozzáadjuk a kockákra vágott paprikát, sózzuk, borsozzuk
ízlés szerint és jól összegyúrjuk. Mintegy 30 percre betesszük a fagyasztóba. Nagyon jól formálható massza lesz így belőle. Amikor
kivesszük a húsmasszát, egy deszkára borítjuk és kétfelé osztjuk.
Elővesszük az alufóliát és két henger alakú csomagot készítünk. Jó
szorosan tekerjük az alufóliát legalább háromszor körbe a massza
körül, majd a végeit összesodorva beletesszük egy nagyobb lábas
hideg vízbe, és fedő alatt takarékon, a legkisebb lángon kb. 3 órát
tartjuk. A víznek nem szabad forrnia. Ezután levesszük a tűzről és
hideg helyre tesszük, de nem szedjük ki, hanem megvárjuk, amíg
teljesen kihűl. Ha a felvágott kihűlt, kivesszük a vízből, kicsomagoljuk, belehempergetjük az őrölt dióba és a hűtőben tároljuk,
amíg el nem fogy.

Emléküket megőrizzük!

Köszönetnyilvánítás

aki életének 94. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Elkészítése:
A margarint a porcukorral és a tojások sárgájával habosra keverjük. A lisztbe csipetnyi sót és 1 kávéskanál szódabikarbónát
keverünk.
Ezután a tojások fehérjét kemény habbá verjük és a habosra
kevert tojássárgás masszához adagoljuk a liszttel és a tejföllel
felváltva. Az így kapott tésztát 3 részre osztjuk. Az egyikbe a
csokoládés, a másikba a vaníliás, a harmadikba a puncsos vagy
epres pudingport keverjük. Szilikonos sütőpapírral bélelt tepsibe kanalanként felváltva adagoljuk a 3 féle tésztát, majd a végén
kicsit összerázzuk. 180 fokra
előmelegített sütőben közel
30 perc alatt megsütjük.
A mázhoz a csokit az olajjal
vízgőz felett felolvasztjuk és
a kihűlt süteményt bevonjuk
vele. Színes cukorral megszórjuk.
A tészta mennyisége 2 db
őzgerincformához elegendő,
tehát süthető abban is.

Eladó

félkész családi ház
12 áras telekkel
Keszegfalván,

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

Tel.: 035/7740 478.

Házbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik augusztus 8-án
elkísérték utolsó útjára, a komáromi
római katolikus temetőbe
a szeretett férjet, édesapát, apóst,
nagyapát és dédnagyapát

Novák Károly
benei lakost,

A tetejére:
15 dkg tortabevonó csokoládé
1 evőkanál étolaj
színes dekorcukor

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Krchová Ica (78 éves), Husárová Soňa (58
éves), Vida Ferenc (80 éves), Szarka László (81 éves),
Slováková Mária (90 éves), Novák Károly (93 éves),
Takács István (73 éves) és Ružičková Irena (91 éves),
az örsújfalusi Havlík Ján (76 éves), Szűcs Irma (97
éves), Vörösová Eva (75 éves) és Szalai Béla (68 éves),
a gútai Kuczman József (75 éves) és Kokavec György
(65 éves), a keszegfalvai Kulhavá Dorota (78 éves), a
csicsói Fábik László (79 éves), Szalai Júlia (84 éves),
a kolozsnémai Molnár István (81 éves), a megyercsi
Bese Erzsébet (81 éves) a szentpéteri Szabó Margit (76
éves), a virti Voderadsky Ján (80 éves), valamint a madari Csicsó Jolán (75 éves).

Hozzávalók:
35 dkg porcukor
4 tojás
25 dkg margarin
25 dkg liszt
csipetnyi só
1 kávéskanál szódabikarbóna
1,5 dl tejföl
1 csomag csokoládés
pudingpor
1 csomag vaníliás pudingpor
1 csomag puncs,
vagy epres ízű pudingpor

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

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

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

Egynapos sEbészEt gútán

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

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

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

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

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

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

LABDARÚGÁS
KFC Komárom – FC Fluminense Somorja
2 : 1 (1:0)

Rekkenő hőségben, küzdelmes találkozón és
népes szurkolótábor buzdítása mellett a KFC
megszerezte első pontjait a második ligában. A
mérkőzés elején úgy tűnt, védekezésre lesz kárhoztatva a komáromi gárda, amit az is igazolt,
hogy sokak szerint az első gólunk előtt már
„járt” a labda az ellenfél gólvonala mögött, de
a bíró nem úgy látta. Sekulič a 35. percben lőtt
gólját azonban már észlelnie kellett. A második
félidő derekán, a 66. percben egyenlítettek a
somorjaiak. Ám Militosyan lecsapott egy labdára és az alapvonalig cselezve, szinte hihetetlen szögből rúgta azt 88. percben a kapuba.
Párharc a labdáért... Karol Scholtz felvétele

A IV. liga sorsolása

1. forduló – augusztus 12-én, 17 órakor
Gúta – Nagymegyer
augusztus 13-án
Ímely – Negyed * Szentpéter – Hodos (Vydrany)
2. forduló – augusztus 20-án, 17 órakor
Nagysurány – Szentpéter * Ímely – Gúta
3. forduló – augusztus 26-án, 17 órakor
Gúta – Negyed * Párkány – Ímely *
augusztus 27-én
Szentpéter – Felsőbodok
4. forduló – szeptember 2-án, 16 órakor
Gúta – Párkány
szeptember 3-án
Család – Szentpéter * Ímely – Garamkálna
5. forduló – szeptember 9-én, 16 órakor
Garamkálna – Gúta
szeptember 10-én
Garamkovácsi (Kozárovce) – Ímely * Szentpéter – Tavarnok
(Tovarníky)

Utcai kosárlabda

6. forduló – szeptember 16-án, 15.30-kor
Nyitrakörtvélyes (Hrušovany) – Szentpéter * Gúta – Garamkovácsi
szeptember 17-én
Ímely – Újlót
7. forduló – szeptember 24-én, 15.30-kor
Újlót – Gúta * Szentpéter – Nagymegyer * Alsószeli – Ímely
8. forduló – szeptember 30-án, 14.30-kor
Gúta – Alsószeli * Ímely – Szentpéter
9. forduló – október 8-án, 14.30-kor
Szentpéter – Gúta * Hodos – Ímely
10. forduló – október 14-én, 14.30-kor
Gúta – Hodos * Párkány – Szentpéter * Ímely – Nagymegyer
11. forduló – október 22-én, 14.30-kor
Szentpéter – Garamkálna * Nagysurány – Gúta * Felsőbodok
– Ímely
12. forduló – október 28-én, 14 órakor
Gúta – Felsőbodok * Ímely – Család (Čeladice) * Garamkovácsi – Szentpéter
13. forduló – november 4-én, 13.30-kor
Tavarnok – Ímely
november 5-én
Szentpéter – Újlót * Család – Gúta
14. forduló – november 11-én, 13.30-kor
Gúta – Tavarnok
november 12-én
Ímely – Nyitrakörtvélyes * Alsószeli – Szentpéter
15. forduló – november 18-án, 13 órakor
Zsitvakörvélyes – Gúta * Nagymegyer – Ímely
november 19-én
Szentpéter – Negyed

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

Felkészítő mérkőzések

SC Tegmen Wolfsthal (AUT)
– FK Activ Nagykeszi 3:5
(1:2), R. Turza 2, M. Inczédi,
T. Mačanský, T. Illéš * Szentpéter – Nagymegyer 2:1 (1:1)
góllövő Krajčir, Mukalenga,
illetve Csölle * Ímely – Pápa
1:3 (0:1) góllövő Hübsch

VII. liga

Ifjúságfalva – Bogyarét 6:0
(4:0), Negyedi (5), Károlyi *
Tany – Szentpéter B 3:0 (KO),
nem utaztak ki a vendégek *
Csicsó – Bogya/Gellér 0:0 *
Bajcs – Nagysziget 2:0 (2:0)

KAJAK-KENU
Felújítják a kajak-kenu központot

Szlovákia legmodernebb sportlétesítménye volt a komáromi
kajak-kenu klub, amelyet 2002-ben adtak át rendeltetésének.
Soós Tibor, a klub akkori elnöke minden ismeretségét bevetette, hogy a már akkoriban is nemzetközi sikereket elérő evezősök megfelelő feltételek mellett készülhessenek a versenyekre.
Azóta azonban a város tulajdonában levő és a Comorra Servis
által üzemeltetett épület állaga már nem tudott megújulni. A
kajak-kenu klub, amely 2020-ig bérli és üzemelteti a területet,
pályázatot nyújtott be az oktatásügyi minisztériumhoz.
A múlt héten került nyilvá- értékelik, hogy sokszor együtt
nosságra, hogy a pályázatot szállhatnak vízre a világbajmegnyerve hatvanezer euró nok és olimpikon kajakosatámogatást adott az oktatás- inkkal. Ha elkészül a felújítás,
ügyi minisztérium a komáromi méltóbb körülmények között

II. Gőgh Kálmán-emléktorna

Augusztus 5-én a gútai focipályán az ŠK Football Academy
Polgári Társulás szervezésében került megrendezésre a II.
Gőgh Kálmán-emléktorna. Az emléktornán 4 kategóriában (U7, U9, U11, U13) összesen 24 csapat mérkőzött meg
egymással és közel 270 kis focistapalánta kergette a labdát.
Az eseményen a hazai Gooal a szponzorok által felajánlott
Academy fociiskola növendé- közel 30 tomboladíj került
kein kívül további nyolc labda- kisorsolásra, a gyerekeknek
rúgóklub képviseltette magát: pedig az egész nap folyamán
Újpesti Torna Egylet (HUN), gyümölcsöt (dinnyét, sárgabaIllés Akadémia (HUN), ŠK rackot és szilvát) biztosítottak
Slovan Pozsony (SVK), FC a szervezők. Az eredményhirDAC 1904 Dunaszerdahely detés előtt a gyerekeket Szi(SVK), FC Nyitra (SVK), pőcs József labdazsonglőr szóFKM Érsekújvár (SVK), KFC rakoztatta. A szervezők külön
Komárom (SVK), ŠK Tardos- köszönetüket fejezik ki Gőgh
kedd (SVK) és MŠK Ógyalla Kálmán özvegyének és leányá(SVK). A szervezők az ese- nak, illetve Ján Švehlík volt
ményt igyekeztek különféle Európa-bajnoknak, akik jelenmellékes programokkal még létükkel megtiszteltek minden
színvonalasabbá tenni. Az kis résztvevő focistát, edzőt és
egyik sátornál Gőgh Kálmán sportbarátot.
életéről készült dokumen- A részletes eredményeket latumfilmet nézhettek meg az punk jövő heti számában köérdeklődők, a nap folyamán zöljük.
Németh Péter

kajak-kenu klub számára. A
pénzt a csónakház felújítására
fordítják, komfortosabbá teszik
a szobákat, rendbe hozzák a
szociális helyiségeket, az erkélyeket stb. – Nagyon jól jött
ez a segítség. Bár sok mindent
igyekszünk önerőből megoldani, de ekkora beruházást
nem tudtuk volna támogatás
nélkül megvalósítani – nyilatkozta Soós Tibor. Broczky
László klubelnök elmondta,
több edzőtábort szerveznek. –
Szívesen jönnek ide külföldről
is, hiszen a sportolók nagyra

Az V. liga sorsolása

tudjuk fogadni az edzőtáborok
résztvevőit. Összesen 23 személyt lehet itt elszállásolni,
ám ha többen érkeznek, őket
a Panoráma Szállóban tudjuk
elhelyezni.
A komáromi kajak-kenu klubnak jelenleg 150 tagja van,
közülük 80 aktív versenyző. –
Ez nem csak a sportról szól, itt
nevelés, közösségi élet is zajlik
– egészítette ki Soós Tibor. –
Azért is hívjuk csónakháznak,
mert sokunknak ez a második
otthona.
Németh István felvétele

1. forduló – augusztus 12-én, 17 órakor
Ógyalla – FK Nagykeszi * Marcelháza –
Gyarak * Szalka – Hetény * Ekel – Tardoskedd * Óbars – Naszvad *
2. forduló – augusztus 20-án, 17 órakor
FK Nagykeszi – Zsitvabesenyő * Szalka –
Ógyalla * Ipolyság – Marcelháza * Nagygyöröd – Ekel * Hetény – Naszvad
3. forduló – augusztus 27-én, 17 órakor
Marcelháza – Nagykeszi * Ógyalla – Hetény
* Naszvad – Tardoskedd * Ekel – Zselíz
4. forduló – szeptember 2-án, 16 órakor
Nagykeszi – Udvard
szeptember 3-án
Ógyalla – Zsitvabesenyő * Hetény – Tardoskedd * Nagygyöröd – Naszvad * Gyarak – Ekel * Szalka – Marcelháza *
5. forduló – szeptember 9-én, 16 órakor
Marcelháza – Ógyalla
szeptember 10-én
Zsitvabesenyő – Hetény * Léva – Nagykeszi * Ekel – Ipolyság * Naszvad – Zselíz *
6. forduló – szeptember 16-án, 15.30-kor
Hetény – Nagygyöröd * Nagykeszi – Ekel
szeptember 17-én
Gyarak – Naszvad * Zsitvabesenyő –
Marcelháza

7. forduló – szeptember 23-án, 15.30kor
Marcelháza – Hetény * Ekel – Szalka
szeptember 24-én
Léva – Ógyalla * Óbars – Nagykeszi *
Naszvad – Ipolyság *
8. forduló – szeptember 30-án, 14.30kor
Nagykeszi – Naszvad * Ógyalla – Ekel *
Marcelháza – Udvard
október 1-én
Hetény – Zselíz *
9. forduló – október
7-én 14.30-kor
Ekel – Zsitvabesenyő
október 8-án
Udvard – Hetény * Léva –
Marcelháza * Óbars – Ógyalla * Naszvad – Szalka * Tardoskedd –
Nagykeszi *
10. forduló – október 14-én, 14.30-kor
Nagykeszi – Nagygyöröd * Ógyalla –
Naszvad * Marcelháza – Ekel
október 15-én
Hetény – Gyarak
11. forduló – október 21-én, 14 órakor
Ekel – Udvard

október 22-én
Léva – Hetény * Óbars – Marcelháza *
Naszvad – Zsitvabesenyő * Tardoskedd –
Ógyalla * Zselíz – Nagykeszi
12. forduló – október 28-án 14 órakor
Nagykeszi – Gyarak * Ógalla – Nagygyöröd * Marcelháza – Naszvad
október 29-én
Hetény – Ipolyság
13. forduló – november 4-én, 13.30-kor
Ekel – Hetény
november 5-én
Naszvad – Udvard * Tardoskedd – Marcelháza * Zselíz – Ógyalla * Ipolyság –
Nagykeszi
14. forduló – november 11-én, 13.30kor
Ógyalla – Gyarak * Marcelháza – Nagygyöröd * Ekel – Óbars
november 12-én
Hetény – Nagykeszi * Léva – Naszvad
15. forduló – november 18-án, 13 órakor
Nagykeszi – Szalka
november 19-én
Óbars – Hetény * Naszvad – Ekel * Zselíz
– Marcelháza * Ipolyság – Ógyalla

VI. liga sorsolása

6. forduló – szeptember 10-én, 16 órakor
Nagysziget – Szentpéter B * Bajcs – Bogya/
Gellér * Fénix Tany – Bogyarét * Csicsó –
Ifjúságfalva
7. forduló – szeptember 17-én, 15,30-kor
Ifjúságfalva – Nagysziget * Bogyarét – Csicsó * Bogya/Gellér – Fénix Tany * Szentpéter B – Bajcs
8. forduló – szeptember 24-én, 15,30-kor
Nagysziget – Bajcs * Szentpéter B – Fénix
Tany * Bogya/Gellér – Csicsó * Bogyarét –
Ifjúságfalva
9. forduló – október 1-jén, 14,30-kor
Bogyarét – Nagysziget * Ifjúságfalva – Bogya/Gellér * Csicsó – Szentpéter B * Tany
– Bajcs
10. forduló – október 8-án, 14,30-kor
Nagysziget – Fénix Tany * Bajcs – Csicsó
* Szentpéter – Ifjúságfalva * Bogya/Gellér
– Bogyarét
11. forduló – október 15-én, 14 órakor
Bogya/Gellér – Nagysziget * Bogyarét –

Szentpéter * Ifjúságfava – Bajcs * Csicsó –
Fénix Tany
12. forduló – október 22-én, 14 órakor
Nagysziget – Csicsó * Fénix Tany – Ifjúságfalva * Bajcs – Bogyarét * Szentpéter B –
Bogya/Gellér
13. forduló – október 29-én, 14 órakor
Szentpéter B – Nagysziget * Bogya/Gellér
– Bajcs * Bogyarét – Fénix Tany * Ifjúságfalva – Csicsó
14. forduló – november 5-én, 13.30-kor
Nagysziget – Ifjúságfalva * Csicsó – Bogyarét * Fénix Tany – Bogya/Gellér * Bajcs –
Szentpéter B

1. forduló – augusztus 5-én, 17 órakor
Ifjúságfalva – Bogyarét
augusztus 6-án, 17 órakor
Bajcs – Nagysziget * Fénix Tany – Szentpéter
B * Csicsó – Bogya/Gellér
2. forduló – augusztus 13-án, 17 órakor
Nagysziget – Bogyarét * Bogya/Gellér – Ifjúságfalva * Szentpéter B – Csicsó * Bajcs
– Fénix Tany
3. forduló – augusztus 20-én, 17 órakor
Fénix Tany – Nagysziget * Csicsó – Bajcs *
Ifjúságfalva – Szentpéter B * Bogyarét – Bogya/Gellér
4. forduló – augusztus 27-én, 17 órakor
Nagysziget – Bogya/Gellér * Szentpéter B –
Bogyarét * Bajcs – Ifjúságfalva * Fénix Tany
– Csicsó
5. forduló – szeptember 3-án, 16 órakor
Csicsó – Nagysziget * Ifjúságfalva – Tany * Bogyarét – Bajcs * Bogya/Gellér – Szentpéter B

A VI. liga első fordulójában:
Keszegfalva – Perbete 2:4 (2:2) * Pat – Újgyalla 1:2 (0:2) * Dunamocs – Dunaradvány 1?2 (0:1) * Marcelháza B – Nemesócsa 1:0 (1:0), Madar – Vágfüzes 3:0 (2:0) *
Izsa – Örsújfalu 3:1 (0:1) * Szilos – Csallóközaranyos1:1 (0:1)
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