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Megrendítő családi tragédia Madaron

A komáromiak féltik
Apáli természeti értékeit

A 11 éves kisfiú meghalt,
apja életéért küzdenek az orvosok
Édes Janika neve nem ismeretlen olvasóink előtt, hiszen a tehetséges birkózóreménység korosztályának hazai és nemzetközi versenyein sorozatban állhatott dobogóra. Madar a múlt hét végén gyászba borult, mindenkit megrázott a hír, hogy a
tehetséges fiú szörnyű baleset áldozata lett, ráadásul édesapja életéért még mindig
küzdenek az orvosok.

Hétfőn délután a komáromi Tiszti pavilon dísztermében a szlovák közútfejlesztés szakemberei, a városi képviselők, illetve az Apáli természeti szépségeit óvó és a város érdekeit szem Apa és fia azon a csütörtöki napon elhatá- zetes orvosi szakvélemény szerint az apának
előtt tartó polgárok vehettek részt egy tájékoztató jellegű szakmai fórumon. A tanácskozáson rozták, hogy közösen ürítik ki a családi ház valószínűleg súlyos epilepsziás rohama volt,
lényegében nem hangzottak el érdemi javaslatok, döntések sem születtek, s nagy valószínű- emésztőgödrét. Nem először végezték ezt a állapotát súlyosbítja az, hogy hosszabb ideig
séggel a vita a szeptemberi testületi ülésen folytatódik.
munkát, melyhez a szerelékeket is közösen volt az oxigénhiányos gödörben. Jelenleg is
Mint arról korábban beszámol- gyorsforgalmi út Komárom képviselő-testületnek az üggyel tisztították meg. Talán soha sem derül már ki, mélyaltatásban tartják a komáromi kórház intunk, Komárom és Őrsújfalu felé történő lecsatlakozásának kapcsolatos érdemi állásfog- hogy ezután mi is történt. Egy biztos, a fiú és tenzív osztályán.
között megkezdődött az új Du- kiépítése, ami valóban jelen- lalását, és természetesen azt, az édesapja belezuhantak a gödörbe. A segít- Madar lakosai és a szomszédos járások sportna-hídhoz vezető letérő, illetve tene egyfajta megoldást, csak hogy – személy szerint – mely ségükre siető szomszédok azonnal riasztották szakosztályainak képviselői szerdán vettek
a körforgalom építése. Ez, a éppen a minisztériumi szakértő képviselő mer szembenézni a a mentőt, kihúzták a férfit a gödörből, majd végső búcsút Janikától, aki a vásárúti versenyleendő, Komáromot elkerülő felszólalásából megtudhatták a ténnyel, hogy a híd ezúttal majd a kavargó szennyvízből felbukkant Janika re már nem tudott elutazni. Nem utaztak el
út csatlakozása is lesz egyben, résztvevők, hogy annak meg- nem összeköt, hanem problé- élettelen teste. A helyszínre érkező mentősök sporttársai sem, mert lélekben még ott érezték
a városban egyre erősödnek építésére jó néhány évtizedet mák egész sorát veti fel, megpe- nála csak a halál beálltát tudták megállapítani, maguk között a fiút, akinek tragikus elvesztése
a kerülőút tervezett nyomvo- kell még várni. Addig viszont csételve Komárom sorsát.
az édesapa újraélesztése sikerrel járt. Az elő- mindenkit mélyen megrendített.
nalát bíráló hangok. Ezért is a teherforgalom végigdübörög
rendezte meg a városi hivatal a a városon. Az egyik komárohétfői szakmai fórumot, amely- mi felszólaló feltette a kérdést,
ről meg kell állapítani, hogy hogy napjainkban, amikor a
nem eredményezett változást, kamionok konvojban haladnak,
a felsőbb szervek álláspontja s egy-egy jármű terhelése akár
nem változik, a komáromiak- 40 tonna is lehet, hogyan képnak pedig rá kell döbbenniük zelik el az áthaladó forgalmat
arra, hogy egy elhamarkodott a Vág-hídon, amelynek megpolitikai, észérveket nélkülöző engedett terhelése 25 tonna? A
döntés miatt évtizedekre súlyos feltett kérdésre csak hümmögés
problémákkal kell majd szem- volt a válasz.
benézniük.
A komáromiak aláírásgyűjtéA szakmai fórum „felhozata- si mozgalmat indítottak Apáli
lával” nem volt gond, viszont megvédése érdekében. Ebben
sokakat meglepett, hogy a hi- leírják: „Olyan kerülőutat akaRangos szlovák szakmai elismerésben részesült a hazai szlovák műkedvelő színjátszó csoportok legjelentősebb országos feszvatalos szervek két, Komárom- runk, amely nem veszi el a
tiválján, a Scénická žatván a komáromi Munka Utcai MTNY Alapiskola Pogácsakedvelők elnevezésű színjátszó csoportjának
nak semmiképp sem megfelelő természetet és az aktív kikapmagyar nyelvű produkciója, a Volt egyszer egy répaföld. A Laboda Róbert pedagógus, költő, slammer által írt és rendezett abjavaslat közül választhatnak, új csolódást szolgáló teret. Nem
szurd színpadi játékot Turócszentmártonban egyedüli magyar résztvevőként anyanyelvükön mutatták be az idei Duna Menti
javaslat részükről nem érkezett. csak a Holt-Vágról van szó. A
Tavasz országos gyermek báb- és színjátszó fesztiválon gyémántsávos minősítést nyert kis színjátszók. Arc- és színjátékukkal
nagyszerűen tolmácsolták a darab mondanivalóját és kivívták a szlovák zsűri elismerését. A darab szereplői kitalált szeméIgaz, Bastrnák Tibor expol- fejünk felett vezető út zajártalyek, akik boldogan éltek, dolgoztak egy répaföldön. Az egyik nap azonban furcsa tárgyra, egy nagy aranytallérra bukkantak.
gármesternek és a nyomában lommal jár majd, az égésterMivel az ott élők addig nem ismerték a pénzt, eleinte nem tudták, hogy mit is kezdjenek a mutatós tallérral. Egy ideig azt
lihegőknek ezúttal is sikerült mékek szennyezik a környéken
különféle célokra, például traktorkormányként, játékként is használták. Miután azonban elhagyták a répaföldet, felhangzott
légvárakat építeniük, hiszen lévő házakat, a lakótelepet és a
a legendás ABBA együttes Money, Money, Money (Pénz, pénz, pénz) című dala, mire teljes mértékben átalakultak. Sokféle
a parlamenti képviselő leg- Vág töltését.”
csatározás és kellemetlen helyzet alakult ki, tettlegességre is sor került, s mindez megrontotta a répaföld lakói közti addigi jó
újabb víziója a leendő R8-as Érdeklődve várjuk a komáromi
viszonyokat. Felmerült a kérdés, hogy valójában kit is illet a talált pénz, s arra valóban szükségük van-e. Hirtelen mindenki
elkezdett futni a pénz után, miközben másodlagossá váltak azok az alapvető szép emberi rítusok, valós értékek, amelyek
addig természetesnek tűntek. Végül aztán jelentéktelenné vált a kérdés, hogy kié is ez az aranytallér. Ugyanis okosan azt gonA Duna bajor és osztrák víz- vízgyűjtőknek köszönhetően
dolták, hogy ha az ennyire megrontotta a kis közösségük életét, akkor inkább egyikük sem akarja birtokolni, tehát senkié sem
lett. Ez tehát egy XXI. századi kis tanmese, amelynek nagyon őszinte végkicsengése van, gondolatiságát pedig megértették a
gyűjtőin az elmúlt nagyjából Komáromnál enyhe áradás volt
fesztivál szlovák nyelvű kisiskolásai is.
egyhetes időszakban területi tapasztalható.
átlagban is jelentős mennyiségű, 75-125 milliméter csapadék hullott. Ezek hatására
jelentős
vízszintemelkedés
indult meg a Dunán és az alsóausztriai Duna-szakaszokon a
Augusztus 27-én a felvidéki magyarok kitelepítésének 70. évfordulójára emlékeztek
vártnál is magasabb árhullám
a mezőberényi katolikus templomban. A megemlékezés 9 órakor szentmisével kezdőalakult ki.
dött, majd a templom falán található emléktáblánál Szekeres Józsefné (Magát Irén)
Vasárnap már sehol nem volt és
felvidéki leszármazott köszöntötte elsősorban azokat, akik átélték a kitelepítés eseméa következő hat napban nem is
nyeit, a meghívott vendégeket és mindenkit, aki a megemlékezést jelenlétével megtiszvárható területi átlagban jelentelte. Sajnos már kevesen vannak, akik átélték az akkori eseményeket, de a leszármatős csapadékmennyiség. A Duzottak szép számmal eljöttek emlékezni. Siklósi István, Mezőberény polgármestere
nán érkező kisebb árhullám az
köszöntötte a megjelenteket. Megemlékező beszédet Horváth Árpád, Gúta város polalsó-ausztriai szakaszon, Kigármestere mondott. Végezetül elhelyeztük a megemlékezés koszorúit az emléktábenstocknál az előre jelzetthez
lánál, Szujó Antal plébános
képest némiképp magasabb
megszentelte az emléktáblát,
vízhozammal tetőzött hétfőn
majd a résztvevők közösen
kora hajnalban. Az osztrák
elénekelték a Szózatot.
Szekeres Józsefné

Árhullám a Dunán

A hetven éve történteket
feledni nem lehet és nem szabad...
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Főiskolások,
egyetemisták
figyelem!

Erdélyben járt
hangversenykörúton
a Concordia Vegyes Kar
Az elmúlt napokban tért haza a Stubendek István karnagy vezette
komáromi Concordia Vegyes Kar arról az erdélyi turnéjáról, amelyen a Szent László-év programsorozatában az ottani magyarok számára adtak hangversenyeket. Természetesen a hangversenyek között
– köszönhetően a kirándulás példás szervezőinek – alkalmuk nyílt a
résztvevőknek felkeresni a magyar történelem legjelentősebb délvidéki emlékhelyeit is. Így eljutottak Nagyváradra, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, a csíksomlyói kegytemplomhoz, a Gyilkos-tóhoz, a
Békás-szoroshoz, miközben Székelyudvarhelyen a városi ünnepségen,
Bögözön a katolikus Keresztelő Szent János-templomban és a református templomban adtak hangversenyt.
A kórus tagjai több éve forgatták a fejükben a gondolatot,
hogy olyan közös kirándulást
kellene szervezni, ahol nemcsak a muzsika, hanem a látnivalók is domináns szerepet
játszanak. A kóruslét velejárója
a koncertekre való utazás, ahol

dő arra, hogy ezt a csodálatos
országot bejárjuk, alaposan
megismerjük, inkább csak arra
elég, hogy néhány jellemző
tájjal, épülettel és történelmi
helyszínnel megismerkedjünk.
Arra koncentrált, hogy a felvidéki kórustagokhoz érzelmileg

alapvetően a zenéé a főszerep, azonban vágytunk egy lazább, kirándulós, szórakoztató
együttlétre is. Zámbó István
úrral való megismerkedésünk
szerencsés találkozás volt. Az
Erdélyt kiválóan ismerő, azt
többszörösen bejáró és oda
több csoportot kalauzoló barátunk (bízom abban, megengedi,
hogy barátunknak nevezzük)
ajánlotta, hogy a céljainknak
megfelelően végigkísér minket, megszervezi szállásainkat,
koncertjeinket, egyszóval vezetőnk lesz ezen az úton. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy
a program összeállításán túl az
utazás címadása: „Erdély emberközelből” is az ő nevéhez
fűződik. Tudta és igaza lett,
hogy a rendelkezésünkre álló
idő és anyagi lehetőségek által
biztosított hat nap nem elegen-

közelebb hozza a közös sorsú
nemzetrész magyarjait, a székelyeket és ezt sikerrel tette.
Ebben az írásban nem a látottak ismertetésére szorítkoznék,
bár az sem lenne kevés, de a
teljesség igénye nélkül említett
nagyváradi bazilika, a kolozsvári Szent Mihály-templom, a
marosvásárhelyi kultúrpalota,
a Békás-szoros, a Gyilkos-tó,
a sóbánya Parajdon, Vajdahunyad várának élményszerű
leírása csak szaporítaná az interneten található leírásokat.
Inkább néhány gondolatot és
érzést osztanék meg önökkel,
amelyek a kirándulás során fogalmazódtak meg.
Felemelő és egyben tiszteletet
ébresztő az ottaniak igyekezete, tenni akarása azért, hogy
magyarságukat megőrizzék.
Ámultunk
Kalotaszentkirá-

lyon Vincze-Kecskés István
panziójában, amikor a házigazda bevezetett köreinkbe
négy fiatalt csodálatos népviseletben és néprajzosok által is
megirigyelve bemutatta a viselet elemeit. Az ezt követő frenetikus tánc méltán lett volna
díjnyertes a Duna televízióban
is. Az csak utólag derült ki,
hogy a zenét szolgáltató virtuóz muzsikusok egyike még
Amerikát is megjárta, öregbítve a népzene és a cigányzene
hírnevét a hazán kívül is.
Bögöz falucska volt a támaszpontunk a következő három
napban, innen indultak útjaink többek között Székelyudvarhelyre is, ahol az a
megtiszteltetés ért minket,
hogy énekelhettünk a Szent
István-napi ünnepségen, a főtéren szép számú közönség
előtt. Úgy tapasztaltuk, hogy
műsorunk kedvező fogadtatásra talált, a közönség soraiból többen velünk énekelték:
„Hiszek egy Istenben, hiszek
egy hazában, hiszek egy isteni
örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában”.
Az államalapító Szent István
ünnepét Bögözön töltöttük,
szolgáltunk a katolikus és a
református gyülekezetben is. A
katolikus templom modernitása
és a református templom ősisége egy délelőtt volt érzékelhető
számunkra. Jó kifejezője volt
annak, hogy a megmaradás
csak a hagyományokon alapuló, de fejlődésre képes értékrend mentén lehetséges.
Tovább utazva a bukovinai
székelyek körében, Csernakeresztúron töltöttünk el egy
estét, ahol Nisztor János és
családja fogadott bennünket
szeretettel. Itt is tanúji lehettünk annak a hazafiságnak és

tenni akarásnak, amely egy tájházat hozott létre, és egy mesterien működő tánccsoportot tart
életben, és amely nélkül már
elvesztek és beolvadtak volna
az ottaniak a románságba. De
nem! Bárhol jártunk, bármerre
néztünk, mindenhol őrizték hagyományaikat, büszkék voltak
magyarságukra, példaértékűen törődtek környezetükkel és
beszélték azt a zenész fülnek
nagyon tetsző kissé éneklős
hangsúlyú szép székely-magyar nyelvüket.
Írásom végén hadd beszéljek
arról a csak a helyszínen átél-

hető szinte leírhatatlan érzésről,
amely akkor töltött el, amikor
a földkerekség számunkra legcsodálatosabb tájain átutazva a vendégszerető emberek
körében énekelhettünk kérve
az Urat: „Ne hagyd Erdélyt
elveszni Istenem”. Ez az út
valóban emberközelivé tette
számunkra Erdélyt és az ottaniakat. Adja Isten, hogy többen és
többször visszatérhessünk, és
arra biztatom olvasóinkat, hogy
tegyék meg ugyanezt.
Thoma László
a Concordia Vegyes Kar
énekese

A Híd párt Belicát támogatja Nyitra megyében

Az érdeklődők szeptember
15-ig még jelentkezhetnek
a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára (FTDK)! A szervezők
várják az önképzési céllal
készült tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkákat.
Bár a konferencia nyelve
magyar, a jelentkezők szlovák, cseh, angol vagy más
idegennyelvű pályamunkával is nevezhetnek (feltétel,
hogy 4500-5000 karakter
terjedelmű magyar nyelvű
rezümével rendelkezzenek).
A pályamunkákat a http://
ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap
kitöltésével kell nevezni. Az
elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas
összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé,
1800 karakter). Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ
részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is
szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2017@
ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában
feltüntetve az „IGAZOLAS”
vagy az „AJANLAS” szót
(diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.
A pályamunkát kizárólag
elektronikusan lehet benyújtani a http://ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a
nevezés részeként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).
A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra
alkalmas adat nem kerülhet,
csak a dolgozat címe.
A dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók
formai követelményei elérhetőek a http://www.otdt.
hu weboldalon is a XXXIV.
OTDK központi felhívásának
3. mellékletében. A plágium
kizáró ok.
A pályamunka feltöltésének
határideje: 2017. október 2.
A Nyitrán december 1-2-án
megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül
a szervezők hívják és várják
az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A
jelentkezés technikai részletei
(jelentkezési lap, határidők
stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon
folyamatosan frissítésre kerülnek 2017 szeptember közepétől. A konferenciára regisztrációs díj nincs. A zsűri
döntése alapján helyezést
elérő diákok ösztöndíjban és
tárgyjutalomban részesülnek,
a legszínvonalasabb munkák
ajánlást kapnak a 2019 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXIV. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.

Nyitra megyében a Smer, az SNS és a Híd is har- lica korábban a szlovák nagykoalíció jelöltje volt, egyébként 2001 óta vezeti a megyét, kezdetben a
monikus egyetértésben Milan Belica jelenlegi me- mely annak idején a megyei magyar többség meg- HZDS és a nacionalista pártok támogatását élvezte,
gyefőnököt támogatja a választásokon. Hogy a Híd akadályozására jött létre. Tibor Glenda, a Smer me- később a Smerét – összesen mintegy 14 párt támogais felsorakozott Belica támogatói mellé, az abból a gyei vezetője szerint a Híd és az SNS nemcsak Belica tásával nyert négy választáson is, mindannyiszor a
szempontból azért mégis figyelemreméltó, hogy Be- mögé áll be, hanem közös jelöltlistát is állít. Belica magyar pártok támogatta jelöltekkel szemben.
2013-ban Tomáš Galbavý volt mondta Bastrnák, aki szerint az hasonló négy évvel ezelőtti for- nem ők keresték a koalíciót a aki szerint a Híd jól döntött,
az ellenfele, akit egy jobboldali is benne volt a pakliban, hogy gatókönyvet.
Smerrel és az SNS-szel, hanem hogy az SNS-szel és a Smerrel
összefogás keretein belül a Híd ha nem jön össze egyezség, sa- A nyilatkozat során a Híd azok szólították meg őket. S indul a választásokon. Nos, ez
és az MKP is támogatott, annak ját jelöltet indítanak. Végül ko- Nyitra megyei vezetőjének ha valaki számára mindez nem tehát a Híd véleménye, s hogy
ellenére, hogy a két párt nem tu- alíciós partnerük, a Smer szó- feltették a kérdést, vajon nem lenne eléggé meggyőző érv, a választók elfogadják-e ezt
dott megegyezni a közös indu- lította meg őket. „Igaz, hogy gondolkodtak-e azon, hogy előre biztosított minden aggá- a magyarázatot, illetve a Híd
lással kapcsolatban. A kampány Belicával kapcsolatban voltak Farkas Ivánt, az MKP megye- lyoskodót, hogy amennyiben Smerrel és a nemzetiekkel köfeszült volt, s ahogy az már len- fenntartásaink, ám Nyitra me- elnökjelöltjét támogathatnák a koalíció sikeres lesz, teljes tött megyei paktumát, azt majd
ni szokott, előkerült a magyar- gyében az elmúlt években meg- a közös indulás meghiúsulása mértékben érvényesíteni tudják a választás eredménye dönti el.
kártya is. Galbavý végül alul- változott a légkör, csökkentek a ellenére is. Mint mondta, az a déli járásokban élők érdekeit,
-zsumaradt Belicával szemben. A korábbi nemzetiségi feszültsé- MKP nem is keresett náluk állítása szerint erre
jelenlegi régi-új megyefőnököt gek, s ezt nemcsak mi látjuk támogatást Farkas számára, garanciákat is kapKomáromnak több balesetveszélyes
az évek során sokszor bírálták a így, hanem tudomásom szerint miután elbukott a közös in- tak partnereiktől.
kereszteződése van, közülük az egyik
szlovákiai magyar politikusok, az MKP is” – nyilatkozta az dulás lehetősége. „Így elég A további kérdésa Pozsony–Komárom közötti főút és
hogy nem fordít kellő figyelmet egyedüli szlovákiai magyar nevetséges lett volna, ha meg- re, miszerint vajon
a Tesco felöli feljáró, ahol sok esetben
a déli járások fejlesztésére, ami napilapnak azzal kapcsolatban, kérjük őket, hadd támogassuk mit szólnak ehhez
a piros jelzés ellenére folytatják útjutagadhatatlan tény.
miért álltak be végül a jelenlegi a jelöltjüket” – mondta a poli- a koalícióhoz a
kat a körforgalom felé a járművek.
Azzal kapcsolatban, hogy Be- megyefőnök támogatói mögé.
tikus. De, mint hangsúlyozta, választók, elfogadMúlt héten pénteken is ilyen koccalica személye miért vált mégis S miután ezt vélhetően maga nem keresték a kapcsolatot a ható lesz-e a szánásos ütközés történt, amikor Komáelfogadhatóvá a vegyes párt Bastrnák sem érezhette eléggé jobboldali, ellenzéki szlovák mukra, Bastrnák
rom felől érkezve egy Suzuki Ignis
számára, Bastrnák Tibor, a Híd meggyőzőnek, egy belső fel- koalícióval sem. „Négy évvel úgy reagált, hogy
vezetője, nem állt meg a tilos jelzésre
megyei vezetője magyarázta a mérésre hivatkozva azt állította, ezelőtt egy másféle szlovák a „legeladhatóbb”
és beleütközött a szabályosan haladó
bizonyítványt, körülbelül olyan Nyitra megyében ugyan Belica koalícióban mérettettük meg az MKP-val való
Š-Fabia személygépkocsiba. Ezúttal
meggyőző érveket sorakoztatva vezet, de a második helyen Mi- magunkat, a választók pedig koalíció lett vola Škoda bizonyult erősebbnek, az
fel, mint Karinthy diákja. „Mi lan Uhrík, a szélsőséges ĽSNS arra nemet mondtak” – mondta na. „Miután elutaSuzuki ugyanis az ütközés következaz MKP-val szerettünk volna jelöltje áll. A magyarázkodást Bastrnák. Hogy azért szebb le- sítottak
minket,
tében felborult, miközben a Fabiákoalíciót kötni Nyitra megyé- tehát azzal nyomatékosította, gyen a menyasszony, aki nem beszűkültek a leban csak kisebb károk keletkeztek. A
ben, miután elutasítottak, más hogy tulajdonképpen el akarják mellesleg még szemérmesnek hetőségeink”
–
vétkes gépkocsivezető felületi sérülépártokkal kezdtünk tárgyalni” – kerülni a besztercebányaihoz is tetteti magát, hozzátette, mondta Bastrnák,
seket szenvedett.

Fejre állt
a Suzuki
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Negyedszázaddal ezelőtt adták át a gútai idősek otthonát

Hagyjuk békén
Fekete Pétert!

A béke és nyugalom szigete

hozzá az anyagot, a munká- tekbe. Ez nagyon fontos szálatokat pedig a városvezetés mukra, hiszen megmarad a
a közmunkaprogram keretén családi kapcsolat, senki sem
belül ingyen elvégezteti a érzi magát számkivetettnek.
munkanélküli segélyen levő – Szeretnék még szólni a szépszakemberekkel.
Hatalmas korúak napközi otthonáról
segítség ez, anyagiakban kife- is, amely 2011-ben nyílt meg
jezni sem lehetne. Nagy előny három gondozottal. Ide azok
számunkra, hogy a fűtést és a jönnek, akiket családtagjaik
melegvíz-szolgáltatást a váro- féltenek a mindennapos egyesi fűtőművek biztosítja, mert dülléttől, miközben ők dolgozez sokkal biztonságosabb és nak. Szaknővéri felügyelettel
olcsóbb, mint egyedi fűtés- működik a napközi, a nővértechnikát alkalmazni.
ke beadja a gyógyszereket,
Szeptember 8-a ünnepi hangulatban telik a gútai idősek ott- Az sem titok, hogy a mindig napjában kétszer mér vérnyohonában, amelynek keretében kopjafát avatnak, hangver- barátságos személyzet mel- mást. Most 24 ilyen félnapos
senyt ad a Vadkerti–Zsapka–Sipos trió, illetve fellép a Bellő lett a nővérszolgálatra is nagy ápolásra szoruló idős ember
zenekar és a Borsika tánccsoport is. A rendezvénynek az ad felelőség hárul. Szakképzett tartózkodik az intézményben,
aktualitást, hogy negyedszázaddal ezelőtt adták át rendelte- ápolók látják el ezt a feladatot, de valószínűleg még többen
tésének az épületet, amelyben 80-85 idős gútai részesül teljes ők figyelik a
ellátásban és gondoskodásban.
gyógyszerelláA rendszerváltást megelőző tik. Állandó nővérszolgálatunk tást, ügyelnek
utolsó években dr. Tóth Imre, van, ők az éjszaka folyamán is azok kiosztására és arra, hogy
az akkori polgármester, mint a be-benéznek a lakókhoz.
jnb tanácsának tagja harcolta Az otthon gazdasági helyzeté- a betegek időki, hogy Gútán felépüljön egy ről annyit kell még elmondani, ben bevegyék
modern, a kor követelményei- hogy egy-egy bentlakó átlago- azokat. Ha kell,
nek megfelelő idősek otthona. san havi 310 eurót fizet a teljes a körzeti orvosi
Abban az időben már egyre ellátásért. Ezen felül csak az ellátás mellett
több magányos ember élt a állami támogatás számít stabil gondoskodnak
hogy
tanyavilágban is, akik igényel- bevételnek, ebből a két forrás- arról,
az otthon laték a folyamatos felügyeletet, bóll gazdálkodik az otthon.
A kádakat zuhanyozókra cserélték
– Hazudnék, ha azt ál- kói eljussanak
szakorvosi
lítanám, hogy a város- a
vezetés nem támogatja rendelésekre és azok ajánlá- igénylik majd. Amíg itt van az
munkánkat – teszi hozzá sai bekerüljenek a beteg napi idős, felügyeletre szoruló hozaz igazgató. – Folyama- programjába. A nővérek fel- zátartozó, a családtagoknak
tosan megújul az épület, adata az esetleges sebkezelés, nem kell aggódniuk, hogy a
dédi nem felejti-e nyitva a gázelőször bekerítettük a átkötés is.
területünket, azután par- – Nem unatkoznak az itt lakók, csapot, nem téved-e el.
kosítottunk, felépítettük gyakran érkeznek hozzánk
***
a filagóriákat, hintapadot műsoraikkal az iskolások, Zárásképpen álljon itt egy viés egy miniszínpadot is vidám farsangi bálokat szer- dám történet:
felállítottunk.
Szeret- vezünk. Jó a kapcsolatunk a Az állandóan huncutkodó
nénk minden szobában Gútai VMK igazgatójával, aki asszonyok egyikre rászólt a
megújítani a szociális he- minden jelentősebb rendez- láthatóan unatkozó otthonlalyiségeket. Napjainkban vényükre, színházi előadása- kóra, X. bácsira:
már nem nevezhetők kor- ikra szabadjegyet biztosít az – Maga még itt van?
szerűnek a hagyományos intézet lakói számára. A jobb – Hol lennék?
Mgr. Murányi György igazgató fürdőkádak,
amelyek kondícióban lévők a nyugdí- – Elfelejtette, hogy pártgyűlés
időskorban rendkívül ve- jasklubok szervezésében ki- van a kultúrházban?
X. úr egy kicsit gondolkodott
ellátást. Kevesen tudják azonazon, hogy milyen párt miban, hogy egy nyolcemeletes
lyen gyűlése is van éppen, de
épületre kaptak engedélyt és
csendben bement a szobájába,
pénzt, ám a rendszerváltás
ünneplőbe öltözött és elment.
után a beruházásra szánt pénzAz ügyeletes nővér percekig
összeg a felére apadt, s így
nem kapott levegőt, amikor
csak négyemeletesre sikerea nevetéstől könnyes szemű
dett. A szobákat úgy alakítotasszonyok elmondták, hogy a
ták ki, hogy a házaspárok akár
bácsi pártgyűlésre ment. Baj
saját bútoraikat is bevihessék,
nem lett, X. bácsit a kultúrház
hogy korábbi emlékeiktől, tárajtajánál, a nem létező gyűlés
gyaiktól ne kelljen megválnikezdetére várva találták meg
uk.
a keresésére indult ápolók...
– Ezt a célkitűzést tartjuk ma
is szem előtt, hiszen az otthon
Az árnyas fák alatt a filagóriában és a hintapadon
közösségi életén kívül minden
pihenhetnek az otthon lakói
lakónak biztosítani szeretnénk
az intim szférát. Annak ellené- szélyesek, többnyire itt történ- rándulásokra, fürdőbe
re, hogy saját konyhánk bizto- nek a legsúlyosabb balesetek is eljárnak – folytatta
sítja a napi étkeztetést, a szo- is. Helyettük úgy alakítottuk Murányi György, aki
bákhoz kis konyha is tartozik, ki a zuhanyozókat, hogy azo- azt is elmondta, hogy
ahol lehet kávét főzni, gyors kat kapaszkodókkal láttuk el ez nem egy zárt intézvacsorát készíteni – mondja és körülöttük nincsenek olyan mény, inkább amolyan
Mgr. Murányi György igazga- akadályok, amelyek esetleg a kollégiumrendszerű.
tó, aki készségesen vezet vé- tolókocsis otthonlakókat arra Egyeztetés alapján a
hazavigig az épületen. – Napközben kényszerítenék, hogy ki kell- családtagok
folynak a folyosói „traccspar- jen szállniuk a zuhanyozás- hetik szerettüket, kitik”, ám esténként sincs senki hoz. A 42 fürdőszobából két év vihetik egy nagyobb
egyedül, átjárnak egymáshoz alatt harmincat építtettünk át. bevásárlásra az üzlebeszélgetni. Sok olyan lakónk Visszatérve a városvezetéshez,
Traccsparti
van, aki már nehezebben mo- mi elmondjuk, mit szeretnénk
a folyosón
zog, őket a sorstársaik is segí- megvalósítani, megvásároljuk

Tárlatnyitás
a Limesben

Szeptember 3-án nyílt meg a
Limes Galériában a III. Bokros szimpózium című kiállítás, amelyet T. Nagy Katalin
művészettörténész
nyitott
meg.
A házigazda szerepében Dr.
Farkas Veronika művészettörténész köszöntötte a résztvevőket. Közreműködtek a
szimpózium résztvevői.
A kiállítás szeptember 10-ig
tekinthető meg hétfőtől péntekig 10-től 14 óráig, szombaton és vasárnap megegyezés
szerint.

A sajtóban azt olvastam, hogy
Nyitra megyében elutasítottuk
a Híddal való együttműködést a
közelgő megyei választásokon.
Legalábbis, a Híd Nyitrai kerületi
elnöke ezt nyilatkozta.
Nézzük, mi az igazság. Bastrnák
Tiborral ellentétben részt vettem
az MKP és a Híd vezetői első, februári tanácskozásán is, nemcsak a
második, áprilisi találkozón. A február 17-én lezajlott legmagasabb szintű tanácskozáson három dologban egyeztünk
meg, közöttük abban, hogy a két párt a déli öt megyében
nem indít egymással szemben elnökjelölteket a soron következő megyei választáson. Az immár egykörös elnökválasztáson ne aprózódjanak el a magyar szavazatok, a szlovákiai
magyarok lehetőleg egy magyar ajkú jelöltre voksolhassanak. Később majd megállapodunk abban, hogy az egyes déli
megyékben melyik párt állítja a megfelelő elnökjelöltet.
Az április 26-án megejtett második találkozón Menyhárt József, az MKP elnöke indított. Közölte, hogy Nagyszombat
megyében az MKP Berényi Józsefet jelöli a megyeelnöki
tisztségbe, egyúttal a februári közös határozatunk tükrében
kérte számára a Híd támogatását. Nyitra megyében pedig
kívánatos, hogy a Híd állítson megyei elnökjelöltet, akit az
MKP támogathat, hogy Nyitra megyének végre magyar ajkú
elnöke lehessen. A Híd vezetői nem fogadták el elnökünk
javaslatát. Ellenben azt javasolták,
hogy elképzelhető számukra személyem, mint elnökjelölt támogatása
Nyitra megyében. Viszonzásul ők
állítanának elnökjelöltet Nagyszombat megyében és kérték számára az
MKP támogatását. Ezt pedig az MKP
küldöttsége nem fogadta el. Vagyis
döntetlen eredmény született. Végül nem egyeztünk meg
semmiben. Illetve egyetlen dologban, jelesül a megyei
választási körzetek szintjén a járási vezetőink megegyezhetnek, amennyiben hajlandóság mutatkozik részükről az
együttműködésre. Tehát egyikünk kezében sem maradt Fekete Péter. Hagyjuk őt békén! Hagyjuk már azt a mantrát,
hogy ki miatt hiúsult meg az együttműködés. Ma már úgysem kíváncsi rá senki sem a szlovákiai magyar társadalmi
és politikai környezetben.
Mivel Nyitra megyében a Híd kormánykoalíciót másoló
hármas koalícióban indul és közös elnökjelöltjük Milan
Belica, nyilván a párt belső struktúráiban kiadják az utasítást, hogy választóik arra az elnökjelöltre szavazzanak,
aki a kezdetektől, megszakítás nélkül, 16 éve Nyitra megye
elnöki székében ül. Még véletlenül sem az egyetlen magyar
ajkú elnökjelöltre. A Híd választói majd nyilván eldöntik,
hogy elfogadják-e az utasítást, vagy nem. Mert elért eredményeink tükrében olyan választási kampányt szeretnénk
folytatni, amely megszólítja majd a magyar választókat
Nyitra megyében. Kivétel nélkül. Persze, a szlovákok számára is lesznek vonzó javaslataink, célkitűzéseink.
Farkas Iván, az MKP alelnöke,
Nyitra megye elnökjelöltje

Eredményes együttműködés
Véget ért az 5. Lehár Nyár, ezért tisztelettel mondok köszönetet a médiapartnerségért, hogy hétről-hétre közreadták a
következő vasárnap programját.
A szélsőséges időjárási viszonyok ellenére sikerült mind a kilenc tervezett koncertünket megtartani. Mindegyik koncert más
műfajú volt, hogy kedvükre válogathassanak a térre kilátogatók. Azt szerettük volna elérni, hogy az emberek rájöjjenek,
vasárnap esténként nem kell otthon, a tévé előtt ülniük, érdemes kijönni a város főterére és szórakozni egyet. Úgy vélem,
ezeknek a koncerteknek komoly közösségépítő szerepük is van.
A Klapka tér ilyenkor találkozási ponttá válik, ahol azok is öszszefutnak, akik már évek óta nem látták egymást. Itt viszont ez
alatt az egy óra alatt mintha megállna az idő, mintha éppen akkor nem is lennének olyan nagy problémák a világban, mintha
kicsit visszatérne a régi békeidők hangulata… Jó látni a zenét
hallgató, mosolygó embereket. Remélem folytathatjuk jövőre is.
Addig is várunk mindenkit október 27-én a VMK-ba a Csárdáskirálynő nagyoperett előadására, majd január 27-én a
Lehár-bálra.
Klemen Terézia, a Lehár Ferenc P.T. elnöke

5. KOMÁROMI MÉZFESZTIVÁL

A Komáromi Méhészek Egyesülete szeptember 16-án immár 5. alkalommal rendezi meg a hagyományos őszi Mézfesztivált. A szervezők reggel 8 órától színes programokkal várják az érdeklődőket
a komáromi sportcsarnok előtti téren. Rossz idő esetén a sportcsarnok aulája nyújt majd menedéket a rendezvénynek.

A látogatók megkóstolhatják és egy verseny keretén belül értékelhetik a környékbeli méhészek
mézeit, mézborait és különböző méhtermékeit,
melyek nem csak finomak, de bizonyítottan jó
hatással vannak az emberi szervezetre. A komáromi iskolák diákjai és különböző kultúrcsoportok
fellépéseikkel színesítik a programot és természetesen a szokásos lacikonyha is rendelkezésre áll
majd finom sültekkel, gulyással és frissítő italokkal. A gyermekeknek ugrálóvárral és animátorok
segítségével szervezett játékokkal, vetélkedőkkel
is kedveskednek a szervezők. A látogatók a kiállítás felkeresésével köszönetet mondhatnak a méhészeknek fáradságos és egyre nagyobb szakértelmet követelő munkájukért.
Polgár Sándor

LIBERTATE melléklet

Nálunk mindent megtalál!
Forduljon hozzánk bizalommal!
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Békülékeny férj

Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?
Szeptember
a poloskák hónapja
A poloska kedveli a zöldségeket, gyümölcsöket és szívesen be is költözik hozzánk.
Főként a meleg időjárás
kedvezett az észak-afrikai
eredetű zöld vándorpoloska

elszaporodásának
KözépEurópában, így nálunk is; a
nagy számú, a lakásokba is
„beköltöző”, büdös rovarok
az első fagyokig, várhatóan
október végéig okoznak kellemetlenséget. A zöld vándorpoloska az emberre nem
veszélyes, ugyanakkor kárt
tesz a zöldségekben, gyümölcsökben, például a paprikában, paradicsomban, almában, körtében. Ahogyan az
időjárás hűvösebbre fordul,
védett helyet keresnek, és így
a lakásokban is megjelennek.
A „lakásfoglalás” ellen szúnyoghálóval, a növényi kártétellel szemben növényvédő
szerekkel lehet védekezni, de
ebben az esetben figyelembe
kell venni a növényegészségügyi várakozási időt. Így
a termés folyamatos szedése
esetén rovarölő szerrel való
védekezésre már nemigen
van lehetőség.
Elszaporodásukat a régió-

ban a kereskedelem, az utazások gyakoribbá válásával
„a zsebimport”, valamint az
éghajlatváltozás segítette elő.
A melegebb klíma ugyanis lehetővé teszi a zöld vándorpoloska áttelelését, így tavaszi
újbóli kártételét. A nyár közepére, illetve
végére szaporodnak el újra.
A
megelőző
védekezés hatásos ellenük, ott,
ahol az egyéb
kártevők ellen
rendszeresen
védekeznek, a
zöld vándorpoloska sem tud elszaporodni. A
teljes termőterületen egységesen kell védekezni.
A zöld vándorpoloska kártételével, miután már megtelepedett az országban, a továbbiakban is számolni kell,
mennyisége pedig az időjárás függvénye. A zöld vándorpoloska mellett a szintén
nagyon büdös ázsiai márványos poloska is előfordul az
országban, amely szintén inváziós kártevőnek számít, de
egyelőre még kevesebb van
belőle.
A kertekben megkezdődhet
az őszi munka
A gyümölcsfákon található
sarjakat tőből kell eltávolítani.
A gyökérsarjak eltávolításakor
az előtörés helyét bontsuk ki a
földből, és határozott mozdulattal tőből tépjük ki. Akárcsak
metszés után, itt se maradjon
el a sebkezelés. A letermett
őszibarackfák nyár végi, szep-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

temberi zöldmetszésével tehetjük levegősebbé a gyümölcsfa
koronáját, elősegítve a jövő
évi termőrügyek kialakulását.
Szeptember az ideje a köszméte és a ribiszke ifjításának, ritkításának. Szeptemberben az
őszi gyümölcsfa-telepítéshez
előkészíthetjük az ültetőgödröket, amelyeknek az aljára
terítsünk szerves trágyát, vagy
komposztot.
Mivel a málna félcserje, és a
letermett részek elszáradnak,
ezeket tőből ki kell metszeni.
Az elburjánzott málna felesleges tősarjait nyár végén távolíthatjuk el. A tőritkítás során
ideális esetben egy tövön négyöt sarj maradjon. Ugyanez a
sorban ültetett málna esetében
10-15 sarj méterenként. Az
életerős gyökérsarjakkal pótolhatjuk a kiesett málnatöveket.
A szőlőben a szőlőfürtök körül
elburjánzott leveleket ritkítsuk
meg, hogy a nap jobban érje a
fürtöket. A szőlőtőkék főhajtásait és 4-6 leveles oldalhajtásait, a támaszrendszeren túlnyúló
hajtásrészeket akárcsak augusztusban, ismét csípjük viszsza, illetve a hónaljhajtásokat
kurtítsuk meg.
Érdemes szem előtt tartani,
hogy a burgonya betakarításának fő ideje is szeptember, de
vannak korábban és későbben
érő fajták is. A burgonya virágzás után szedhető fel. A betakarítás előtt 3-4 héttel hagyjuk
abba az öntözést. Ha a burgonya szedése kitolódik, a gumóban lévő keményítő cukorrá
alakul, és a burgonya nem élvezhető, sem nem tárolható.
-la-

humor-csokor
Megbetegszik a férj, a feleségével elmegy az orvoshoz. Az orvos
megvizsgálja, majd behívja a feleséget egy négyszemközti beszélgetésre.
– Asszonyom, a férjének megártott a stressz. Segítenie kell neki.
– Hogyan segíthetek?
– Először is a táplálkozás: minden reggel főzzön zsírmentes ételt,
ebédre húst, vacsorára sok gyümölcsöt. Aztán a pihenés: ne veszekedjen vele, ne kritizálja. Lehetőleg sok meccset nézessen vele.
Fontos a sok szex is, lehetőleg hetente többször csinálják. Ne szóljon neki erről a beszélgetésről, mert ez tovább rontaná a helyzetét.
Ha ezt a következő pár hónapban betartja, a férje meggyógyul, ellenkező esetben sajnos meghal.
Visszamegy a feleség. Férje megkérdezi:
– Na, mit mondott a doki?
– Azt, hogy meg fogsz halni!
– Mi a különbség az anyós és a víziló között?
– ???
– Az egyik ronda, nagy szőrös állat. A másik meg aranyosan
tudja mozgatni a fülét...
– Miért rak a szőke nő sapkát és sálat a számítógépre?
– ???
– Hogy el ne kapjon valamilyen vírust...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Jó a kedve és tele van
energiával. Mindenkit megnevettet és csak úgy árad önből a
kedvesség. A párkereső Vízöntők szinte azonnal be is vonzanak
valakit, aki nem tud ellenállni ennek a sugárzó energiának és
közeledni próbál. Igyekezzen megtartani ezt az állapotot, amit
annyira élvez és merjen távlati terveket szőni!
HALAK (február 21. – március 20.) Nem viselkedhet mindig
úgy, ahogy az illendő, és ahogy azt a szerettei elvárják öntől.
Ha mégis megteszi, egy idő után semmiben sem fogja örömét
lelni, hiszen nem a saját életét éli, nem a saját törvényei szerint
működik. Legyen őszinte saját magához, vállalja önmagát, de
néha fogadja el mások ötletét is!
KOS (március 21 – április 20.) Úgy érzi magát, mintha egy
mesébe csöppent volna. Kedvese olyan szerelmes önbe, mint
talán még soha és mások is igyekeznek felkelteni a figyelmét.
Márpedig mi lehetne ösztönzőbb hatással önre, mint hogy
csodálják és meg akarják hódítani, sőt versengenek önért.
BIKA (április 21. – május 20.) Több dologra is lehetősége
nyílik ezen a héten, de önre egyáltalán nem jellemző módon
nem mer ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi időben,
ami annak a jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire
és szándékaira. Ne aggódjon, hamarosan a régi bátorságát is
visszanyeri.

Augusztusi szerencsés nyertesünk Fuisz Attila, komáromi olvasónk.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno n E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Olyan könnyeden és humorosan beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja, akikre pedig nem vetett szemet. Élvezze nyugodtan
rajongói csodálatát, de ne játszadozzon az érzelmeikkel,
mert az ő számukra talán mindez sokkal nagyobb jelentőséggel bír.
RÁK (június 22. – július 22.) Törődjön többet kötelességeivel, különben egyre nyomasztóbbá válnak, és úgy érzi
majd, hogy nem tud eleget tenni nekik. Haladjon szépen
sorjában a teljesítésükkel, és azután nyugodtan átadhatja
magát az édes pihenésnek. Ez a környezetében élőkkel való
kapcsolatát is feszültségmentesíti.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kiválóan érzékeli a másik nem tagjainak minden rezdülését. Ez hatalmas
fegyver, hiszen így bárkinek felkeltheti az érdeklődését. Vigyázzon, nehogy fájdalmat okozzon valakinek! Otthonával
kapcsolatos ügyekben érdemes olyan beruházásokat is eszközölni, amelyek kockázattal járnak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Újra tele van energiával és alig várja, hogy belekezdhessen valami komoly
dologba. Semmiképp ne siessen haza ezen a héten, hanem
amikor csak teheti, menjen társaságba. Ne elégedjen meg
barátai társaságával! Ismerkedjen, mert sorsdöntő találkozás vár önre!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Időnként ön is
kénytelen elővenni a takarítószereket és olyan földi dolgokkal foglalkozni, mint a rendrakás és takarítás. Essen túl rajta
minél hamarabb és azután újra annak szentelheti magát, ami
igazán az ön világa, ahol elemében érzi magát, és ami tökéletesen ki tudja kapcsolni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Mostani kapcsolatában olyan új oldalait fedezi fel a szerelemnek, amilyeneket mással még nem élt meg. Amíg benne akar maradni
a kapcsolatban, addig ez erős kapcsot jelent, de ha szakítást
tervez, komoly dilemmát okozhat, vajon csak vele élheti meg
mindezt, vagy bárki mással is.
NYILAS (november 23. – december 21.) A házasság vagy a
párkapcsolat sikere nagyban múlik azon, mennyire képes a
két fél egymásra hangolódni. Ha oda tudnak figyelni egymás
szükségleteire és tekintettel vannak egymásra, olyan összhang
jön létre önök között, mely különleges élménnyé teszi együttléteiket.
BAK (december 22. – január 20.) Ne bújjon el a világ elől, még
ha nincs is kedve kimozdulni otthonról. Legalább telefonon beszélgessen barátaival és mondja el nekik, hogy mi nyomja a
szívét! Higgye el, sokat segít, ha valakivel megosztja gondolatait és érzéseit, akkor ön is tisztábban fog látni sok mindent és
megérti mások problémáit is.
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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.

Eladó
Martoson
tökmag,
nagyobb mennyiségben is
(400 – 500 l).
Ára 2,20 euró/liter.
Telefon:

0905 329 943

Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék
földet
Gúta környékén
20 ha-ig.
Telefon:
0908 463 830

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

Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.

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

Azonnali
belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

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

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

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

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

0907 227 699
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MŰSORAJÁNLAT
szeptember 9-től 15-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

VASÁRNAP
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

TV2

7.00 Mesék, 12.35 Egymás
nyakán (amer.), 13.05 Csillagpor (angol-amer.), 15.45
A szultána (török), 16.55
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.505 Taxi
3 (francia), 20.50 Godzilla
(amer.), 0.25 Megint 48 óra
48 óra (amer.), 2.20 Hősök
(amer.)

7.0 0 T V2 mat i né, 12.55
Falforgatók , 13.30 Gy ilkos sorok (amer.), 14.35
D r. House (amer.), 15.35
Taxi 3 (f ra ncia), 17.25 R ipost, 18.0 0 Tények , 18.50
Sz t á rba n
sz t á r,
22.0 0
Rossz a nyá k (amer.), 0.15
Tökéletes ha ng (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 12.55
A nyá k g yöng ye (amer.),
13.50
Glades
(amer.),
14.55
A
ment alist a
(amer.), 15.55 K i ncsvad ászok t á rsasága (amer.),
18.0 0
Hí radó,
18.50
Fók usz ,
20.0 0
X-Fa ktor, 21.50 Másnaposok
2 (amer.), 0.0 0 A fal ka
(amer.-német)

RTL II
12.20 Az élet csajos oldala (amer.), 15.00 UEFA
magazin, 16.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 Vadidegen (amer.), 22.15 Castle
(amer.), 23.15 Vadidegen
(amer.)

M2

11.20 Góg yi felüg yelő,
12.50 A g y űsz ű nyi erdő
lakói, 13.15 A k is herceg
leg újabb kalandjai, 14.05
Digby,
a
tinisárkány,
15.00 Peppa malac, 17.05
A g u mimaci k, 19.55 Zou,
20.15 Eg yszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.05 Én
vag yok it t!, 22.40 M R 2
Szimfoni k, 1.15 Öl ni k íméletesen (amer.)

Duna tv

12 . 50 Új i d ő k új d a l a i ,
13. 50 S .O. S . L ove! (m a g y a r- a m e r.), 15. 35 Ja nika
(m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
M r. M a g o o (a m e r.), 21.0 5
A b ol d og s á g s o s e m já r
e g ye d ü l (f r a n c i a), 2 3.0 0
Sz ö ke vé ny vo n a t (a m e r.)

Duna World

11.25 Feket e g yémá ntok
(mag ya r), 14.15 Ha ng v illa , 14.50 A Zi n ner, 15.45
Hog y volt?, 16.45 Új idők ,
új d alai, 17.20 Csalá d-bar át , 18.55 Térké p, 19.25
Í zőr zők , 20.0 0 M i ndenből
eg y va n , 21.35 A Bag i Nacsa Show, 22.35 Tót h János (mag ya r), 23.10 O pe r a Café

Pozsony 1

12.55 A szerelem illata (olasz), 14.40 Carl és
Bertha (amer.), 16.20 Ne
hívj nagyapának (német),
17.55
Főzzünk,
18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.25 A test
titkai, 21.20 Talkshow,
22.15 A szerelem árnyékai (olasz), 23.40 Carl és
Bertha (amer.)

Pozsony 2

13.55 Farmereknek, 14.20
Vadászoknak,
14.50
Tesztmagazin, 15.30 FIFA
Magazin, 16.00 Európa Liga magazin, 16.45
Labdarúgás, 20.00 Hírek,
20.40 Földönfutók és zarándokok (csehszlovák),
22.20 Négy megálló Havannában (kubai), 23.45
Csendben

Markíza tv

6.55 Tom és Jer r y barátai, 7.25 Madagaszkár
pingvinjei (amer.), 10.20
K rokodil Dundee 2 (ausztrál), 12.40 Táncolj!, 16.15
Anyád napja (amer.), 18.20
Így mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 San Andreas
(amer.), 23.05 Bad Boys
(amer.), 1.35 K rokodil
Dundee 2 (amer.)

JOJ TV
8.50 A Simpson család
(amer.), 9.35 Csillag születik, 11.10 Összekutyulva
(amer.), 13.10 A legszebb
ajándék (amer.), 15.45
Krúdék (amer.), 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Take Me Out, 22.55 Csajos buli (amer.), 1.00 Oltári vőlegény (amer.)

RTL Klub

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

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Rachel
esküvője (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Született szobalányok (amer.), 0.20
Lángoló Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Jackie
Brown (amer.), 3.10 Hűtlen
vágyak (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina, 15.45 A sors útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
18.55 Séfek séfe, 20.30 Áll
az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 0.20 Hawaii
Five-0 (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 18.55 Séfek séfe, 20.30
Áll az alku, 21.35 Drágám,
add az életed!, 23.20 Szemekbe zárt titkok (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 Survivor, 15.35
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok
közt, 22.10 Szulejmán (török), 23.45 Házon kívül

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 Survivor, 15.35
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20
Fókusz,
18.00
Híradó,
19.00 Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.10 CSI: A
helyszínelők (amer.), 2.05
Döglött akták (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 Survivor, 15.35
A szeretet útján (török),
16.50 Story Extra, 17.20
Fókusz,
18.00
Híradó,
19.00 Survivor, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.15 A (sz)ex
az oka mindennek (amer.),
1.30 A harcos útja (amer.)

RTL II

RTL II

RTL II

RTL II

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

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

10.00 Narancsvidék (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.50 A konyhafőnök junior,
17.50 Segítség, bajban vagyok!, 20.50 UEFA Európa
Liga élő mérkőzés, 0.30 Új
csaj (amer.)

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

M2

M2

M2

M2

13.25 Tatonka történetei, 14.20
Raju, a riksa, 15.00 Irány Dínóföld!, 15.55 A város hősei, 16.05
Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú
Robin Hood kalandjai, 18.50
Dóra, a felfedező, 19.40 Sam, a
tűzoltó, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.45 Odaát (amer.), 0.30 Lola
(amer.-kolumiai)

Duna tv

Duna tv

M1

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.05 A
Muzsika TV bemutatja,
13.20 Magyarország legszebb városai (amer.), 14.25
Házon kívül, 15.00 Hidalgo
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
A Karib-tenger kalózai
(amer.), 21.50 Fák jú, Tanár
úr! (német), 0.55 A Karibtenger kalózai (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 Survivor, 15.35
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.10 Dr. Csont
(amer.), 1.30 Döglött akták
(amer.)

RTL II

RTL II

10.35 Thelma és Louise
(amer.-francia), 13.10 Segítség, bajban vagyok!,
18.10 Tucatjával olcsóbb
2 (amer.), 20.00 Valentinnap (amer.), 22.25 A király
beszéde (angol-ausztrál),
0.40 Valentin-nap (amer.)

M2

12.50 A gy űsz űnyi erdő
lakói, 13.15 A kis herceg
legújabb kalandjai, 15.00
Peppa malac, 17.05 A gumimacik, 17.30 Aladdin,
17.50 Dr. Plüssi, 18.15
Rudi malac újra száguld
(német), 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.10 Bel Ami (angol-francia), 0.35 Europe in Concer t

Duna tv

13.40
K i ncsvad ászok
(amer.), 15.35 A z én lányom nem olya n (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 A kala ndor és a lady
(a ngol), 19.30 Mag ya rország szeretlek!, 21.0 0 A z
órá k (amer.), 23.0 0 Casino (amer.-f ra ncia), 2.0 0 A
Bagi Nacsa Show

Duna World

10.55 Kü lönös há za sság
(mag ya r), 13.55 Per u ,
Ch ile, 14.50 A Zi n ner,
15.45 Ég, f öld , fér f i, nő,
16.45 Ismerd meg!, 18.55
Ö t kont i nen s, 19.25 Hazajá ró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.35 P r ivat i zá ció,
22.35 Hog y volt?, 23.30
Ha ng v il la

Pozsony 1

11.05 Szlová k ia ké pekben , 13.0 0 A z ajtó mö göt , 14.10 Poi rot (a ngol),
15.40 A r iói fér f i (f r a ncia), 17.40 Menjü n k a
ker tbe!, 18.15 A konyhá m
t it k a , 20.25 Colet t e (szlo vá k), 22.25 Lid ice (szlo vá k- cseh), 0.30 Poi rot
(a ngol)

Pozsony 2

10.30 Szent m ise, 12.15 A
pá sz tor becsü let e, 13.20
O r ient á ciók , 14.0 0 Sz ínészlegend á k , 15.45 Jégkorong, 18.30 Est i mese,
20.0 0 H í r a dó, 20.10 I nd iai nya r a k (a ngol), 21.45
R a n ( japá n)

Markíza tv

6.55 Tom és Jerry barátai
(amer.), 7.20 Scooby-Doo
(amer.), 8.50 A Spiderwick krónikák (amer.),
10.50 Boyard erőd, 12.30
San Andreas (amer.), 15.00
Rex (szlovák), 17.05 Niké,
17.50 Felvég, alvég, 19.00
Híradó, 20.30 Táncolj!,
23.35 A farm, 0.35 A lány
a vonaton (amer.), 2.45 Elrabolva (amer.)

JOJ TV
7.40 Krúdék (amer.), 9.35
A Simpson család (amer.),
10.25 Csillag születik,
11.55 A szállító 4 (amer.),
13.50 A Boszorkány-hegy
(amer.), 16.00 Új kertek,
17.00 Szuper nyaralók,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Szökevény elme
(amer.), 23.00 Öljétek
meg Bobbyt! (amer.), 1.10
Kétségek között

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

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 A meseerdő lakói,
13.25 Tatonka történetei,
15.35 Gondos bocsok, 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, 22.45 Odaát (amer.)

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces kajái, 13.25 Charlie, majom
a családban (német), 14.15
Zor ro (kolu mbiai), 15.05
A vidék i dok tor (német),
16.00 A múlt ár nyékában
(szlovák),
17.00
R idik ül, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Kék fény,
21.25 Hawaii 5.0 (amer.),
22.20 Rejtélyek asszo nya (amer.), 23.50 De k i
ölte meg Pamela Rose-t?
(amer.)

Duna World

11.30 Sziget a szárazföldön
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.15 Öt kontinens, 14.45
Itthon vagy!, 15.10 Roma
magazin, 17.20 Családbarát, 19.00 Magyar rock,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Tűzvonalban
(magyar),
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Profik (angol), 15.30 Esély,
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Talkshow, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Az ellentétek vonzásában (olasz),
21.55 Riporterek, 22.30
Dr. Martin (szlovák), 0.15
R.I.S. (olasz)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.55
Szlovákok
Ukrajnában,
15.35 Nemzetiségi magazin, 17.10 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 21.30 Tudományos magazin, 22.30 Alphaville (francia-olasz)

Markíza tv

8.30 Feleségcsere, 10.55
Jószomszédi
viszonyok,
11.55 Cobra 11 (német),
15.00 Rendőrségi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég, Alvég (szlovák), 21.50 A
farm, 23.00 Kredenc, 0.25
Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.00 Híradó, 12.50 Topsztár, 13.05 Családi történetek, 14.25 Csillag születik,
15.55 Rendőrök akcióban
(szlovák), 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.25 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.25 Bostoni
halottkémek (amer.)

KEDD

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 Survivor, 15.35
A szeretet útján (török),
16.50 Story extra, 17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Survivor, 20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok
közt, 22.10 Castle (amer.),
1.00 Homeland (amer.)

12.25 Kicsi a bors, de erős,
15.00 Irány Dínóföld!, 15.35
Gondos bocsok, 16.05 Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú
Robin Hood kalandjai, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 22.45 Odaát
(amer.), 0.30 Lola (amer.-kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces kajái,
14.20 Zorro (kolumbiai),
15.10 A vidéki doktor (német), 16.00 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Ridikül,
18.35 Rex felügyelő (németosztrák), 19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Önök
kérték, 21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai), 23.10
Az én szerelmem (amer.)

Duna World

7.10 Kívánságkosár válogatás, 10.10 Ridikül, 11.25 Az
aranyifjú (magyar), 13.40
Hazajáró, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Útravaló, 17.20 Család-barát,
19.00 Magyar rock, 20.00
Budavári
Palotakoncert,
20.25 Maradj velem..., 21.35
Tűzvonalban
(magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Profik, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Brown atya, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Maigret (angol), 21.55 Szlovák ízek, 22.25 Nyomtalanul
(amer.), 23.25 Profik

Pozsony 2

13.20 A vadon gyilkosai,
14.30 Tudományos magazin,
17.10 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.05 Hollywood
háborúban (francia), 22.30
Talkshow, 23.40 A váróterem
(szlovák)

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

RTL Klub

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces kajái,
13.25 Charie, majom a családban (német), 14.15 Zorro,
15.05 A vidéki doktor (német), 16.00 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Ridikül,
18.35 Rex felügyelő (németosztrák), 19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Zsaruvér (amer.), 21.25 No Limit
(francia), 23.05 A boldogság
színe (magyar)

Duna World

11.40
Titkok
éjszakája
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.45 Kár pát expressz, 15.10 Nemzetiségi
magazinok, 16.10 1100 év
Európa közepén, 16.45 Magyarország története, 17.20
Családbarát, 19.00 Dob +
basszus, 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Tűzvonalban (magyar), 22.35
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Prof ik, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Brown atya,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Bajnokok Ligája, 23.35
Prof ik, 0.25 A bűntények
évada (olasz)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 14.35 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin, 17.10 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 A
Föld bolygó, 21.00 Dokumentumf ilm, 22.35 Művészetek, 23.45 A bányászok
kenyere (szlovák)

Markíza tv

10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.45 Cobra 11 (német), 14.50 Rendőrségi
történetek, 15.50 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Különleges átalakulások, 22.10 A
farm, 23.15 Veszélyes viszonyok (amer.)

10.05 Családi tör ténetek,
11.55 Cobra 11 (német),
14.00 A far m, 15.00 Rendőrségi tör ténetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.00
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó,
20.30
Boyard
erőd, 22.10 A far m, 23.10
Veszedelmes
viszonyok
(amer.), 0.15 Cobra 11 (német), 2.20 Ismétlések

JOJ TV

JOJ TV

8.20 Tárgyalóterem, 12.50
Topsztár, 14.25 Csillag születik, 15.55 Rendőrök akcióban, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Senki sem tökéletes, 23.00 A fedélzeten,
0.05 Bostoni halottkémek
(amer.)

8.15 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.50 Topsztár, 13.05
Családi történetek, 14.25
Csillag születik, 15.55 Rendőrök akcióban, 17.00 Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
22.00 Szuper karaoke, 23.40
Bostoni halottkémek (amer.)

Markíza tv

RTL Klub

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.05 Pupákok, 13.25 Tatonka történetei, 14.25 Raju, a
riksa, 15.10 Franklin, 17.40
Az ifjú Robin Hood kalandjai, 18.00 Szófia hercegnő,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21.35 Én vagyok itt! (brazil),
22.45 Odaát (amer.), 0.30
Lola (amer.-kolumbiai)
12.50 Jamie 15 perces kajái, 14.10 Zor ro (kolu mbiai), 14.55 A vidék i doktor (német), 15.45 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
17.00 R idi k ül, 18.00 Hí radó, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Tóth János
(mag yar), 21.00 Fábr y,
22.25 Élet revalók (mag yar), 2.05 Hazajáró

Duna World

11.30 A hivatásos szűz
(magyar),
13.45
Opera
Café, 14.15 Magyar krónika, 14.45 Család és otthon,
15.10 Rondó, 16.10 1100
év Európa közepén, 17.20
Család-barát
válogatás,
19.00 Magyar rock, 20.00
Szenes Iván írta, 21.35
Tűzvonalban
(magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
P rof i k , 15.30 L ehet őség,
16.25 A v ilág ma d á r t ávlatból, 16.55 Brow n at ya ,
17.45 Pá rbaj, 18.20 Ö t en
öt el len , 19.0 0 H í r a dó,
20.25 Há za sság sz ü nett el (német), 21.55 Ba n k s
felüg yelő (a ngol), 23.25
P rof i k

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.30
A Föld bolygó, 15.30 Roma
magazin,
17.30
Hírek,
18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 Dokumentumf ilm, 20.45 Labdar úgás, 23.05 Fesztiválpercek,
23.10 Rendőrség, 23.25
Szlovák bigbít

Markíza tv

10.35 Jószomszédi viszonyok, 11.35 Cobra 11
(német), 14.50 Rendőrségi esetek, 15.55 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí radó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Hí radó, 20.30 Rex (szlovák),
21.30 A far m, 22.40 Ve szedel mes viszonyok

JOJ TV
10.30 Az ördög nem alszik, 12.00 Híradó, 12.55
Építünk, gyarapítunk, átalakítunk, 14.20 Csillag
születik, 15.55 Rendőrök
akcióban, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 K r imi,
19.30 Hí radó, 20.35 Inkognitó, 23.10 Dr. Csont
(amer.), 0.05 Hawaii 5.0
(amer.)

PÉNTEK
M1

RTL Klub

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.05 Pupákok, 13.25 Tatonka történetei, 14.20 Raju, a
riksa, 15.10 Franklin, 17.30
Az ifjú Robin Hood kalandjai, 18.00 Szófia hercegnő,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21.35 Én vagyok itt! (brazil),
22.45 Odaát (amer.), 0.35
Lola (amer.-kolumbiai)
12.50 Jamie 15 perces kajái, 14.20 Zorro (spanyol),
15.10 A vidéki doktor (német), 16.00 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25
Szamba (magyar), 22.11
Maléna (olasz), 23.50 Fürdés a halhatatlanságban

Duna World

11.20 Az öreg tekintetes
(magyar), 13.20 Kosár,
13.45 Rúzs és selyem, 14.15
Rejtélyes
XX.
század,
14.45 Esély, 15.45 Öt kontinens, 16.15 1100 év Euróa
közepén, 16.45 Magyarország története, 17.20 Család-barát válogatás, 19.00
Magyar rock, 20.00 Önök
kérték, 21.35 Tűzvonalban
(magyar), 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.40 Heidi (német), 14.10
G r im m mesék, 15.10 Brémai mu zsi k usok (német),
16.15 A medve (csehszlo vák), 17.50 Borsószem
k i rályk isasszony,
19.00
Hí radó, 20.25 Názáreti
Már ia (olasz), 22.05 Názáreti Már ia (olasz), 23.00
A reptér (amer.), 2.00 Ismétlések

Pozsony 2

8.0 0 Élő pa noráma , 11.35
A z a ha r madi k , 12.35 Hétfájd al mú Sz ű za nya , 13.30
A z a nya (szlová k), 14.50
Ten isz , 20.0 0 Hí radó,
20.10 A fekete madon na
(szlová k), 21.05 Vörösbor
(szlová k), 22.15 Má r ia
eva ngéliu ma , 23.55 Feszt iválpercek

Markíza tv

9.30 Denisz, a komisz
(amer.), 11.00 Moder n
Hamupipőke
(német),
13.10 Hupikék tör pikék 2
(amer.), 15.15 Én, a szellem 2 (amer.), 17.15 Lány
sepr űnyélen (cseh), 19.00
Híradó, 20.30 A far m,
23.30 R ED (amer.)

JOJ TV
8.20 Csillag születik, 10.35
Diszkótörténet
(amer.),
12.20 Végtelen történet
(amer.), 14.55 A szépség és
a szörnyeteg (amer.), 16.40
Ratatouille (francia), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
28 hős 23.00 Vidéki sutytyók (amer.), 1.10 Hawai
5.0 (amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember
9-én Ádám
szeptember
10-én Nikolett
szeptember
11-én Teodóra
szeptember
12-én Mária
szeptember
13-án Kornél
szeptember
14-én Szeréna
szeptember
15-én Enikő, Jolana
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Molnár Tibor és Mészáros Anikó, az egyházgellei Álló István és a gútai Kulich Gizella, az ímelyi
Hula Miroslav és az érsekújvári Oremusová Barbora.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kéméndi Bazso Szabolcs,
az érsekújvári Albertus Alíz és Csikós Aneta, a komáromi Slančíková Lea, Šoltés Tomáš, Reháková Sofia,
Szitás Laura és Lakatos Peter, a dunaradványi Sztyehlík
Ákos, a szelőcei Kuczmanová Lucia, a zalabai Cellahóová
Nikol, az izsai Beck Márk és Darida Marcell Tibor, a gútai Zelman Gréta és Horváth Hanna, a szilasházai Krásna
Ela, a muzslai Kubík Benjámin, a dunamocsi Heiszlerová
Kinga, a madari Horváth Leo, a hetényi Gábor Nimród, az
újgyallai Banda Alex, a kolozsnémai Lukács Sára, a csallóközaranyosi Ötvös András és Rigóová Anna.

A Dunatáj receptkönyvéből

Őszibarackos-sajtos csirkemell Őszibarackos kevert
Hozzávalók:
100 dkg csirkemellfilé
só ízlés szerint
20 dkg finomliszt (a beforgatáshoz)
1 dl napraforgóolaj
25 dkg sonka
25 dkg sajt
25 dkg párolt őszibarack
Elkészítése:
A csirkemellfilét szeletekre vágjuk, sózzuk, és lisztbe forgatjuk.
Két-két perc alatt mindkét oldalukat forró olajban megsütjük.
A megsült szeleteket egy tepsibe rakjuk, és minden szeletre sonkát, kis szeletekre vágott őszibarackot helyezünk és reszelt sajtot
szórunk. Sütőben 10-15 percig sütjük. Kukoricás rizzsel tálaljuk.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

Hozzávalók:
55 dkg liszt (+ a formához)
16 dkg porcukor
1 csomag sütőpor
12 dkg vaj (+ a formához)
2,5 dl tej
1 csomag vaníliás cukor
1 ek reszelt citromhéj
50 dkg őszibarack
Elkészítése:
A lisztet összekeverjük a porcukorral és a sütőporral. Hozzáadjuk a felolvasztott vajat, a tejet, a vaníliás cukrot és a reszelt
citromhéjat, majd alaposan összedolgozzuk.
Kivajazunk és kilisztezünk egy 30x40 cm-es tepsit, és beleöntjük a tésztát. A barackot felszeleteljük, majd elrendezzük a tészta tetején.
180 fokra előmelegített sütőben 45 percig sütjük. A tepsiben hagyjuk kihűlni, majd
óvatosan kiborítjuk, és felszeletelve tálaljuk. Citromfűlevéllel díszíthetjük.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Doležaová Judita (77 éves), Kamocsai
Margit (84 éves), Farkasová Helena (71 éves), Kissová Helena (83 éves), Hugyec Emanuel (78 éves), Viola Ondrej (88 éves), a gútai Balogh Géza (76 éves),
Tokár Mária (64 éves), Vajda István (75 éves) és Ollé
Imre (83 éves), az örsújfalusi Scheck Ladislav (61), a
bogyai Antal Rozália (89 éves), a nemesócsai Szénási Terézia (86 éves), a bogyaréti Herdics László (73
éves), a nagykeszi Kartos József (83 éves), valamint a
karvai Terényi Imre (83 éves).
Emléküket megőrizzük!

Házbiztosítás!
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Autóbiztosítás!
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Köszönetnyilvánítás

Már most gondoljon a télre!

Fájdalomtól megtört szívvel
értesítjük a rokonokat, ismerősöket,
a szomszédokat, a jó barátokat, hogy
augusztus 25-én,
hosszú, türelemmel viselt betegség után,
életének 67. évében visszaadta lelkét
Teremtőjének a szeretett
férj, édesapa, após és nagyapa,

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TŰZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

id. Brinzik László
(Komárom- Gadóc)

Akik ismerték, tisztelték szorgalmáért,
szakértelméért, tisztességéért,
őrizzék meg őt emlékezetükben.
A gyászoló család

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.

Egynapos sEbészEt gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

A leggazdagabb tankönyvés kottakínálatot
nálunk
találhatja!
Tankönyvek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

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

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

* Eladó Whirlpool hűtőszekrény, 3-fiókos mélyhűtőrészszel. Tel.: 0905 158 925
* Rokkantnyugdíjas 4-6- órás
munkát keres Komáromban.
Tel.: 0905 693 137
* Sírkövek vésése, festése!
Tel.: 0908 753 072
Idős hölgy ápolót keres
egész napra.
Tel.: 0944 628 040.
* Eladó félkész családi ház
12 áras telekkel Keszegfalván,
a főút mellett. Közművesítés,
ipari áram, öntözésre szolgáló
gyűrűskút. Ár megegyezés szerint. Tel.: 035/7740 478.
* Eladó Babetta 210, hármas
csőeke, 3 m-es SEX-vetőgép, 3
m-es krimli, 5 tonnás traktorpótkocsi iratokkal. Tel.: 0908
359 637.

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

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

Őszi hordóvásár!
Kaniszter 25 l – 8,28 Eur
Barel 50 l – 15,90 Eur
Barel 30 l menetes – 11,30 Eur
Barel 50 l – 10,50 Eur
Barel 60 l menetes – 13,65 Eur
Esővizes hordó 120 l – 18,15 Eur
220 L/395 – 29,65 Eur
220 L/471 – 29,65 Eur
hordó kapcsos tetővel 120 l – 25,30 Eur

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Eladó Marcelházán, a Cinkot-hegyen
5-áras közművesített telken (kút, villany) nyaraló
(2 szoba-konyha – új tető, kerítés) berendezéssel és 220 szőlőtőkével.

Tel.: 0915 221 535.

LABDARÚGáS

KAJAK-KENU

II. liga * KFC Komárom – Bártfa 3:3 (0:0)

Szeptember 2-án rendezték meg a Pozsony melletti zemníki tavon az evezősök szlovákiai maraton bajnokságát. A
versenyen, amelyen Szlovákia legnevesebb szakosztályai
képviseltették magukat, a komáromi klub versenyzői remekül szerepeltek. Egyéni eredmények:

A bajnokság sereghajtója és a tabella
6. helyén álló ellenfél találkozójának
végső konklúziója:
1. Ízig-vérig eseményekkel teli találkozón
szerzett értékes pontot a komáromi csapat
2. Még mindig nem sikerül betölteni a lelátót, a hét végén 397 fizető néző volt a
meccsen.

IV. liga

Gúta -Párkány 1:0 (0:0) Nem
unatkoztak a szurkolók a találkozón, hiszen a mérkőzés 21.
percében a hazaiak áttörték a
párkányi védelmet, „lefektették” a kapust, ám az egyik védő
a gólvonalról még kikanalazta
a labdát és menteni tudott. Az
51. percben Cingel egy hoszszú átadással juttatta helyzetbe
Szikonyát, aki hatalmas góllal
jelezte a gútaiak fölényét. Az
utolsó percekben még Magyar
jutott kedvező helyzetbe, de ezúttal nem talált az üres kapuba *
Család – Szentpéter 1:3 (0:1)
A találkozó 12. percében Kianek áttörte a hazaiak védelmét
és góljával jelezte, hogy a szentpéteriek mindenképpen pontot
akarnak hazavinni. Ezt igazolta
a második játékrész hangulata
is, amikor az 50. percben Németh, majd tíz perccel később
Mukalenga talált Család kapujába. A hazaiak csak a 76. percben
tudtak szépíteni * Ímely – Garamkálna 1:0 (0:0) A mérkőzés kezdetén még a vendégek
okoztak fejtörést a hazai csapatnak, amely azután fokozatosan
átvette a találkozó irányítását. A
kálnaiak rendkívül jól védekeztek és Gonzáles gólja is csak tíz
perccel a lefújás előtt született
egy kapu előtti kavarodásnak
köszönhetően * A bajnoki táblázatban 23. Ímely csapata 9

Kár, mert az első félidő gólnélkülisége a
második játékrészben már egy rendkívül
izgalmas összecsapást eredményezett. Az
54. percben Militosyan berúgta Komárom
első gólját, amire öt perccel később jött
a bártfaiak válasza. Az egyenlítés után
a vendégek a 62. percben átvették a vezetést, viszont a 73. percben Militosyan

ponttal, 3. Szentpéter 8 ponttal, 13. Gúta 4 ponttal.

V. liga

Ógyalla – Zsitvabesenyő
3:2 (2:0) Pezsgő, igazán
látványos mérkőzés folyt
az ógyallai pályán. Az
első félidőben folyamatosan érezni lehetett a hazaiak
pályafölényét, amit a 16. percben Stacho gólja is igazolt. A
vendégek ezután támadni akartak, de védelmük legyengült és
a 28. percben Mokráš tovább
növelte a gyallaiak előnyét. A
második játékrész 68. percében
a besenyőiek voltak sikeresek,
viszont a 82. percben Barton
gólja az ógyallai csapat fölényét
bizonyította * Hetény – Tardoskedd 4:1 (2:1) A 20. percben Czibor gólját a 33. percben
a vendégek kijavították, ám a
38. percben megkezdte Marikovecz a mesterhármas előkészületét. Az 68. és 70. percben lőtt
góljaival igéretét be is váltotta
* Nagygyöröd – Naszvad 3:1
(2:1) A találkozó 23. percében
Molnár a hazaiak meglepetésére
berúgta a naszvadiak első gólját.
Akkor még senki sem sejtette,
hogy ezekután a vendéglátók
már több helyzetet nem hagynak
a naszvadiaknak...* Gyarak –
Ekel 4:0 (2:0) Fél órán át tartó
erőpróba után a gyarakiak bebizonyították, hogy övék a pálya *
FK Actív Nagykeszi – Udvard

büntetőt értékesíthetett, ugyanakkor a
85. percben a vendégek rúghattak tizenegyest, amellyel ismét vezetéshez jutottak. Az utolsó percekben a bártfaiak mindent elkövettek annak érdekében, hogy
pontot rabolhassanak Komáromból, ám
szabálytalanságuk miatt az utolsó percben
Militosyan újabb büntetőt értékesíthetett.

2:2 (1:1) Az 5. percben a nagykeszi Tóth belőtte a vendégek
kapujába az első gólt. Az udvardiak az első félidő vége
előtt tudtak még egyenlíteni, majd a 72. percben
átvették a vezetést is. Három perccel a találkozó vége
előtt Olajos egyenlített * Szalka – Marcelháza 1:0 (0:0) Az
első félidőben kiegyensúlyozott
mérkőzést láthatott a szurkolótábor, s a második játékrészben
is * A bajnoki táblázatban 3.
Ógyalla (9 pont), 4. Ekel (9
pont), 6. Marcelháza (7 pont),
7. Nagykeszi (7 pont), 8. Hetény (6 pont), 11. Naszvad (3
pont).

VI. liga

Marcelháza B – Pat 6:0 (3:0) A
marcelháziak fakócsapata beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
ám ekkora vereséggel a patiak
minden bizonnyal nem számoltak. Góllövők: Šenkár Sýkora 2,
Tóth, Varga 2 * Madar – Keszegfalva 7:1 (2:0) Az első félidőben még lépést tudtak tartani
a hazaiakkal a keszegfalvaiak,
viszont a második játékrészben
a vendégek szinte összeomlottak.
Góllövők: Vida 3, Boros, Répás,
Tóth, Sedlák, illetve Szüllő *
Dunamocs – Perbete 2:3 (1:2)
Az biztos, hogy technikásabb,
szebb játékot mutattak a vendégek, viszont három hatalmas
védelmi hibájuk miatt a hazai

B I R K Ó Z á S
Négy bronzérem a Spartacusnak a Vásárúti Polgármester Kupán

Szeptember 2-án, a Vásárúti Birkózóklub szervezésében Nyárasdon került megrendezésre a
Vásárúti Polgármester Kupa, nemzetközi meghívásos ifjúsági, kötöttfogású birkózóverseny,
melyre meghívást kapott a Komáromi Spartacus Birkózóklub is, Csóka Krisztián vezetésével
ezen a színvonalas birkózóversenyen öt ország, 135 birkózója, 15 klubot képviselve vett részt.
A komáromi klub versenyzői négy bronzéremmel térhettek haza, míg csapatversenyben a 6.
helyen végeztek. Az egyéni eredmények:
Gyerek 2011-2012 korosz- András * 28 kg-os súlycsoport: * 63 kg-os súlycsoport: ...6.
tály: 23 kg-os súlycsoport ...3. ... 6. hely SALEH Alex Kiro- hely ONDRO Erik, * Serdülők
hely KRÁLIK Milan * Gyerek lus * 31 kg-os súlycsoport: ...6. 2002-2003 korosztály: 65 kg2008-2009 korosztály: 25 kg- hely CINGEL Anthony * Diák os súlycsoport ...3. hely NAGY
os súlycsoport ...3. hely CSIZ- 2004-2005: 44 kg-os súlycso- Tamás.
MADIA Levente, ...6. KISS port ...3. hely LAKATOS Imre
Dr. Kúr Károly

GyORSASáGI MOTOROZáS
Szeptember 2-án a Hungaroring pályáján rendezték meg a gyorsasági motorozás magyarországi utolsó előtti futamát.
Valójában a szlovákiai SŠA utolsó előtti
futama is azon a napon zajlott, ám az
időütközés miatt Coco a Hungaroring
mellett döntött. Rutinos versenyzőként
Szabó István nem sok esélyt hagyott társai számára és remek összpontosítással
egész nap az élen állt és a kvalifikációban az aznapi legjobb 6,08-as időt érte
el. A döntőben az idei első helyezettel
is sikeres harcot vívott és megérdemelten állhatott a dobogó legfelső fokára. A
D1000-es kategória győztese, egyúttal a
magyar bajnokság első és második helyezetje közötti 25 pontos különbséget
Coconak sikerült 14 pontra csökkentenie és már most készül arra, hogy az
idei sportidény utolsó magyarországi
összecsapásán, amit természetesen most
is a kiskunlacházai repülőtér betonján
rendeznek, sikeres rajt esetén akár ismét
elnyerheti a magyar bajnoki címet.

csapat hagyta el vesztesként a
pályát. Góllövők: Nagy, Oláh,
illetve Bagala 2, Tinák * Izsa –
Újgyalla 2:2 (1:1) A tabellavezető alaposan meglepődött, hogy
Izsa rendkívül jó játékot mutatva
egy pontot otthon tartott. Góllövő
Simon, Procházka, illetve Bagala 2 * Búcs – Dunaradvány
1:1 (0:0) A második félidő kezdetén mindkét csapat rúgott 1-1
gólt, más esemény nem történt...
Góllövők: Sánta, illetve Ernecz
* Szilos – Nemesócsa 4:1 (2:0)
Nem remekelt az ellenfél, a hazaiak sima győzelmet arattak.
Góllövők: Čepela, Untermayer,
Pivoda, illetve Hipp * Csallóközaranyos – Vágfüzes/Kava
0:0 A vendégek az első félidőben
büntetőhöz jutottak, ezt azonban
nem sikerült érvényesíteniük.
Mindkét csapat jól védekezett
* Bátorkeszi – Örsújfalu 5:3
(3:2) A hazai csapat sikere után
az örsújfalusiak még egyenlíteni
tudtak, de a kesziek kicsikarták a
győzelmüket. Góllövők: Barton
3, Németh, Száraz, illetve Döme,
Szűcs és Mihalík.

VII. liga

Csicsó – Nagysziget 2:1 (1:1)
góllövő Polgár büntetőből, Misák, illetve Tóth * Ifjúságfalva
– Tany 5:0 (3:0) góllövő Negyedi 2, Tóth, Károlyi és Dobi
* Bogyarét – Bajcs 5:2 (3:0)
góllövő Lakatos 2, Nagy, Czina,
Szabó (öngól), illetve Kolompár és Paluska * Bogya/Gellér csapatának szünnapja volt,
Szentpéter B csapata kilépett a
bajnokságból.

Veteránok K1 21,5 km-es
versenye: …2. Viszlai Igor *
K1 juniorok 21,5 km: …3.
Tanka Tomáš * K1 kadétok
17,2 km: 1. Ujvári Marko,
… 3. Konečný Kevin * K1
junior lányok 21,5 km: 1.
Konečná Anita, 2. Grolmuso-

vá Bibiána * K1 14 éves fiúk
12,9 km: ...5. Schrimpel Peter
* K1 13 éves fiúk 12,9 km: 1.
Podleiszek Filip, 2. Doktorík Jakub, ... 4. Ott Jakab, ...
11. Németh Dominik * C1 13
éves fiúk 12,9 km: 1. Lérant
Lucas.

WESTERNLOVAGLáS
Tardoskedden rendezték meg a westernlovaglók kupájáért
meghirdetett versenysorozat utolsó előtti fordulóját, amelyen
poni, junior, nyílt amatőr és nyílt profi korcsoportban küzdöttek pontjaikért a versenyzők.
A poni szlalom kategóriában rajtoló Scholtzová Carla, aki
második lett a Szekeres-ranch így két aranyérmet is szerzett.
versenyzője, Piskalíková Ro- A nyílt bajnokságon Amoeba
mana Mókus nevű lovával. Chick nevű lovával első lett a
Ugyanebben a versenyágban, naszvadi Bobek Ladislav. A
de junior kategóriában
első lett Scholtzová Carla (M-club Briežky, Kam
Smart Chic Ella nevű lovával). A felnőtt profik
nyílt bajnokságának szlalomversenyében 3. helyen
végzett az ógyallai Fazekašová Barbora a Mácsik
farm Orfeus nevű lovával.
A hordókerülés kategóriájában a poni korcsoport
második helyén végzett
Mókus nevű lovával Piskalíková Romana és ötödik lett Piskalíková Beáta
Maťo nevű lovával (mindket- profik versenyében ezúttal is 3.
ten a Szekeres-ranch képvi- helyen végzett az ógyallai Faseletében). Ezúttal sem talált zekašová Barbora Orfeus nevű
legyőzőre a juniorkategóriában lovával.

JETSKI
Szép Attila a Gentleman kategória első helyén, a Ski GP1-ben a
nyolcadik, Hovorka Viktor egy 6. és egy 7. helyet, Kichta Kristián
pedig a Novice Ski GP1-ben szerzett ezüstéremmel tért haza a
vízi motorosok Alpok-Adria Tour elnevezésű nemzetközi versenyének legutóbbi futamáról.

KOSáRLABDA
A komáromi MBK Rieker COM-therm kosarasai már folyamatosan készülnek a bajnoki
idényre és megkezdték az előkészületi találkozókat is. Ellenfélnek a magyarországi élvonalhoz
tartozó csapatokat választották.
Agrofeed Széchényi Egyetem Alba Fehérvár – MBK Rie- Komárno – Alba Fehérvár
Győri KC – MBK Rieker ker COM-therm Komárom 87 : 76 (26:31, 21:18, 13:13,
COM-therm Komárom 83 : 79 : 58 (19:13, 19:21, 15:11, 17:13) Hatalmas csatában,
94 (23:28, 27:19, 13:20, 20:27) 26:13) Kemény diónak bizo- remek összjátékkal, megérAz első negyedben a komá- nyult a magyar bajnokcsapat, demelten győzött a komáromi
romiak éreztették fölényüket, amely egy játékrészen kívül csapat, amely csak egyetlen
majd a második negyedben valamennyi
összecsapását negyedben volt méltó ellena hazaiak fordítottak, ám az megnyerte. A visszavágóra fele a vendégcsapat, amikor
utolsó két összecsapás már a szombaton került sor.
döntetlen harcoltak ki a fehérkomáromiak fölényét igazolta. MBK Rieker COM-therm váriak.

LOVASÍJáSZAT
A Vág-Duna partjának idilli környezetében került sor vasárnap
délelőtt a Lovas Íjászok Világkupájának szlovákiai fordulójára.
Annak ellenére, hogy a péntek éjszakai zápor kétségessé tette
a verseny lebonyolítását, időben elkezdődhettek a futamok. A
következő kupaversenyre Mosonmagyaróváron kerül sor, majd
a gútai Vermes-törzs bemutatkozik a budapesti Magyar Vágta
rendezvényein is. Felvételeink a versenyen, az értékelésen készültek, illetve megörökítették a felsorakozott versenyzőket és
a sámándobbal melegebb időt
„előidéző” lelkes dobost.
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