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Az áprilisi közgyűlésen a komáromi képviselőtestület ellene szavazott
szakbizottságainak és nem vette figyelembe a tanács döntését sem

Városérdek, vagy ingatlanmutyi?

Az utóbbi napokban egyre többen beszélnek arról Komáromban, hogy az önkormányzat egyes képviselői továbbra is a baráti, rokoni kapcsolatok elmélyítését és nem a város érdekeit tartják szem előtt. Sajnos ezt a gyanút támasztja alá a képviselőtestület 7.
ülésének döntése is, amely szerint a város jövőbeli fejlesztési tervében kulcsfontosságú
területet juttattak – nagyon furcsa körülmények között – magánkézbe.
Hogy miképp legyünk telektulajdonosok Komáromban?
Úgy tűnik, a járási székhelyen
elegendő egy roggyant nyári
lakot venni egy pici területtel, azután már csak kérni kell
– lehetőleg jutányosan, a valódi ár kevesebb mint feléért
(40%-ért) – a környéken levő
40-áras telket! Óvatosan is
átszámolva, ez a nyaralóhoz
tartozó terület több mint húszszorosa...
Ha szerencsénk van, akkor ezt
a komáromi képviselőtestület
megszavazza.
Érdekes, hogy ismét Glič
Konštantín mérnök, a KOMVaK újonnan megválasztott

felügyelő bizottságának
a tagja kezdeményezte az
eladást, amit azután csaknem egyhangúlag szavazott meg a testület.
Ám legyünk jóhiszeműek és tételezzük fel, hogy
lehet ez valójában titkolt
városi érdek is, ezt azonban valakinek hitelesen
kellett volna megindokolnia, annál is inkább,
Az ominózus földterület térképe, ahol jól látható az eredeti nyaraló
és kert, illetve a most
megvett terület nagysága.

mert ez a döntés ellenkezett a
szakbizottságok véleményével és a tanács határozatával.
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a szerencsés vevőt
nem fűzik-e rokoni szálak a
közgyűlés néhány tagjához,
habár szavazáskor senki sem
jelentette be érintettségét.
Akik megszavazták a telekeladást: Batta György,
Bende István, Feszty Zsolt,
Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín, Ipóth Szilárd, Keszegh Béla, Korpás Péter,
Marek Anton, Rajkó Ferenc
és Varga Tamás. A képviselőtestületből a szavazásnál
Benyó Zoltán, Horváth Attila, Keszegh Margit, Hortai Éva, Kiss Péntek József,
Kovács Dávid, Szabó Béla,
Szénássy Tímea és Vetter
János tartózkodott.

Az utolsó
gútai kalászok
Amennyiben az időjárás nem szól közbe, a hét végén a gútai határban is befejeződik az aratás. A szövetkezet nagyobb
parcelláin most már összpontosítva, öt-hat kombájn is igyekszik biztonságba helyezni az idei gabonát. A szomszédságban
gazdálkodó Balseed Kft. is az utolsó kalászokat aratja. – Ha
az időjárás nem szól közbe, a hét végéig mi is befejezzük az
aratást. Idén 190 hektáron termesztettünk repcét, 450 ha-on
búzát és 150 ha-on árpát – tájékoztatott bennünket Ambros
Pál mérnök, cégtulajdonos. Egyelőre jók a hektárhozamok
is, hiszen búzából a hozamátlag 7,8 t/ha volt, árpából pedig
4,8 t/ha. Ambros mérnök azonban mégsem elégedett.
– Repcéből eléggé gyatrára sikeredett a termés, itt alig tudtuk elérni az 1,8 tonnás hektárhozamot. Azt sem titkolom,
hogy a hét végéig a búzánál és az árpánál is romlik majd a
hozam, ugyanis most kerülnek sorra azok a mélyebb fekvésű
parcellák, amelyeket tavasszal talajvíz sújtott. Sajnos, ezzel
számolnunk kell, de minden előrelátható veszteség ellenére
is megműveljük az ilyen földterületet, parlagon semmit sem
hagyunk – mondta a cégtulajdonos.

Vidám fiúk
Egy felmérés elgondolkodtató tanulságai
a komáromi Klapka téren

A Lehár Ferenc Polgári Társulás július 26-án, vasárnap 19
órai kezdettel a Lehár Nyár 2015 kulturális rendezvénysorozata keretében térzenére hívja az érdeklődőket. Fellép a komáromi Vidám fiúk fúvószenekar. A hangverseny
ideje alatt a környező éttermek és fagyizók kedvezményeket nyújtanak. Míg a felnőttek szórakoznak, gyermekeik
számára gazdag programot és foglalkozást biztosítanak
a szervezők.

Jutott pénz
a komáromi kórházra

Hétfőn tartotta meg ülését Nyitra megye önkormányzata, amelyen a képviselők elfogadták, hogy több mint egymillió eurót különítenek el a komáromi kórház belgyógyászatának átépítésére,
illetve a legszükségesebb javításokra. A megye tulajdonában és
a Forlife n. sz. kezelésében levő komplexum épületfelújításához a bérlő is hozzájárul. Az elfogadott határozat értelmében
a tél beálltáig mintegy százezer euró értékben sor kerül a kórház központi kazánházának átépítésére és modernizációjára is.
Komárom városát érintő döntés is született: a volt pártházban,
illetve egészségügyi központban ügyfélszolgálati irodát nyitnak.

Maiga és Bugár a legismertebb
idegen Szlovákiában!

Az IOM, azaz a Nemzetközi Migrációs Szervezet felmérést végzett a szlovákiai lakosság
körében, melynek tárgya a szlovákiai lakosság idegenekhez való viszonyulása volt. Az
eredmény meglepő, bár hűen tükrözi a szlovák történelemoktatás kétségbevonhatatlan hiányosságait: a szlovák többség az itt élő magyar kisebbséget és a romákat is idegeneknek
tartja. Ennek ismeretében immár meg sem ütközünk azon, hogy a legismertebb idegen
Ibrahim Maiga, s őt követi a szlovák-magyar párt elnöke, Bugár Béla.
A szlovákok 45 százaléka
szerint Szlovákia a szlovákok
országa, és ennek így is kell
maradnia. A megkérdezettek
40 százaléka csak a szlovákok körében érzi jól magát,
az idegeneket nem tudja elviselni. Az emberek több mint
50 százaléka szerint viszont
az idegenekkel együtt kell élnünk, fontos szerepük van a

társadalomban, mivel kultúrájukkal gazdagítják a miénket.
Az ország polgárai az európai átlagnál jobban tartanak
a bevándorlóktól, mert szerintük rontják az életszínvonalat, s biztonsági kockázatot
is jelentenek. Szlovákiában
egyébként jelenleg körülbelül

76 ezer külföldi él, többségük
cseh és vietnami, de mint már
említettük, a megkérdezettek
többsége a magyarokat és a
romákat is ide sorolja. Talán
nincs is olyan szlovákiai magyar, aki élete során ne szembesült volna azzal, hogy szlovák, vagy korábban, a közös

állam idején cseh emberek
megkérdezték, tulajdonképpen
hogyan is kerülünk mi Szlovákiába. Hogy erről a tudatlanságról nem ők maguk, hanem
az a történelemoktatás tehet,
amelyben részesültek, az nem
kétséges, és azon sem csodálkozhatunk, hogy az emberek
többsége egyéb tekintetben is
nagyfokú tájékozatlansággal
és fogalomzavarral küzd. A baj
csak az, hogy kirekesztésben,
előítéletekben mindig ők a
leghangosabbak és legradikálisabbak.
-zsu-

Hat hónap „rekordtermése”
Kárpótlás hadiözvegyeknek és árváknak
a komáromi szülészeten
A magyar állam tiszteleg a hősök emléke előtt

Anyagi támogatást kaphatnak azok a hadiözvegyek és hadiárvák, akiknek férje,
édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a Magyar Királyi Honvédség
és Csendőrség kötelékében szolgált és elesett.

Igazán nem unatkoztak a komáromi kórház dr. Tóth František főorvos által irányított
szülészetének dolgozói, hiszen az év első hat hónapja alatt 417 kisgyermek született. Négy
családba ikrek érkeztek, ezek többsége is apás szülés volt.

Hét évtizedes adósságából törlesztett a magyar állam, amikor
az Országgyűlés június 23-i ülésén elfogadta a hadiözvegyek és
hadiárvák támogatásáról szóló
törvény módosítását. A kihirdetés másnapján hatályba lépett
jogszabály lehetővé tette, hogy
végre azok is anyagi támogatásban részesüljenek, akiknek
édesapja, férje a második világháborúban a Magyar Királyi
Honvédség vagy a Csendőrség
kötelékében szolgálva életét
áldozta hazájáért, függetlenül
attól, hogy a háború utáni „rendezés” következtében mely
utódállam állampolgárává vált.
A hadigondozásról 1994-ben
alkotott jogszabályt az Ország�gyűlés, de további több mint két

Összesen 204 kisfiú és 213
kislány látta meg a napvilágot, ami azt sejteti, hogy továbbra is a női nem lesz az
uralkodó a régióban. Szlovákiai méretben negyedik,
Nyitra megyében első helyre értékelték a kismamák a
komáromi szülészet ellátási
színvonalát.

évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a magyar állam a külhonba szakadt hadiözvegyekről
és árvákról való gondoskodását
is kötelességének érezze. Az
1994-es törvényhez benyújtott
egyéni módosító indítvány indokolása szerint a támogatás
immáron azokat is megilleti,
akiknek férje, édesapja 1938.
november 2-a és 1945. május
9-e között a volt Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség
kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és
rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én
Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország
állampolgárává vált.
Ez a módosítás több ezer határon túli magyart érinthet, köztük természetesen sok felvidékit is. A volt hadiárvákat, volt
hadigondozott családtagokat

és volt hadigyámoltakat egyéb
ellátásuktól függetlenül havi
rendszeres járadék illeti meg,
amelynek összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30 %-a. Idén ez az
összeg 8 550 forint havonta.
A hadigondozotti ellátás iránti
igényt a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező
magyar állampolgár Budapest
Főváros
Kormányhivatalánál
(központi postacím: 1364 Budapest, Pf. 234.) terjesztheti elő.
A törvény felhatalmazást adott a
kormánynak arra, hogy a kérelmek külföldön történő benyújtásának szabályait rendeletben
határozza meg. E kormányrendeletet még nem hirdették ki,
várhatóan azonban a külképviseletek lesznek jogosultak a kérelmek fogadására, ők nyújtanak
majd tájékoztatást is az érintettek számára.

Érdekes, hogy továbbra is tart
a tévésorozatokból megismert
keresztnevek „dömpingje”,
így a keresztleveleken szerepelhet már a Flavio, Chris,
Nathan, lányok esetén a Priscilla, Chelsi, Chanel név is. A
kislányok többsége a Sofia,
Anna, Bianca, Zoé, Hanna és
Natália nevet kapta, a fiúknál

a leggyakoribb keresztnév
a Péter, Alex, Dávid, Máté,
Áron és Dominik volt.
– A komáromi kórház, amelyet
a Forlife n. sz. üzemeltet, szeretné elnyerni a Baby Friendly
Hospital, azaz a „gyermekbarát kórház” címet – nyilatkoztatta tájékoztatójában Dudáš
Viktor kórházigazgató.

A gyorshajtás drága ára

Már három hete áll a gadóci városrészben az az összetört Š-Felícia, amely mellé
a figyelmes ottlakók táblát
helyeztek, arra figyelmezteve az arra járókat, hogy
nem érdemes lakott területen 100 km/órás sebességgel
száguldozni. Bizony ez így
van, ráadásul hamarosan a
gyorshajtás ára is emelkedik, amiről lapunk 2. oldalán
bővebben is olvashatnak.
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Felejthetetlen élmények Strasbourgból

Az ámokfutók
mélyebben nyúlhatnak
a zsebükbe...

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola négy diákja vehetett részt egy strasbour- hattunk az EU működéséről,
gi tanulmányúton, melynek egyik programpontja az Európai Parlament megtekintése volt. felépítéséről és intézményeA jutalomkirándulással egybekötött tanulmányút apropója Csáky Pál európai parlamenti iről. Ezután Csáky Pál képJelenleg a tárcaközi egyeztetés szakaszában van a közúti közképviselőhöz kapcsolható, aki munkája megkezdése alkalmából az elmúlt hónapokban pályá- viselő úr tartott egy nagyon
lekedésről szóló törvény módosítása, melynek jóváhagyása
zatokat hirdetett középiskolások számára.
érdekes előadást, ahol bonesetén januártól jelentősen megemelkednek a gyorshajtásért
kiróható bírságok. A rendőrség állítólag megelégelte az ámokA meghirdetett pályázatok kért nyerték el jutalomként az pihenni, hamar álomba szen- colgatta azokat a témákat,
mindennapjaink
futók száguldozását, akiket még magasabb bírságokkal prószervesen kapcsolódtak a ma- utat. A földrajzi elhelyezkedés derültünk. Másnap a svédasz- amelyek
bálnak megfékezni. A maximális helyszíni bírság 650 euróról
gyarsághoz,
megmaradásá- szempontjából is különböző talos reggelit követően pár óra során bennünket is érinte800 euróra emelkedik, közigazgatási eljárásban pedig 800 eunak kérdéséhez és a magyar helyekről érkeztünk a pozso- szabad program volt a belvá- nek. Így a felélénkült terroróról 1000 euróra.
identitás témájához. Iskolánk nyi találkozási pontra – sokan rosban, ahol emléktárgyakat rizmusra, a görög válságra
4 diákja reagált a felhívásra, jöttek Ipolyságról és Léváról vásárolhattunk. Déltájban sé- és a bevándorlók problémáAki lakott területen több mint A kerékpárokra szerelt gyermajd kezdte meg a pályázatok is. Az indulás előtti napokban tahajózáson vettünk részt az Ill ira, valamint ezeknek esetle50, lakott területen kívül pedig mekülésben szállított gyermemegírásához szükséges kutató- tartottuk a kapcsolatot Csáky folyón, mely az Európai Par- ges megoldásaira is kitért. A
több mint 60 km/órával lépi túl kek számára is kötelező lesz a
munkát és a gondolatok rend- Pál felvidéki asszisztensé- lamentnél ért véget. Kezdetét nem mindennapi látogatást
a sebességet, 650 euró helyett védősisak, 10 évesnél fiatalabb
szerezését.
800 eurós bírságot fizethet. gyermekek pedig kerékpározvel, Dunajszky Évával, aki az
A 25 szabad év címmel meg- utazás egyik szervezője és a
Történik pedig mindez annak hatnak majd a járdán. Szigohirdetett pályázatra az iskola csoport kísérője is volt. Július
ellenére, hogy a bírságok ná- rítják a gépjárművezetői jogo2 diákja küldte el munkáját. 5-én éjjel 11 órakor indultunk
lunk már így is jóval magasab- sítvány kiadását azok számára,
Az egyik írás Beke Réka (II. autóbusszal az Istropolis kongbak, mint például a szomszédos akiket az elmúlt öt évben jogoC) tollából született, a másik resszusi központ parkolójából,
Ausztriában. A módosításba két sítvány nélkül ittas vezetésen
pedig az elmúlt tanév végzős ezzel kezdetét vette a 12 órás
új kihágás is bekerült. Az egyik értek. Nekik speciális orvosi
diákjától, Varga Dávidtól (IV. utazás.
a gyalogosok veszélyeztetése vizsgálaton kell átesniük ahhoz,
D) származott. A pályázók a Az út legelején sokan ismerjárdán, melyért 60 eurótól 300 hogy jogosítványt szerezhessedemokrácia kialakulását és en- kedtek és beszélgettek, majd
euróig terjedő bírság szabható nek.
nek előnyeit mutatták be mai a pihenésé lett a főszerep, hiki. A másik a teherautósofőröket Ha mindezeket a módosításoéletünkre kivetítve. A követke- szen másnap sűrű programban
érinti, ha olyan helyen lépik túl kat elfogadja a parlament, akző pályázatot pár hónappal ké- volt részünk. Ausztriát és Néaz előírt sebességet, ahol mérik kor januártól lesznek érvénysőbb hirdette meg Csáky Pál, metországot magunk mögött
a gépkocsik súlyát, amiért 798 ben. Azt csak remélni tudjuk,
Magyarként európai, európa- hagyva másnap délelőtt 11
eurós bírságra számíthatnak, hogy a magas bírság tényleg
iként magyar címmel. Erre a óra környékén érkeztünk meg
mert ilyenkor nem lehet ponto- megfékezi majd az őrült száfelhívásra szintén két munka a Franciaország keleti határán
san lemérni a gépjárműveket.
guldozókat, bár, akiket a 800
készült. Az elmúlt tanév két elhelyezkedő Strasbourgba. Itt
Az objektív felelősség elve eurós büntetés nem tartott
végzős diákja, Esek René (II. már vártak ránk a strasbourgi vette a tanulmányút második a plenáris ülés megtekintése
alapján is több kihágást büntet- vissza attól, hogy az eszeveA-NŠ) és Balogh Ákos (IV. D) képviselői asszisztensek, akik része: a parlament megtekin- tetőzte, lehetőségünk nyílt
hetnek. Januártól postán küld- szett száguldozásukról készült
vett részt ezen a pályázaton. A nyelvtudásukkal és ismerete- tése. A beléptetés után egy megnézni azt, amit eddig
hetnek majd bírságot azoknak, felvételt még az internetre is
pályázat témája egy nagyon lé- ikkel igyekeztek felejthetet- közös ebédben volt részünk, csak a médián keresztül látakik vasúti átkelő előtt lépik feltegyék, s közben röhögve
nyeges kérdés köré épült: „Mi- lenné tenni számunkra az itt- majd kávészünet következett. hattunk. A közös fényképek
túl a megengedett sebességet, mutogassák a begyűjtött bírlyen feladatai, céljai lehetnek tartózkodást. Rövid idő alatt Néhány közös fénykép elké- elkészítése után este 7 óra
illetve azoknak is, akik meg- ságcédulákat, azokat sajnos az
egy fiatal felnőtt magyarnak a elfoglaltuk a belváros mellett szítése után – ami az EU 28 tájban indultunk vissza Szloszegik a 7,5 tonnánál nehezebb 1000 eurós bírság sem fogja
XXI. században?”. A szerzők elhelyezkedő lenyűgöző szál- tagországának zászlai alatt tör- vákiába.
gépkocsikra vonatkozó előzési jobb belátásra bírni…
ezt a témát boncolgatták, ki- lodát, majd rövid pihenő után tént – egy rövid előadást halltilalmat.
-zsuBalogh Ákos
térve a határontúli magyarság busszal egy belvárosi étteremszükséges összetartására, az be indultunk. Itt francia ételküidentitásunk,
hagyománya- lönlegességeket kóstolhattunk
ink megtartására és mindar- meg, és kicsit feltöltődhettünk
ra, hogy miként maradhatunk a városnézéshez szükséges
meg magyarnak a Kárpát-me- energiával. Az időjárásra sem
dencében.
panaszkodhattunk,
hiszen
A pályázatokat elbíráló bizott- bőven 30 fok fölé kúszott a Remek hangulatban zajlott, s mint végül kiderült, láto- felvidéki magyarság második szélgetés nagy részében a bunság a munkánkat méltányolta, hőmérő higanyszála. Miután gatottsági csúcsot döntött a III. Martosi Szabadegyetem. világháború utáni tragédiájának dabotrányokra terelődött a szó,
amelynek eredményeképpen elköltöttük az ebédet, Strasbo- Minden tekintetben magasra került a léc, hétvégére a sá- alig ismert epizódjait, hiszen amelyek a futballszerető embe2015. július 5-e és 8-a között urg történelmi központja felé torhelyek is zsúfolásig megteltek a Feszty parkban. Az öt- nemcsak jogfosztás, erőszakos rekben megingatják a bizalmat
egy franciaországi tanulmány- vettük az irányt, ahol kísérő- napos rendezvényen összesen mintegy 10 ezren fordultak kitelepítés és reszlovakizálás az egész sportág iránt.
úton vehettünk részt Stras ink érdekesebbnél-érdekesebb
jellemezte a korszakot, hanem Az ARGO 2 film vetítése és az
bourgban. A pályázati mun- információkkal
szolgáltak. meg szerdától vasárnapig, ami jóval felülmúlja a korábbi magyarokon elkövetett tömeg�- azt követő közönségtalálkozó a
kákra való felkészítést PaedDr. Elsőként a város hatalmas, im- 7-8 ezres látogatottsági csúcsot. A felvidéki magyar fiatalok gyilkosságok is.
tavalyihoz hasonló sokaságot
Balázs Zoltán tanár úr végezte, pozáns látványt keltő katedrá- összefogására létrejött rendezvény valódi találkozóhellyé Nyirő
József,
így ő is velünk tarthatott erre lisát tekintettük meg. A fran- nőtte ki magát, ahol a közös szórakozás kéz a kézben jár az a hamvaiban is
a mesés helyre. Mindannyiunk ciául Cathédrale Notre-Dame együttgondolkodással.
nagy kalandoknevében elmondhatom, hogy de Strasbourg néven is ismert A szórakoztatási részlegen Ugyancsak kiemelt érdeklő- ra kényszerülő
az utazást nagyon vártuk már, épület óriási méreteivel a mai minden nap szólt a zene: 15 dés övezte Világi Oszkár sze- erdélyi író révén
hiszen tudtuk, hogy nem min- napig lenyűgözi a turistákat, nagykoncertet, továbbá 10 rö- replését a Kukkónia projekttel terítékre került
dennapi lehetőség adatott meg jelenleg a világ hatodik leg- videbb koncertet és más zenei kapcsolatban, illetve a bolíviai az irodalom és a
nekünk és felejthetetlen élmé- magasabb temploma. Ezután előadást hallgathattak végig a börtönéből nemrég szabadult nemzeti öntudat
nyekkel fogunk hazatérni. A a történelmi városközpont résztvevők. A szabadegyetemi Tóásó Előd és az ő ügyét na- közti összefügcsoport összetétele nagyon szí- utcácskáit és tereit jártuk be. részen 20 beszélgetés, előadás pirenden tartó újságíró-riporter, gés, Jankovics
nes volt, hiszen nemcsak a pá- Este egy elegáns belvárosi ét- hangzott el, s ezek közül több Lukács Csaba beszélgetését. Marcell és Duray
lyázatokon részt vevő fiatalok, teremben vacsoráztunk Csáky
pedig
Az előadások Miklós
hanem felnőttek és nyugdíja- képviselő úrral, majd a késő
sok tárgykör- Felvidéken és a
sok is csatlakoztak hozzánk, esti órákban tértünk vissza a
re kiterjedtek; Kárpát-medencéakik kiemelkedő, magyar- szállodába. Mivel a hosszú
volt oktatásügyi ben kalandozott
ság-összetartó munkásságu- út során nem sokat tudtunk
eszmeiség
fórum, régiós az
önkormányzati és valóság hafórum, régiós tármezsgyéjén.
gazdaságpoli- Gubík Ági szíVarga
tikai beszélge- nésznő,
tés, és külön Henrietta blogA Magyar Közösség Pártja fényképpályázatot hirdet „Szüp r o g r a m p o n t ger és Kiss Virág
lőföldem, a Felvidék” címmel amatőr fényképészek részére.
foglalkozott a fitnesszmodell Böjte Csaba ferences szerzetes a romániai
A szakmai zsűri által elbírált fényképek bekerülnek az MKP Berényi József, az MKP országos elnöke és kezdő vállal- révén a könnye- magyarság helyzetével is foglalkozott
2016-os évre szóló falinaptárába, illetve a zsűri által külön ki- Kövér László, a magyar parlament elnöke szí- kozókkal, a fi- debb témák is helyt kaptak, csalogatott be, vasárnap pedig
választott fotók egy fényképkiállítás keretében, megtekinthe- vesen válaszolt az érdeklődők kérdéseire
atalokat fenye- míg a vállaltan futballőrült a Greenzero stúdió vetítőkotők majd több helyszínen is.
is különösen nagy érdeklődést gető, rejtett adósságspirállal, szakújságíró, Gazdag József csija vonzotta a tekinteteket.
A fényképek digitális módon 2. díj – Fényképezőgép-kelléváltott ki a közönségből.
továbbá a felvidéki fiatalságról szereplése azt mutatta meg, Ebben lehetett ugyanis megküldhetők a karaffaattila@ kek 250,- euró értékben
Nógrádi György biztonság- készült átfogó társadalmi, ok- hogy a könnyed és a fajsúlyos nézni a magyar történelmet
mkp.sk e-mail címre. Egy pá- 3. díj – 2 személy részére welpolitikai szakértő és Németh tatási, gazdasági és lélektani témák között nem mindig lehet összefoglaló, háromdimenziós
lyázó legfeljebb 3 fényképet nessbérlet
Szilárd, az Országgyűlés nem- felmérés eredményeivel. Ön- meghúzni a határt. A kedves animációs rövidfilmet. Emelküldhet be. Kérjük, hogy a
zetbiztonsági
bizottságának álló előadásban mutatták be a fociélményekkel induló be- lett színielőadás, kiállítás, kökövetkezőképpen nevezzék el Pályázati naptár:
alelnöke érdekfeszítő beszélgezösségi játékok és vetélkedők,
a beküldött fényképeket: Ka- Beküldési határidő:
tését rengeteg kérdés tarkította
gyermekfoglalkozások, vértegória_Családnév
Kereszt2015. október 6.
a hallgatóság részéről, így az
adás és jótékonysági akciók kínév_sorszám_kép címe (Példa:
előadók a hivatalos idő lejárta
sérték a rendezvényt, amelyre
1_SzaboIstvan_01_Zoboralja. Közönségszavazás (on-line):
után ráadást is tartottak, az ErBöjte Csaba erdélyi ferences
jpg). A Nevezési űrlap letölt2015. október 16.
dei előadóból az Árgyélus házszerzetes felejthetetlen előadáhető a www.mkp.sk honlapról,
ba átvonulva. A szabadegyesa tette fel a koronát.
illetve igényelhető a fénykép- Ünnepélyes díjátadás és a kiáltemi forma nagy sikere, hogy
A Martosi Szabadegyetem röpályázat koordinátorától.
lítás megnyitója: 2016 januárNógrádi és Németh szereplése
vid idő alatt olyan fesztivállá
Témák:
jában
– Kövér László országgyűlési
tudott válni, ahová Felvidék
1. A Felvidék tájai
A fotópályázat védnöke
elnök nyitófórumához hasonminden pontjáról nagy szám2. A Felvidék várai, városaiBerényi József,
lóan – nem szűkölködött olyan,
ban jönnek a fiatalok kötetlenül
falvai, templomai
az MKP elnöke
meglepően bátran kimondott
találkozni, véleményt cserélni,
3. A felvidéki ember
A fényképpályázat koordináháttérinformációkban és véúj ismeretekhez jutni, és eközDíjazások:
tora Karaffa Attila (tel.: +421leményekben, amilyenekkel a
ben együtt szórakoznak, barát1. díj – Fényképezőgép 500,- (0)-917- 990 591, e-mail: kafősodratú médiában nem találságokat kötnek. Találkozunk
euró értékben
raffaattila@mkp.sk)
kozhatunk.
jövőre, a IV. MartFeszten!
Nem lehetett panasz a látogatottságra...

Új látogatottsági csúcs a MartFeszten

Megérdemelt érdeklődés

„Szülőföldem, a Felvidék”

Hogyan lesznek hatékonyabbak az őstermelői piacok

Ötletek a fiatal gazdáktól

A Gazda Polgári Társulás július 9-én, a gútai Leonor
szállóban a Gyarapodó Régióért sorozaton belül megtartotta következő konferenciáját, melynek fő témája
„Az őstermelői piacok fellendítése” volt. A konferencia
előadói témaválasztás szerint a következő témakörökkel
foglalkozott: Varga Péter – elnök Gazda PT – Hungarikumok * Samu István – Őstermelői, háztáji piac Gútán
* Pikáli Róbert – Magyarok kenyere * Koczkás Beáta
– Gúta alpolgármestere – Őstermelői piac támogatását
célzó általános piaci rendelet * Mészáros Győző – falugazdász Gazda PT – Támogatási rendszerek gazdálkodók részére * Duka Gábor – Karva polgármestere- Falusi turizmus, a Duna és Vág folyók adta lehetőségek.
Varga Péter felhívta a figyelmet, hogy sajnos gyorsan rohanó világunkban az elődeink
alkotásait por lepi és lassan
feledésbe merülnek. Kiemelte
értékeink megőrzésének fontosságát, melyeknek rendszerezése
és nyilvántartása céljából jött
létre a Felvidéki Hungarikum
mozgalom. Hungarikum kategóriába tartoznak mindazon
értékek, melyek a magyarságra
jellemző tulajdonsággal rendelkeznek, illetve amelyeket
egyediségükkel,
különlegességükkel,
teljesítményükkel,
mind külföldön, mind belföldön
egyaránt a magyarsággal kapcsolatban tartanak számon. A
bizottság, mely ténylegesen a
felvidéki magyarság származékaként határozza meg az értékeket, független szakemberekből álló szervezet. A második
előadó Samu István volt, aki
az őstermelői piacok fontosságát hangsúlyozva, kitért Gúta
őstermelői ágazatára. – Egy
régió boldogulásának alapja a
saját termékek támogatottsága
a fogyasztók köréből, mely főként a késztermékek vásárlása
területében csúcsosodik ki. A
közvélemény egyre nagyobb

hangsúlyt fektet az egészséges
életmódra, minőségi termékekre. Mindaddig a pillanatig,
amíg az egyének nem lehetnek
biztosak abban, hogy a behozott
termékek, pl. marokkói 18-szor
kezelt gyümölcsök, nem elkerülhetők, amíg nem ismernek
más alternatív megoldásokat,
addig a hazai termékek kereslete nem emelkedhet – mondta.
Rendkívül időszerű kérdés, hisz
ez a helyi közösségek életében
is egy összetartó kapocsként
lépne elő, mely pozitív irányban
módosíthatná a vásárlási preferenciákat, valamint egy teljesen
új értékrendet állíthatna fel az
étkezés kérdésében.
Pikáli Róbert egy felhívást, a
Magyarok Kenyere összefogáshoz való csatlakozást prezentálta, melynek címzettjei a hátáron
túli gazdák. Az összefogás 2011ben indult, melynek célja, hogy
minden évben búzát gyűjtsenek
a rászorulóknak. Határokon
túlról az ott összegyűlt és ös�szeöntött búzából egy zsáknyit
jelképesen eljuttatnak Mohácsra,
melyből kenyér készül és a Szent
István-napi szentmisén az esztergomi érsek megáldja. A hátáron
túli területen összegyűjtött búza

mennyiségének megfelelő búzamennyiséggel támogatja Magyarország a rászorulókat. Idén
a kárpátaljai rászorulók támogatása a cél. Szlovákiában a koordinálást a Gazda PT, ezen belül
Pikáli Róbert kapta feladatul. Érdeklődés esetén kérjük felvenni
a Gazda PT-vel a kapcsolatot.
Következőként Koczkás Beá-

szeptember 29-ig pályázható
6.4. – a falusi turizmus támogatásával kapcsolatos.
Utolsó előadóként,a résztvevők
meghallgathatták Duka Gábort,
Karva település polgármesterét.
A polgármester úr bemutatta a
településen fellendült turizmust,
mely a kemény munkának és innovatív ötleteknek köszönhető.

ta tartott rövid beszámolót az
őstermelői piac létrehozásának jogi hátteréről, a szükséges engedélyek begyűjtéséről,
valamint Gúta pozitív irányú
hozzáállásáról a kérdésben.
Megjegyezte, hogy ennek
megvalósítása előrelépés lenne
a hazai őstermelők értékmegőrző munkája támogatásában.
Mészáros Győző fontos információkkal látta el a gazdákat a
megpályázható támogatásokról, melyek a következők:
4.1. – a gépek beszerzésével
kapcsolatos támogatás. Június
12-én került meghirdetésre és
október 30-ig pályázható
4.2. – a termékfeldolgozással kapcsolatos. Június 29én került meghirdetésre és

Négy fő vonzási tényezőt jelölt
meg:
* Duna korzó rendezvénysorozatai (május 1., Borban az igazság júniusban, Jazz és Swing
júliusban és a Hídverő nap) *
Sportesemények (kenutúra, futóverseny) * Látványosságok
(Kápolna, Kilátó, Középkori
templom, Duna korzó piac) *
Karva – Lábatlan révátkelő * A
tervezési fázisban található egy
vízi zarándoktúra Wells – Budapest útvonalon.
Az előadások összességéből
kivehető, hogy egy jó ötlettel,
kitartással, támogatottsággal
nagy mértékben változtatható
egy település elbírálása mind
saját mind a külső szemlélők
részére.
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Harmadik nekifutás

Európa három döntő kihívás előtt áll. Az ukrán háború és az erőteljes bevándorlás mellett a hosszúra nyúló görög dráma teheti
próbára kontinensünk állóképességét. A görög törvényhozás hagyományosnak és sallangmentesnek egyáltalán nem nevezhető
szavazását követően a kormány megtépázva ugyan, ám kiállta a
próbát, átültette a trojka elvárásait tükröző súlyos megszorításokat
(a trojka szótárában: reformokat). Kérdés, mit szólnak ehhez a görögök, kiéleződik-e vajon a görög belpolitikai helyzet olyannyira,
hogy hónapok múlva előrehozott választásokra kerülhet sor.
Lássuk a megszorításokat
Az utóbbi öt év folyamán nem első ízben nyirbálják meg a görögök korábbi kiváltságait. A hozzáadott értékadó (HÉA) kulcsát az
áru és szolgáltatások több csoportjára nézve megnövelik 13-ról
23 százalékra. Ide tartoznak majd az éttermi és szállodai szolgáltatások, amelyek érzékenyen érinthetik Görögország fő bevételi
forrását, a turizmust.
Az elfogadott megszorító csomagban a görög vállalkozások társasági adója megnövelését is megszavazták 26-ról 29 százalékra.
A vállalkozási környezet Görögországban eddig sem volt példaértékű, tükrözi ezt az ország külkereskedelmi mérlege, amelyben
a kivitel elenyésző és szerkezetét tekintve is hiányos, csupán nyomokban tartalmazza az ipari termékeket és a korszerű szolgáltatásokat. Emellett folytatódik majd az állami vagyon széleskörű magánosítása. Minden korábbi megszorítási csomag részét képezte
az állami tulajdon masszív értékesítése. Megnövelik számukra az
általános nyugdíjkorhatárt is, 67 évre.
Vállalkozói környezet
Mindezek fejében a trojkától máris megkapták a 7 milliárdos
gyorssegélyt, tüstént teljesíthetik aktuális törlesztési kötelességüket. Néhány héten belül működésbe léphet számukra a harmadik
mentőöv, teljes nevén az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus, 82 milliárdos összegben. Jöhet a harmadik nekifutás. Ezúttal Szlovákia mekkora garanciát vállal majd? A fő kérdés, hogy
ez így meddig tartható. Az ország aktuális tartozása 356 milliárd
euró. Leszögezhetjük, hogy ez az összeg normális körülmények
között és azon túl sem fizethető vissza. Hány mentőövre lesz még
szükség, a korábbi hiteleket hányszor kell még átfedni? Lehet ez
akár egy végtelen történet. És meddig fog mindehhez Szlovákia
asszisztálni?
Az MKP véleménye szerint
Itt az ideje annak, hogy Görögországot végre lekapcsolják a lélegeztetőkészülékről, mert a piramisjátékhoz hasonló megoldás csúnyán visszaüthet minden euróövezetbeli országra, amelyek immár
garanciák sorát vállalták és fogják vállalni a jövőben, ha nem lesz
radikális változás. A hitelek átfedése újabb hitelekkel nem oldja
meg a kialakult súlyos helyzetet. Egyetértünk a német pénzügyminiszterrel, Wolfgang Schäubleval, aki az Ekofinben egyedüliként
sürgeti Görögország ideiglenes (egyelőre) kitessékelését az euróövezetből. Pesszimizmusunk a jövőt illetően abból is fakad, hogy
Görögország képtelen lesz végrehajtani a reformokat, megfelelni
az elvárásoknak, fenntartani a további megszorításokat.
Rezümé gyanánt
A kialakult helyzet vészesen komoly, szinte megoldhatatlan. Olyan
spirál, amelyet egyszer úgyis meg kell szakítani. Sokkal jobb lett
volna, ha megtették volna 2010-ben. A legfájóbb tapasztalat a következő: Görögország 1981-ben vált az Európai Unió tagjává. Brüszszeli források alapján pénzügyi beszámolói, Brüsszelbe eljuttatott
mérlegei hosszabb távon valótlanok voltak. Ezeket azonban Brüs�szelben elfogadták. A gazdasági válság begyűrűzéséig a csekket
kontinensünk gazdasági motorjai állták. A végére maradjon egy tanulság, amely egyúttal az egész történet motivációja is lehetett: az
euró 2002-es masszív bevezetésétől számítva egyetlen ország akad,
amelynek külkereskedelmi mérlege magasan pozitív: Németország.
Az euró bevezetésének igazi (lehet, hogy egyetlen) nyertese.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Felhívás: Nyitva van az aranykapu...

A 60-éves komáromi Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes karának tagjai
az iskola gyermekkarának egykori tagjait – dalostársaikat továbbra is szeretettel várják soraikba!
Hatvanéves lett az egykori II. lakótelepi, később Béke Utcai, 10. éve
már Jókai Mór Alapiskola. A jövő
tanévben már 55 éves lesz az iskola
– Pálinkás Zsuzsanna által alapított –
gyermekkórusa és 45. évét tölti be a
Kaszás Jánosné Morvay Margit által
alapított – Kicsinyek Kórusa. Jómagam, mint a jubiláló iskola majd 40
éven át pedagógusa (a sors kegyeltjeként) a két nagyszerű pedagógussal – kórusalapítóval évtizedeken át
együtt dolgozhattam; nagyon sokat
tanultam tőlük. Tudom: a „teremtő
nemes akaratot”, az emberszeretetet,
a magyarságtudatot, a közösségért
való önzetlen tenni akarást mindkettőjük otthonról hozta magával. Mi
sem volt számukra természetesebb,
mi több: erkölcsi kötelességüknek
érezték, hogy alapító tagjaivá váljanak a – múlt évben fennállásának 50.
évfordulóját ünneplő – CsMTKÉnek, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa elődjének. A
„tanítók kórusában” olyan szellemi
nagyságoktól, kiváló szakemberektől
tanulhattak, mint Szíjjártó Jenő, Ág
Tibor, Janda Iván, Viczay Pál vagy
Vass Lajos, a CsMTKÉ első magyarországi vendégkarnagya. Az, hogy
kezük alatt mind a „nagyok”, mind
pedig a „kicsinyek” kórusa szinte a

kezdetektől a szlovákiai gyermekkórusok élmezőnyében helyezkedett
el, nem a véletlen műve volt, hanem
a felsorolt kiváló szakemberektől
„örökölt” megszállottság, szakértelem és kemény munka eredménye.
Az is nagyban az ő érdemük, hogy a
Jókai Mór Alapiskolának (más iskolákkal ellentétben) a jelenben három
működő kórusa is van: a „nagyok”
(a saját nevelésű) Juhász Mónika, a
„kicsinyek” (a szintén saját nevelésű)
Pfeiferlik Annamária vezetésével és a
13. éve működő (a gyermekkórusok
egykori tagjai által alapított) GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes jómagam vezetésével.
A Komáromi Városi Művelődési
Központ és a Jókai Mór Alapiskola Gaudium vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese az elmúlt
– 2014/15-ös évadban is rendszeresen próbált, hogy nívós műsorokkal
tudjon kiállni a saját rendezvényein,
illetve sikeresen eleget tudjon tenni
a felkéréseknek, helyt tudjon állni a
cserefellépéseken. Az elmúlt évadban
a kórus és hangszeres kamaraegyüttese a következő rendezvényeken volt
hallható- látható: 2014. szeptember
17-én Bátorkeszin a Karátson Imre
énekkar által szervezett baráti kórustalálkozón; október 1-jén a Zene

Világnapja alkalmából, a helyi vmk által
„Az éneklés szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is”.
szervezett rendezvé(Kodály Zoltán)
nyen, a Klapka téren;
december 12-én a Gaudium hagyományos adventi hang- Örömmel tölti el az együttest és törtökön 17.30-tól 19.30-ig tartjuk a
versenyén, a Tiszti pavilonban; 2015. lelkesítő számára, hogy (általában Jókai Mór Alapiskolában. Ha hetenfebruár 21-én a komáromi Jókai Köz- teltházas) rendezvényei ékes bizo- te egyszer rendszeresen jelen tudsz
művelődési és Múzeum Egyesület és nyítékai annak, hogy egyre többen lenni valamelyik próbán, ne tétovázz
a Gaudium Polgári Társulás közös vannak, akiknek a nemesebb élőze- tovább!
rendezvényén – a Jókai 190 című em- nére is igényük van, akik a média kí- Gyere közénk, hozhatod énekellékműsorban, a Kultúpalotában; ápri- nálatánál nemesebb szórakoztatásra ni, muzsikálni vágyó jóbarátaidat
is, éljük át közösen az énekkarozás
lis 17-én a vmk és a Gaudium Polgári vágynak.
Társulás közös rendezvényén, a VOX Kedves II. lakótelepi, Béke utcai, „Jó- semmivel sem pótolható izgalmait
HUMANA kórusfesztiválon, a vmk kais” volt gyermekkórus tag! Mi, a és örömeit; tanítómesterünk Kodály
színháztermében; 24-én a 3 Preiner c. Gaudium vegyes kar – Chovan (Sza- Zoltán „üzenetének” igazát, miszekiállítás nyitóműsorában, a Limes ga- bados) Erzsébet, Csontos (Amblá- rint: „Az ének megszépíti az életet,
lériában; 30-án a Lehár Ferenc Polgá- czky) Katalin, Krajcsi Judit, Krizsán az éneklők másokét is”.
ri Társulás koszorúzási ünnepségén, a (Szabados) Irén, Magyar (Szkukálek) Ezúton is tisztelettel és szeretettel
zeneszerző szobránál; május 10-én a Tímea, Mellék (Haris) Szilvia, Pfei- köszönöm az együttes minden egyes
solymári Corvinus vegyes kar tavaszi ferlik (Kobza) Erzsébet, Rigó (Palus- tagjának irántam tanúsított bizalmát,
kórushangversenyén, Solymáron; 16- ka) Katalin, Szabadszállási (Horváth) a velem való együttmunkálkodását. A
án a Pápai Éneklő Szülők Kara – a Hajnalka, Szabó Anna, Szi (Bohunyi) polgári társulás vezetőségének; Pipkórus fennállásának 15. évfordulója Judit; Anda Dávid, Bathó János, Bart- per László elnöknek, Kis Anita alelalkalmából tartott ünnepi hangverse- halos István, Bálint Albert, Grassl nöknek, Kolozsi Ildikó pénztárosnak;
nyén, Pápán; Június 20-án a Gaudium Ferdinánd, Nagy Ferenc, Nagy János, Rigó Katalinnak és Grassl FerdinándPolgári Társulás, a Komáromi Városi Nagy Péter, Pipper László, Szebellai nak a közösségért végzett munkáját;
Művelődési Központ és a Lehár Pol- Dániel; a hangszeresek: Czifra Zsolt, Pfeiferlik Tamásnak (m. v.), a kórus
gári Társulás karöltve rendezett Kont- Fekete Éva, Kalmár Zsuzsanna, Kor- szólistájának önzetlen segítségét.
rasztok avagy Boldog 60. szülinapot pás Réka, Kulin Eduard, Misák Ben- A következő évadot a 2015. szeptJókai Mór Alapiskola című nagy ce, Siposs Jenő – minden énekelni, ember 4-i kóruspróbával kezdjük!
Stirber Lajos
visszhangot kiváltó szórakoztató mű- muzsikálni vágyót szeretettel várunk
sorainkba. A próbákat kedden és csüA GAUDIUM karnagya
sorban a vmk színháztermében.
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Növényvédelem

Az első parti

Időszerű munkák a kertekben
Július a kiskertekben

A júniusban vetett fejes saláta palántái kikerülhetnek a
szabadföldbe, 25 cm sor- és
tőtávolságba. Vethető még a
nyári fajtákból palántaágyba
(másfél-két gramm négyzetméterenként), vagy állandó
helyükre 25 cm sortávolságra.
Vízhiány esetén a saláta hajlamos magszárat nevelni.
A karfiol rózsáit továbbra is
védjük a naptól, az érettek
már szedhetők. Még ültethető másodveteménynek rövid
tenyészidejű kel-, fejes- és
vöröskáposzta-palánta, valamint hosszú tenyészidejű karalábé 40x30 cm-es kötésben,
az őszi karfiol palántái pedig
60x50 cm sor-és tőtávolságra.
Két-háromnaponta minden kiültetett palánta kapjon frissítő
öntözést, a nyári karalábé 4-5
naponta. A gumók túlöntözés
esetén felrepedeznek, vízhiány esetén viszont fásodnak.
A kései fokhagyma és a vöröshagyma öntözését, trágyázását
fejezzük be, hogy vegetációjuk
megszűnjön, beérjenek. A fokhagymát szedjük fel, ha a zöldje már sárgul, vagy
el is száradt. Szellős
helyen tároljuk, hogy
megszikkadjon,
a
népszokás
szerint
koszorúba fonva tető
alá kell akasztani. A
palántázott kukorica
első csövei is szedhetők. Húzzuk le a
csuhélevelek keskeny csíkját, így állapíthatjuk meg az
érettséget.
A vetéseket hetente gyomláljuk, porhanyítsuk, szükség
szerint öntözzük. A zeller kicsit
több vizet kíván, mint a többi
gyökérzöldség. Ritkítsuk a másodvetésű céklát 8-10 cm tőtá-

volságra, porhanyítsuk talaját
és öntözzük. A régebbi ültetésű, lúdtojás nagyságú példányokat szedhetjük. Hó végén
ültethetünk még csak a zöldjéért petrezselymet is, melegágyi
fóliázott területre, két gramm
magot négyzetméterenként rövid tenyészidejű fajtából.
A rebarbara érett magvait szedjük össze és azonnal
ültessük is ki a szabadföldi
palántaágyba, mert a csírázóképességét viszonylag hamar
elveszíti. A belőlük fejlődött
palánták a jövő év szeptemberében kerülhetnek végleges
helyükre.
Az eperágyásokból levágjuk
az indákat, hogy ne merítsék ki az anyanövényt, majd
az egészséges, jó gyökerű
növénykéket tőzeggel, komposzttal vagy trágyával feljavított nevelőágyakba ültetjük,
egyenlőre viszonylag sűrűn.
A virágoskertben júliusban az
öntözés adja a legtöbb munkát. A talajt is porhanyítsuk.
Kiássuk és szellős helyen szárítjuk a tulipánhagymákat. A
rózsák tápanyagutánpótlását

fejezzük be, különben a hajtások őszig nem érnek be rendesen. A szemzésre kijelöltt
rózsákat jól beöntözzük, majd
törzsbe vagy gyökérnyakba
alvószemezzük.
Nézzük át a rózsát a fővirágzás utáni visszametszéskor (a
bokrost és a futót is), a haj-

tásfúró rózsadarázs, a hajtáscsúcspusztító rózsadarázs, a
varródarázs és a lisztharmat
által károsított hajtásokat
vágjuk le és égessük el. Keressük a rózsagubacsdarázs
lárváit tartalmazó gubókat is,
ezeket se kíméljük.
A telt virágú orgona is szemezhető. A nemes orgona és
más díszcserjék tőből hajtó
vadhajtásait időnként el kell
távolítanunk, hogy ne vonják
el a tápanyagot a nemesített
növénytől. Évelő és kétéves
virágokat vetünk, melyek
majd jövőre fognak virágozni. E hónapban szaporítható
az írisz is. A tövek szétültetésénél a leveleket és a gyökérzetet is kurtítsuk vissza
egyharmadával. Ha júniusban
nem szedtük fel a virághagymákat, most már haladéktalanul álljunk neki. Tisztítás,
szikkasztás után 20 °C körüli helyiségben helyezzük el
őket. A korán virágzókat már
ne háborgassuk.
A gyepet már ritkábban vágjuk és állítsuk a fúnyíró késeit magasabbra, mert a túl
rövidre nyírt fű árnyékolás
híján még az öntözés ellenére
is kisül. Öntözése reggel vagy
este a legérdemesebb, persze
sok helyen van már önműködő szóróberendezés, ami
napközben látja el permettel
a gyepet.
Szeles időben ne vegyszerezzünk! Nem csak a saját
egészségünket tesszük kockára, vagy nem érjük el a kívánt
hatást, kárt is okozhatunk, főleg gyomirtó szerek esetében,
mert elég, ha a szer csak egy
része megy félre, s komoly
károkat okozhatunk a saját
vagy a szomszédunk kertjében.
-laJúniusi keresztrejtvényeink szerencsés megfejtője,
a naszvadi Csonka Mária,
aki az ajándékkönyvet szerkesztőségünkben
veheti át.
A júliusi megfejtéseket augusztus 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

Nádor utca 39., 94501 Komárno
E-mail cím:

dunataj@zoznam.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne feledkezzen meg önmagáról sem, amikor teljes gőzzel másokért dolgozik. Időnként tartson
szünetet és ilyenkor csak olyasmit csináljon, amit nagyon szeret,
amiben igazán önmaga lehet vagy ami teljességgel kikapcsolja. Így
a mások segítése sem válik teherré, sőt örömét leli benne.
HALAK (február 21. – március 20.) A párkapcsolatban élő Halak
intenzív hetet tölthetnek kedvesükkel. Az esetleg egy ideje már a
levegőben lévő problémák most maguktól megoldódnak és érvényüket veszítik, ezáltal leomlanak az önök között kialakult falak
és újra olyan közel érezhetik magukhoz egymást, mint kapcsolatuk kezdetén.
KOS (március 21. – április 20.) Valósítsa meg végre nagy terveit,
ültesse át őket a valóságba! A csillagok állása azt mutatja, hogy
most bármilyen ötlet megvalósítása támogatásra talál. Használja
ki ezt a kedvező időszakot! Az önből sugárzó tetterő és elszántság
azokat is meggyőzi, akik eddig kételkedtek.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön könnyen köt barátságokat és
ennek a nyitottságnak most újra hasznát veszi. Egy olyan ember
lép be ezen a héten az életébe, aki a későbbiek során hosszú ideig
meghatározó szereplője lesz. Amint készen áll egy ilyen „nagy
találkozásra”, máris megjelenik a lehetőség.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Bátran induljon el személyes
kapcsolatait érintő kérdésekben is új utakon. Nem biztos, hogy a
hagyományos módok segítségével tudja legkönnyebben tisztázni
a félreértéseket. Szabaduljon meg végre múltbeli tapasztalataitól,
rossz emlékeitől és kezdjen új életet kedvesével, aki csak erre vár.
RÁK (június 22. – július 22.) Ön kitűnően rá tudja vezetni partnerét vagy épp barátait arra, hogy megéljék belső szükségleteiket.
Ez jelentheti az is, hogy megtalálja az igazán nekik való testmozgást, de akár azt is, hogy segít nekik hivatásuk, életfeladatuk megtalálásában, felismerésében.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nyugalma és lazasága
az, ami miatt semmi sem tudja kizökkenteni belső egyensúlyából.
Igyekezzen ezt a belső harmóniát testi szinten megtartani és ne
követeljen túl sokat magától. Az ilyen erőteljes és kreatív állapotokat arra érdemes használnia, hogy nagy terveket alkosson.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kövesse impulzívan
érzéseit és ne gondolkodjon a következményeken. Főként akkor
tegyen így, ha párt keres. Hallgasson a szívére és meg fogja találni a megfelelő időben, a megfelelő helyen az igazit. Ha már
megtalálta párját, akkor most más területeken építhet ki fontos,
új kapcsolatokat.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Egyetlen belső konfliktusról szól ez a hét az ön számára, mégpedig, hogy az eszére
vagy a szívére hallgasson. Valójában a kettő nem zárja ki egymást.
Bármelyiket is választja, akkor élvezheti kedvese bizalmát, ha ön
is őszinte hozzá. Beszéljen neki érzéseiről és mutassa is ki őket.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ön szívesen feszegeti
a határokat és ezen a héten még társakra is talál ehhez. Élvezze
ki az élmények minden percét, és ne felejtsen el lassítani, ha már
úgy érzi, kezd kimerülni. Ezt társai is értékelni fogják, hiszen nem
biztos, hogy tudnák önnel tartani a lépést, ha önként nem fékezne.
NYILAS (november 23 – december 21) Jót tesz önnek a szerelem.
Ragyogó fizikai formában van, emellett vidám és könnyed. Ezek kiváló előfeltételei bármilyen komolyabb erőfeszítést igénylő feladatnak.
Lehet testi megterhelés, mint egy kirándulás, vagy egy lakás átrendezése, illetve olyan lelki kihívás is, mint egy tisztázó beszélgetés.
BAK (december 22. – január 20.) Több kisebb összetűzésre számíthat ezen a héten a barátaival, rokonaival. Bármilyen jellegű is
a gond, igyekezzen megérteni a másik fél követeléseit, még akkor
is, ha úgy érzi, a másik talán nem egészen őszinte önhöz vagy
éppen önmagához. Először találjanak egy közös pontot, azután
tisztázódhat minden.
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Nyári szabadságra
vigyen tólünk
egy jó könyvet!

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Superb kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása: 4,1 - 6,2 l/100km, 105 - 165 g/km. Illusztrációs kép.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.

Közel Komárom
belvárosához,
Duna-parti felújított
épületben
modern irodahelyiségek
kiadók.
Tel.: 0918 776 733

* Eladó kétszobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.

Eladó kisebb szőlőprés
és puttony.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 341 176.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Az új ŠKODA Superb. Lépjen be az új korszakba. Öveket kérem becsatolni, az új Superb indulásra kész. Földöntúli külső
elegancia valamint végtelenül tágas belső. Helyet kap benne az Ön személyes stílusa. Nem számít hogy a sportos vagy
kényelmes vezetést részesíti előnyben. Az adaptív alváz alkalmazkodik stílusához és figyelembe veszi az úttest állapotát.
Ha tele a keze a csomagokkal a virtuális pedál egy egyszerű láb mozdulattal kinyissa a csomagtartót. És ez csak egy kis
bemutatása annak amire az új Superb képes. Ismerkedjen meg a határtalan térrel az Ön stílusára szabva.
www.skoda-auto.sk
Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

WALDEK s. r. o.

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

GALERIA

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

Bejárati ajtók
már

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Börze Komáromban
a Várpiac területén
minden vasárnap!
Tel.:

0 9 0 3 7 6 2 5 11.

Töltse nálunk a nyarat!

Balatonakarattyán, festői környezetben,
közel a vízparthoz,
családias jellegű szállodai szobákban,
várja önöket a

Vivien Hotel!
Kényelem, otthonias légkör,
alacsony árak!
Hívjon, érdeklődjön!

0 0 3 6 7 0 3 1 2 9 11 9

FOTOSZALON

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

* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Montáž a oprava roliet a žalúzií. Tel.: 0949 337 686. E-mail:
albert.bezur@gmail.com.

* Eladó 8-áras kert (60 méterre
a Pozsonyi úttól), fele szőlő (villany, víz és parkolási lehetőség).
Tel. (este): 035/7700 256.

Az Adecco Kft. győri
autóipari partnercége
részére munkavállalókat keres 3-műszakos munkarendben,
összeszerelő munkakörben.
Céges járat biztosított
Komárno-Győr vonalon!
Nehéz fizikai munka.
Érdeklődni
telefonon: 96/519 295,
06303829253, vagy
gyor@adecco.hu email
címen.

kurz odbornej
SBSspôsobilosti.

Tel.: 0905 312 160.

* Lakásban tartott szobatiszta
cicáinknak jó gazdit keresek!
Tel.: 0903 659 161.

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.

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

Ambuláns kezelések:

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

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

6

MŰSORAJÁNLAT
július 25-től 31-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

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

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 8.35 Állati
dokik (amer.), 10.10 Babavilág, 11.45 Pimasz úr ottalszik, 12.55 Kasza!, 14.05
Tűz és víz (török), 16.05
Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Az első lovag
(amer.), 21.50 Csontdaráló
(amer.), 0.05 A 8 kör (amer.)

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 12.55 Knight
Rider (amer.), 14.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.15
Hajrá csajok, újra! (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Szekatúra (amer.), 21.05 Száguldó
bomba (amer.), 23.10 Maszk
(amer.), 1.45 Psych (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.25
Kalandor, 11.50 Street
Kitchen, 13.15 Az élet csajos oldala (amer.), 14.10
A harc törvénye (amer.),
16.15 Evolúció (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz, 19.10 Séta a
napfényben (angol), 21.05
A szellemlovas 2 (amer.),
22.50 Sherlock Holmes és
a lángoló város (amer.),
0.45 Lány a vízben (amer.)

RTL II

8.50 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 10.50 A pletykafészek (amer.), 12.40 Nagy hal
(amer.), 15.00 Nagy szám!,
16.00 Nyomtalanul (amer.),
18.00 Érintés (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 19.55 Alkonyat
(amer.), 22.10 A belső ellenség (amer.), 23.10 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

11.40 Phineas és Ferb,
13.15 Született kémek,
14.05
Táncakadémia,
14.30 Knerten nyomoz,
17.35 Napfény farm, 18.55
Fejtörők kicsiknek, 19.15
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza,
0.10 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

11.30 Csodabogár, 13.20
Tízparancsolat
(amer.),
15.35 Szerelmes földrajz,
16.05 Balatoni nyár, 18.00
Híradó, 18.30 Szerencse
szombat, 19.30 Volare
(olasz), 21.30 A nagy balhé (amer.), 23.40 Papírhold (amer.)

Duna World

10.00 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor,
13.15 Aranyfeszt, 14.15 Sok
hűhó semmiért (magyar),
16.15 Csodabogár, 16.50 Az
utolsó előtti út, 19.10 Csináljuk a fesztivált!, 20.00
Mindenből egy van, 21.30
Munkaügyek, 22.55 Fapad,
23.25 Itthon vagy!

Pozsony 1

12.20 Öröm az élet, 12.55
Szlovákia
LEG-faluja, 13.55 Egy lépésre a
mennyt ől (olasz), 15.50
Black Hills aranya (német), 17.45 Építs házat,
ültess fát!, 18.25 Szlovák
ízek, 19.00 Híradó, 20.20
Remény a lövészárokban
(francia), 22.05 A nap drámája (amer.-angol), 0.15
Elisa (olasz)

Pozsony 2

11.15 Farmereknek, 13.15
Kerékpározás, 17.00 Labdarúgás, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 20.55 Rocco
és fivérei (olasz-francia),
23.50 Őrangyalok, 0.20
Csehszlovák filmhét

Markíza tv

11.45 Menekülő vőlegény
(amer.), 13.50 Alkonyat
(amer.), 16.05 Zita a nyakamon, 16.50 Valóságshow, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Ender játéka (amer.), 23.05
Gengszterek (amer.), 1.20
Örökség (cseh)

JOJ TV

10.50 A legjobb szlovák
torták, 12.30 Inkognitó,
14.00 Reality show, 15.40
Johnny English (amer.),
17.30
Családi
ügyek,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Kameňák 3
(cseh), 23.00 A halott férfi
bosszúja (amer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.30
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.30 Hazug csajok társasága (amer.), 13.25 Séta a napfényben (angol), 15.20 Szerencse dolga (amer.-német),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 Tan-túra
(amer.), 21.25 Több, mint
testőr (amer.), 0.35 Isten
megbocsát, én nem! (olasz)

RTL II

9.50 Agatha Christie: A barna ruhás férfi (angol), 11.45
Segítség, bajban vagyok!,
16.45 Alkonyat (amer.),
19.00 Amit még mindig tudni akarsz a szexről (amer.),
21.00 Jo, a profi (franciaangol), 22.00 Heti hetes,
23.00 Amit még mindig tudni akarsz a szexről (amer.)

M2

13.15 Született kémek,
13.40 Tintin kalandjai,
14.05 Varázslók a Waverly helyből, 14.30 Arsene
Lupin, 15.25 Garfield és
barátai, 16.15 A MacLean család, 18.40 Pom-Pom
meséi, 19.10 Nagymaci és
Cin, 19.15 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző, 21.00
Mondd, testvér! (amer.),
23.00 Sikersorozat (amer.angol), 0.25 Párizsi mentősök (francia)

Duna tv

8.55 Isten kezében, 10.25
Római katolikus szentmise, 13.20 Édes ellenfél
(magyar), 14.45 Hét tonna
dollár (magyar), 16.20 Balatoni nyár, 18.35 Rámenős páros (német), 19.30
Összekutyulva
(amer.),
21.15 Mission: Impossible II. (amer.), 23.20 Brian
élete (angol)

Duna World

9.25 Család-barát, 11.00
Rúzs és selyem, 12.05 Nótacsokor, 13.20 Szabadság tér 89, 14.10 Szenes
Iván írta, 15.50 Örökzöld
dallamok, 16.25 80 liter
alatt a Föld körül, 19.00
Szép, szőke szerelmünk, a
Tisza, 20.00 Balázs Fecó
koncertje, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül,
22.55 Fapad, 23.25 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

13.15 Poirot (angol), 15.00
Éjszaka a Karlstejnben
(cseh), 16.35 Senki sem
tökéletes, 19.00 Híradó,
20.20 Visszatérünk (spanyol), 23.15 Egy lépésre
a mennyt ől (olasz), 1.00
Poirot (angol)

Pozsony 2

13.45 Az Amazon-kód,
14.40 Szóval, 16.15 Tour
de France, 19.55 Hírek,
20.00
Dokumentumfilm,
21.30 Ollé, rántás! (szlovák), 22.55 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

7.15 Madagaszkár pingvinjei, 11.05 Kincsvadászok, 13.00 A rendőr nősül
(francia-olasz), 15.00 Úgy
csókolsz, mint egy ördög
(cseh), 17.35 Szomszédok,
18.25 Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30 Gyilkológép
(amer.), 22.15 Élő célpont
(amer.)

JOJ TV

11.40 Partiőrség (amer.),
13.40 Titanic (amer.), 17.50
Itt a nyár!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Egy
darab mennybolt (amer.),
23.00 A majmok bolygója
(amer.), 1.15 Hétnapos temetés (amer.), 3.25 Káoszelmélet (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Amerikai
pite 4 (amer.), 3.00 Zsaruvér
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A mentalista (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest,
20.45
Barátok közt, 21.20 Dr. Csont
(amer.), 23.55 Gyilkos elmék (amer.), 1.15 A harc
tövénye (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 Heston
Blumenthal lehetetlen küldetése, 13.45 A sors üldözöttje
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry, 18.00
Taxi (francia), 19.00 Glades
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi
(magyar)

M2

11.55 Hunyormajor, 12.45
Egy vízcsepp elég (ausztrál),
14.00 Kenguk, 15.15 Kedvencek a világ körül, 16.40
A mesebanda, 17.35 Napfény
farm, 17.55 Peppa malac,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Gyilkosság (amer.), 0.20 A médium
(amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
A hegyi doktor (német),
20.30 JAG (amer.), 21.25
Sherlock (angol.), 23.05 Az
utolsó cowboy (amer.)

Duna World

11.00 Kárpát expressz, 13.15
Kívánságkosár, 15.35 Új
nemzedék, 16.35 Lengyelország, 17.30 Öt kontinens,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Banán, pumpa, 21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek,
22.50 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol), 13.55 Menjünk a
kertbe!, 14.35 A ravasz
banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Tristán és Izolda, 22.15 Zsaru a
központból (cseh-szlovák),
23.10 Banditák (ausztrál),
23.55 Ravasz banda

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 16.00
Lóverseny, 17.30 Hely a
házban, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Találmányok, 20.55 Danton (francia), 23.05 Danton, 23.35
Jazz

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.25
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Négyesben Szlovákián át,
21.35 Fedőneve: Fodrász
(amer.), 23.55 Valóságshow, 0.35 Zita a nyakamon
(szlovák), 1.10 Cobra 11
(német)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr
(amer.), 13.30 Egy darabka
égbolt (amer.), 15.50 Vásárlási láz, 17.00 Híradó, 17.40
Különleges esetek, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.30 A borosgazdák (cseh),
22.00 Reality show, 23.45
CSI: Las Vegas (amer.), 0.45
A kék templomosok (amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Hawaii
Five (amer.), 23.35 A belső
ellenség (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Hőhullám, 21.20 Hal a tortán,
22.30 Sherlock és Watson
(amer.), 23.35 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A mentalista (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20 A
főnököm lánya (amer.), 23.30
Tökéletes célpont (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 Heston Blumen
thal lehetetlen küldetése,
17.05 Tom és Jerry, 18.00 Nő
a baj (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Szelfi (magyar), 23.00 Barátok közt

M2

12.00 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 12.55 Hunyormajor, 13.45 Kenguk, 16.00
Rolie, Polie, Olie, 16.40 Mesebanda, 18.00 Peppa malac,
18.40 Nyuszi Péter, 19.15
Nagymaci és Cin, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Twin Peaks (amer.),
0.25 A médium (amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 11.10 Az élet savaborsa, 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Rex felügyelő (osztrák), 16.00 Balatoni Nyár,
18.00 Híradó, 18.40 Don
Matteo (olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.30
Párizsi helyszínelők (francia), 21.30 Az utolsó angol
úriember (amer.)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Evangélikus
magazin, 15.40 Útmutató,
16.10 Útravaló, 17.30 Herman Ottó, 19.05 Hogy volt?,
20.00 Van képünk hozzá,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Ridikül, 22.50 Fapad

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45 Építs házat, ültess fát!,
14.35 A ravasz banda (angol),
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Lynley
felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.25 Szlovák
receptek, 21.55 Cain kapitány,
23.50 A ravasz banda, 0.45 A
hegyi doktor (osztrák)

Pozsony 2

11.45 Élő panoráma, 12.10
Szieszta, 13.20 Álarcosbál,
15.55 Extrém dolgok, 17.30
Hely a házban, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
A banán ára, 20.50 A sátán
ege alatt (francia), 22.30
Propeller

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A muskétások
(angol), 21.50 Kincsvadászok (amer.), 22.50 A skorpió (amer.), 23.50 Gyilkos
elmék (amer.)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 13.25 Borosgazdák, 14.40 Igen, 15.40
Vásárlási láz, 17.30 Különleges esetek, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 A futár
(amer.), 21.40 Dr. Csont
(amer.), 22.40 Brooklyn
taxi (francia), 23.40 CSI:
Las Vegas

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A mentalista (amer.), 16.50 A szerelem
foglyai, 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.20 Szulejmán (török), 22.50 Döglött akták
(amer.), 0.00 Egy rém modern család (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 Heston Blumenthal lehetetlen küldetése,
13.45 A sors üldözöttje (amerikai), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry (amer.),
18.00 Cserebere szerencse
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi,
23.00 Barátok közt

M2

12.30 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
15.15 Kedvencek a világ körül, 16.25 Thomas, a gőzmozdony, 17.40 Napfény farm,
18.00 Peppa malac, 19.15
Nagymaci és Cin, 19.20
Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 23.25 Az A38
hajó színpadán: Headbengs

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

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánn yomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Veronica aranya (mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Doktor
Rush (kanadai), 23.35 Ügyféllista (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock és
Watson (amer.), 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Az én bűnöm
(mexikói), 15.55 Veronica aranya (mexikói), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Hőhullám, 21.20 Hal a tortán, 22.30
Hazudj, ha tudsz! (amer.),
23.35 Kettős ügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A mentalista (amer.), 16.50 A szerelem foglyai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.55
A halál a ragadozó ellen
(amer.), 1.55 A bosszú angyala (mexikói)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 18.00 Hová lettek
Morganék? (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi, 23.00 Barátok közt, 23.30 A
harc törvénye (amer.)

M2

12.00 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
17.20 A kis sárkány kalandjai, 17.55 Peppa malac, 18.55
Fejtörők kicsiknek, 19.20
Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Borgiák (kanadai),
0.30 Hová lettek Morganék?
(amer.)

Duna tv

9.45 A szenvedélyek lángjai,
11.15 Az élet sava-borsa (lengyel), 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Rex felügyelő (osztrák),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor
(osztrák), 20.35 Szabadság tér
89, 21.25 Szerelem és vérbos�szú (olasz), 22.20 Római helyszínelők (francia), 0.20 1200
mérföld hazáig (amer.)
11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Vatikáni
híradó, 15.35 Isten kezében,
16.25 80 liter alatt a Föld
körül, 17.55 Hazajáró, 18.25
Szerelmes földrajz, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szálka,
21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül, 22.50
Fapad, 23.20 Magyar gazda,
23.40 4 kerék

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 A sokszínű vallás, 15.35 Engedjétek hozzám, 16.00
Virágzó
Magyaroszág,
17.50 Hazajáró, 18.25
Rejtélyes XX. század,
18.55 Hogy volt?, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30
Munkaügyek, 22.20 Ridikül, 22.50 Fapad, 23.20
Élő egyház

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.40 Szlovákia képekben,
14.35 A ravasz banda (angol), 16.25 Csalók akcióban, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Határok nélkül (német), 22.00 Banks
főfelügyelő (angol), 23.30
Ravasz banda

Pozsony 2

12.35 Szieszta, 14.20 A tanári, 14.55 A rendelő, 15.25
Régmúlt idők nyomában,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.05 A szlovák mozi,
21.00 A fehér gárda, 22.50
Van Gogh (francia), 0.35
Rendőrség

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Az anyós, 21.40 Alkonyat (amer.), 0.00 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.35 A futár, 13.35 Dr,
Csont (amer.), 14.35 Geissenék, 15.40 Vásárlási láz,
17.00 Híradó, 17.40 Különleges esetek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A borosgazdák (cseh), 23.00 A
taxi, 0.10 CSI Las Vegas
(amer.)

PÉNTEK

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

10.25 A hegyi doktor (osztrák), 11.15 Az élet savaborsa (lengyel), 12.40 Jamie 30 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Rex
felügyelő (osztrák), 16.00
Balatoni Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Szívek
doktora (amer.), 21.25 101
éjszaka (amer.), 0.10 Ripacsok (magyar)

Duna tv

M1

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.55 Szlovák ízek, 14.40 A
ravasz banda (angol), 15.30
Lehetőség, 16.30 Csalók akcióban, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Jerry Maguire (amer.), 22.30 Törvény és
rend, 0.40 Ravasz banda (angol)

Pozsony 2

12.45 A fehér gárda, 14.20
A tanári, 14.50 A régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.05
Városból városba. 21.00
Vincent és Theo (amer.),
23.15 A halhatatlanok (szlovák)

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A muskétások
(angol), 21.50 Kincsvadászok (amer.), 22.50 Skorpió
(amer.)

JOJ TV

1 0.55
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 13.10 A
borosgazdák, 15.40 Vásárlási láz, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A futár
(amer.), 21.40 Dr. Csont
(amer.), 23.40 CSI: Las
Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz,
14.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.55 A mentalista (amer.),
16.50 A szerelem foglyai
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.20 Különben dühbe
jövünk (olasz), 0.00 A főnök
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös
(venezuelai), 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 14.40
Az örökség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 18.00 A nagy
svindli
(amer.),
19.00
Érintés (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 Agymenők (amer.), 23.00 Barátok közt, 23.30 A harc
törvénye (amer.)

M2

12.05 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
16.20 Thomas, a gőzmozdony, 17.15 Varázsceruza,
17.25 Napfény farm, 18.25
Kukori és Kotkoda, 19.20
Noddy kalandjai, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Dalszerzők
az A38 hajón, 23.10 Top
Gear (angol), 0.20 A médium (amer.)

Duna tv

9.30 A szenvedélyek lángjai,
11.00 Rózsák harca (olasz),
12.40 Jamie 15 perces kajái,
13.15 Kívánságkosár, 15.10
Rex felügyelő (osztrák),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Brown
atya (angol), 21.25 Columbo
(amer.), 22.40 Operafesztivál, 0.25 Nem vagyok gyilkos (francia)

Duna World

7.40 Balatoni Nyár, 9.30
Család-barát, 11.25 Ízőrzők, 12.30 Hazajáró, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Katolikus krónika, 15.35 Új
nemzedék, 16.05 80 liter
alatt a Föld körül, 16.35
Lengyelország, 18.00 Hazajáró, 18.40 Hogy volt?,
19.35 Fábry, 21.25 Munkaügyek, 21.55 Ridikül, 22.50
Fapad

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45
Konyhám
titka, 14.35 A ravasz banda (angol), 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 21.30
Öröm az élet, 22.00 Salvador (amer.), 0.00 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.45
Szieszta, 14.55 A régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Dokumentumfilm,
20.50
Allergia (szlovák), 22.50
Jazz

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké-játék,
17.25 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 Nők kísértésben
(cseh), 23.05 Kihasználva
(amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 13.40 Dr.
Csont (amer.), 14.40 Geissenék, 15.40 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 A Szahara (amer.),
23.10 Felkoppintva (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július 25-én Jakab, Kristóf
július 26-án Anna, Anikó
július 27-én Olga
június 28-án Szabolcs
július 29-én Márta, Flóra
július 30-án Judit
július 31-én Oszkár
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a a komáromi Molnár Ferenc és Baranová Veronika, a komármi Roschig Andrej és Pappová Andrea
Gútán: a gútai Vadkerti Ferenc és az ifjúságfalvai Korkován Anna.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a gútai Navrátilová Natália, Vadkerti Őrs és Szabó Zsófia, a
perbetei Šalgóová Hana, az ímelyi Poništová
Adela, a dunamocsi Farkas Luca Rebeka, a
komáromi Csóka Ádám, Hengerics Levente, Kovács Anna, Zacharová Bella, Mészáros Hugó és
Pém Anna, a marcelházai Góth Sebastian, a csicsói Lévai Péter, a tanyi Szláviková Dorka, az őrsújfalusi Kovács Ádám Dominik, az okánikovói Rigóová Lara, az
érsekújvári Stankó David és a köbölkúti Mériová Sofia.

A Dunatáj receptkönyvéből

Sajtos-sonkás göngyölt
csirkemell sajtmártással
Hozzávalók:
4 db csirkemellfilé
20 dkg trappista sajt
20 dkg füstölt sonka
Maggi ízvarázs
só
5 cl étolaj
A sajtmártáshoz:
10 dkg vaj
3 ek. finom liszt
5 dl tej
20 dkg reszelt sajt
só

szerecsendió
őrölt fehér bors
Elkészítése:
A csirkemelleket szétnyitjuk, kiklopfoljuk, sózzuk, megszórjuk
Maggi ízvarázzsal. A trappista, vagy ementáli sajtot és a sonkát
vékony szeletekre vágjuk. A csirkemelleket olajozott, ízvaráz�zsal megszórt alufóliára fektetjük. A hússzeleteket betakarjuk a
sonka- majd a sajtszeletekkel. A csirkemelleket felgöngyöljük és
szorosan az alufóliába csavarjuk, majd tepsibe vagy sütőrácsra
tesszük és előmelegített sütőben kb. 30-35 percet sütjük. A mártáshoz vajas rántást készítünk. Felengedjük a tejjel, sóval, borssal,
szerecsendióval ízesítjük. Hozzáadjuk a reszelt sajtot és állandó
kevergetés mellett kiforraljuk.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Wallach Ján (94 éves), Mulinková Jarmila (52 éves), Szabados Julianna (78 éves) és Németh
Peter (77 éves), a gútai Madarász Terézia (88 éves)
és Anyalai Anna (77 éves), a szentpéteri Kerepecký
Ondrej (60-éves), az ekeli Hocová Katarína (58 éves),
a csallóközaranyosi Janík Ferenc (58 éves) és Tuška
Mihály (54 éves), valamint a marcelházai Czibor Szidónia (83 éves).
Emléküket megőrizzük!

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába
és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepelhet
soronként és oszloponként.
A nagy négyzetrács további
3x3-as négyzeteiben is csak
egyszer szerepelhet minden
szám.

humorcsokor

Ül az agresszív kismalac a
villamoson, amikor megjelenik az ellenőr!
– Menetjegyeket, bérleteket!
Erre a kismalac:
– Nem kell!
Falusi csehóban egy eléggé
ittas fickó kutat a zsebében.
Kérdezi tőle a barátja:
– Komám, te mit keresel
olyan izgatottan a zsebedben?
– Semmi különös, csak azt
szeretném tudni, szomjas
vagyok-e még.
– Mi az a lottó? – érdeklődik a szöszi.
– El kell találni 5 számot...
– Értem... és milyen mes�sziről?
Szexuális felvilágosító óra
van az iskolában. Pistike
jelentkezik, de a tanító néni
óvatos:
– Jól átgondoltad, mit
akarsz kérdezni?
– Igen, azt szeretném kérdezni, hogy aki volt már
nővel, az mehet focizni?
Mi az?
– Kicsi, sárga és a fűben
kúszik?
– Kis kínai aknát keres.
– Kicsi, sárga és repül?
– A kis kínai megtalálta az
aknát...

Áfonyás túrótorta

Hozzávalók:
1 tojás,
2 tojásfehérje,
1 csipet só,
4 dkg búzaliszt,
2 dkg étkezési
keményítő,
20 dkg áfonyakompót almaszörppel,
1 tk. őrölt vanília,
35 dkg túró,
4 lap fehér
zselatin,

1,5 dl tejszín,
vaj a formához
Elkészítés:
A sütőt 175 fokra előmelegítjük. A formát kikenjük, az
aljára sütőpapírt teszünk. A tojásokat szétválasztjuk, a
sárgájukat 3 evőkanál vízzel és 4 dkg cukorral habosra
keverjük. A fehérjéket csipetnyi sóval kemény habbá verjük. A lisztet az étkezési keményítővel a krémre hintjük,
hozzáadjuk a habbá vert fehérjét, majd óvatosan összekeverjük. A tésztát a formába öntjük, és sütőben 15-20 percig
sütjük. Ezután hagyjuk kihűlni. A túrót 10 dkg áfonyával
és a maradék cukorral elkeverjük. A 3 zselatinlapot beáztatunk, és felolvasztunk. A zselatint a túrókrémhez keverjük.
A tejszínt kemény habbá verjük, és a túrókrémhez adjuk.
A piskótaalapot kettévágjuk. Az alsó lapot visszarakjuk a
formába, megkenjük a krém felével, majd ráfektetjük a
másik lapot, és elosztjuk rajta a maradék krémet.
A maradék 1 zselatinlapot beáztatjuk hideg vízbe. A maradék áfonyát kissé felmelegítjük, felolvasztjuk benne a
zselatint. Miután kihűlt, a tortára kenjük, és az egészet fóliával letakarva hűtőszekrényben 2 óráig dermesztjük.

Köszöntő
Szerető szüleink,

Nagy Sándor és felesége, Ili
Gútán
nyolcvanévesek lettek.

Kívánni ilyenkor mit is lehet,
mint jó egészséget.
Szeretettel: Ermus, Évi, Nóri családjukkal.
A pici Dórika simogató keze
éltesse még őket sokáig az életben.

KOSÁRLABDA

Az európai kupasorozatban ismét pályára léphetnek –
négy évnyi szünet után – hazai kosárlabdacsapatok. A
bajnok MBK Rieker COM-therm Komárom és a pozsonyi Inter is bejelentkezett a harmadik férfi kupasorozatra. Ám az induláshoz több feltételt is teljesítenie kell a két
csapatnak.
A kupasorozatot tavaly még
EuroChallange-nek
hívták,
idén azonban az európai szövetség nem csak a nevét változtatja meg, hanem a résztvevő csapatok létszámát is
bővítené (nem hivatalos információk szerint 32-ről 100-ra).
Az elképzelések szerint a csapatok előselejtezőket játszanának, s ezek győztesei jutnának
be a sorozat csoportkörébe. A
feltételek azonban szigorúak.
Komáromban például az a
legnagyobb gond, hogy az
együttes csarnoka nem felel
meg az európai kívánalmaknak, a jelenlegi átépítése pedig már biztosan nem férne
bele az időbe. Megoldás lehet
az, hogy a komáromi csapat a
hazai meccseit más városban
játssza. Eddig két lehetősége is van erre, vagy Nyitrán,
vagy Székesfehérváron játszaná nemzetközi meccseit a felvidéki együttes. Az előbbi lenne az olcsóbb, az utóbbi pedig
a járhatóbb megoldás, ugyanis
a fehérvári Albacomp és az

MBK Rieker között remek
a kapcsolat. Paulík József, a
klub menedzsere szerint teljesen mindegy, hogy Nyitrára
vagy Székesfehérvárra kell
majd utazniuk, hiszen a komáromi szurkolók eddig is
bárhová elkísérték a csapatot,
és biztos benne, hogy ezúttal
sem lesz másképp. – Az utóbbi években szlovákiai csapat
nem vállalta a nemzetközi
kupaszereplést. Azzal, hogy
beadtuk a jelentkezésünket,
véget szeretnénk vetni ennek
a rossz sorozatnak. Biztosan
nem lesz könnyű, a mezőny
nagyon erős, de az első lépést
valakinek meg kell tennie” –
adott magyarázatot az indulásra Paulík.
Szlovákiai együttes legutóbb
a 2011-2012-es idényben szerepelt az EuroChallange-ben,
s bár Nyitra csoportjában csak
egy mérkőzést nyert, német és
spanyol ellenfelei ellen sem
vallott szégyent.
Komáromtól azért jobb eredményt várunk...
-cseri-

L A B D A R Ú G Á S
Ifjú gólkirály lép majd pályára a KFC felnőtt csapatában

A III. ifjúsági liga győztes csapatának gólkirálya lett Kurucz
Ádám, aki a bajnoki évben harminc gól lőtt az ellenfelek kapujába. Minden bizonnyal a felnőtt csapatban is megállja
majd a helyét és az ellenfelek kapusainak életét alaposan megkeseríti...
A rendkívül szerény sportember Izsán kezdte pályafutását.
A rendszeres edzések, a szorgalom és a született „gömbérzék” meghozták eredményüket,

Ádám hamarosan a komáromi
KFC csapatának tagja lesz.
Igaz, mindehhez szükség volt
a kellő szülői támogatásra is.
Édesapja, Kurucz Ferenc az

egykori izsai felnőtt csapat veszélyes csatára volt, aki hasznos tanácsokkal látta el fiát is.
A fiatal labdarúgó pályafutását
az is nagyban elősegítette, hogy
az új csapatban mesteredzők
ügyeltek a fejlődésére. Ádám
hálával szólt Gyurcsó, Ibolya és
Gyurenka edzőkről, akik megtanították arra, hogy egy-egy ta-

lálkozón a helyzetek egész sorát
dolgozza ki, amelyek többségét
értékesíteni tudja. Nem „magányos farkas”, sok esetben
gólpasszal segíti társait, hiszen
ízig-vérig csapatjátékos.

III. Major Norbert Emléktorna

Öt éve annak a szomorú napnak, amikor tragikus körülmények között életét vesztette a
szentpéteri sportélet egyik ígéretes reménysége, Major Norbert, a focicsapat kapitánya, akinek irányításával a község csapata felkerült az V. ligába. Az elmúlt napokban Norbi emlékére a község fából készült szobrot emeltetett.

Az ünnepség után került megrendezésre a III. Major Norbert Emlékverseny, amelyre a
hazai csapat mellett Hetény és
Bátorkeszi is elküldte csapatát. A Szentpéter – Hetény találkozó 3:2-es eredménye azt
igazolta, hogy a vendégek jó
formában voltak és már az őszi
idényre is alaposan felkészültek. Éppen ezért volt meglepő
a Bátorkeszi – Hetény ös�szecsapás, amely 3:2-es eredménnyel végződött, viszont a
kesziek eredményesebbek is
lehettek volna, ha a szerencse
nem pártol el tőlük, hiszen
90 perc alatt három kapufát

lőttek. A mindent eldöntő találkozón a szentpéteri csapat
a bátorkesziekkel mérte össze
tudását, ám minden igyekezetük ellenére csak 2:2-es döntetlenre futotta az erejükből,
így idén a dobogó legfelsőbb
fokára 4 ponttal a Bátorkeszi
csapata állhatott fel, második
lett 3 ponttal a hetényi gárda,
míg a harmadik helyet a szentpéteriek szerezték meg 1 pontjukkal. A legjobb mezőnyjátékosnak járó díjat a bátorkeszi
Tóth Tamás kapta.
A tornán tizenegyesrúgó-versenyt is tartottak, amelybe 41en kapcsolódtak be. A győzel-

Előkészületi mérkőzések

Udvard – KFC Komárom 3:0 (2:0) * Udvard – Ógyalla 1:0
(0:0) * KFC Komárom – Nagysurány 4:2 (1:2) góllövő Uzola
2, Tóth, Gonzáles * Balony – Ekel 4:3 * Hetényi VII. Polgármesteri Kupa Hetény – Szímő 6:2 (1:1) Góllövő Hencz 2, Lucza
2, Szalai és Vida * Szentpéter – Bátorkeszi 3:0 (1:0) góllövő
Bačík 2, Varga * Bátorkeszi – Szímő 1:1 (1:0) góllövő Blaho
Szabó 2 * Izsa – Path 8:2 (4:0) Góllövők: Vörös 3, Untermayer
3, Domonkos, Nyilas * Hetény – Szentpéter 2:1 (0:0) góllövő
Szabó 2, ill. Bačík. A torna győztese Hetény csapata lett, a legjobb kapus címét a hetényi Ruhás Dominik, a legaktívabb játékosét pedig a szentpéteri Bačík Maroš érdemelte ki.

Basternák László sportnap

Mint ahogy arról lapunk múlt heti számában hírt adtunk, az
ógyallaiak közkedvelt egykori polgármesterük, a bérgyilkos
által kivégzett Basternák László tiszteletére városi sportnapot
rendeznek. Idén hét sportágban rajtolhattak az érdeklődők.
Az eredmények:
A „bagotai bágeroson” megren- A focitorna győztese a Feszty
dezett horgászverseny győztese Árpád Alapiskola és Óvoda
Machalík Ivan lett, ezüstérmes csapata lett, 2. az ALTRAX
Psenák Tamás, bronzérmet pedig csapata, 3. pedig a Basternák
Ďuráč Richard szerzett. A sak- László P.T. csapata.
kozók versenyét Vörös Gellért A városi jégpálya területén,
nyerte, 2. lett Mészáros Norbert, valamint Ševčík úr pályáján
3. pedig Ábrahám Ján. Az íjászok rendezték meg a teniszezők
versenyében a legpontosabban versenyét. Az egyéni versenyt
Kovács István talált a céltáblák- ifj. Kecskés Miklós nyerte
ba, a 2. helyet Izsák Patrik sze- meg,. 2. Takáč Miroslav, 3.
rezte meg, 3. pedig Csontos Imre pedig Polka Gabriel. A párolett. Az aszteliteniszezők egyéni sok versenyének győztese a
versenyét Fejes Olivér nyerte Ševčík Eduard – Lencsés Lameg, 2. Veres Zoltán, 3. pedig dislav páros, 2. a Cserge KálGyarmaty Vince lett. Párosban mán – Zdeno Husarik, 3. pedig
a Fejes Olivér – Lukács László a Poništ Rudolf – Ševčík Norösszetételű csapat győzött, 2. a bert páros. Tollaslabdában
Gyarmaty Vince – Bánsky Tibor, 1. Tímea Makaiová, 2. Boris
3. pedig a Kecskés Miklós – Sza- Bóna, 3. Vas Pál.
bó Jaroslav páros.
Tornóczy Gabriella

met az ógyallai Nyilas Ferenc
szerezte meg, aki 15 tizenegyest értékesített.
Felvételünkön a győztes bátorkeszi focicsapat látható

Az is igaz azonban, hogy még
semmi sem dőlt el, még mindig
folynak a tárgyalások, hogy
a KFC, vagy pedig Izsa csapatát erősítse az őszi bajnoki
idénytől. Az izsaiak szeretnék,
ha hazajönne, hiszen a járási I.
bajnokságban a falu csapata a
bajnoki címért akar küzdeni.
– Nem lesz könnyű év, ami
előttem áll, hiszen szeptembertől elkezdem a hajógyári
szakmunkásképző harmadik
évfolyamát, ahol az érettségivel végződő tanulmányaimat
semmiképp sem szeretném elhanyagolni. Az ificsapat tagjai
közül továbbra is szeretném
tartani a kapcsolatot elsősorban
Kovács Péterrel és az izsai Hegedűs Olivérrel, akikkel öröm
-boldivolt pályára lépni.

L O VA G L Á S

FELVIDÉKI VÁGTA

Augusztus 8-án kerül sor az első Felvidéki Vágtára, a Budapesti Nemzeti Vágta dunaszerdahelyi előfutamára, a falvak és
városok összefogásának jeles eseményére. A Felvidéki Vágta
győztese képviselheti települését és ez egész felvidéki magyarságot a Budapesten szeptember 18-20. között megrendezésre
kerülő Nemzeti Vágtán.
A Felvidéki Vágta több, mint mellett lesz lovaglás is, minden
egy egyszerű lóverseny: pá- mennyiségben. A gyerekek póratlan kulturális esemény, nilovakon nyargalászhatnak, a
egyedülálló népünnepély. Au- komáromi Seregi törzs csatajegusztus 8-án, Dunaszerdahely lenetet mutat be, a döntő futam
Sikabony városrészben kialakí- előtt pedig a Rodeo Team tart
tott pályán a színvonalas lovas- izgalmas, tüzes lovaskaszkaprogramok mellett
az egész család,
gyerekek, fiatalok
és idősek is találnak majd maguknak elfoglaltságot.
A gyermekeket a
Felvidéki Kisállattenyésztők Udvarában állatsimogató várja, ahol az
ország legkisebb
lovát is láthatják.
A felnőttek a Borászudvarban
a
vezető felvidéki
borászatok nedűivel öblíthetik le az
előfutamok porát.
A hagyományőrző kézműves udvarban népi kismesterségeket dőr-bemutatót. A versenyen
– szövés, fonás, nemezelés, rajtol majd a naszvadi Gerhard
korongozás, fafaragás – pró- Miroslav is, aki Vad Titán nevű
bálhatnak ki az érdeklődők. lovával szeretne részt venni a
A szokásos vásári mulatságok budapesti vágtán is.

Az V. délnyugati liga őszi sorsolása

1. forduló augusztus 9. * 17 órakor
Ógyalla – Nagysalló * Bellegszencse –
Actív KN * Komját – Naszvad * Bánkeszi – Szentpéter * Marcelháza – Óbars *
Garamkovácsi – Ekel
2. forduló – augusztus 16. * 17 órakor
Nagysalló – Ekel * Szentpéter – Marcelháza * Naszvad – Bánkeszi * Actív Kn –
Komját * Ógyalla – Bellegszencse
3. forduló, augusztus 23. * 17 órakor
Komját – Ógyalla * Bánkeszi – Actív Kn *
Marcelháza – Naszvad * Gyarak – Szentpéter * Ekel – Hontfüzesgyarmat
4. forduló, augusztus 30. * 17 órakor
Ohaj – Ekel * Szentpéter – Zsitvabesenyő
* Naszvad – Gyarak * Actív KN – Marcelháza * Ógyalla – Bánkeszi
5. forduló, szeptember 6. * 16 órakor
Marcelháza – Ógyalla* Gyarak – Actív
KN * Zsitvabesenyő – Naszvad * Garamkovácsi – Szentpéter * Ekel – Óbars
6. forduló, szeptember 13. * 16 órakor

Szentpéter – Ekel * Naszvad – Garamkovácsi * Avtív KN – Zsitvabesenyő *
Ógyalla – Gyarak * Bellegszencse – Marcelháza *
7. forduló, szeptember 20* 15.30 órakor
Marcelháza – Komját * Zsitvabesenyő
– Ógyalla * Garamkovácsi – Actív KN
* Ekel – Naszvad * Hontfüzesgyarmat –
Szentpéter
8. forduló, szeptember 27. * 15.30 órakor Szentpéter – Ohaj * Naszvad – Hontfüzesgyarmat * Actív KN – Ekel * Ógyalla
– Garamkovácsi * Bánkeszi – Marcelháza
9. forduló, október 4. * 14.30 órakor
Marcelháza – Nagysalló * Ekel – Ógyalla
* Hontfüzesgyarmat – Actív Kn * Ohaj –
Naszvad * Óbars – Szentpéter
10. forduló, október 11. * 14.30 órakor
Nagysalló – Szentpéter * Naszvad –
Nagysalló * Actív KN – Ohaj * Ógyalla –
Hontfüzesgyarmat * Bellegszencse – Ekel
* Marcelháza – Gyarak

11. forduló, október 18. * 14 órakor
Zsitvabesenyő – Marcelháza * Ekel –
Komját * Ohaj – Ógyalla * NagysallóActív KN * Szentpéter – Naszvad
12. forduló, október 25. * 14 órakor
Nagysalló – Naszvad * Actív KN –
Szentpéter * Ógyalla – Óbars * Bánkeszi
– Ekel * Marcelháza – Garamkovácsi *
13. forduló, november 1. * 13.30-kor
Ekel – Marcelháza * Szentpéter – Ógyalla * Naszvad – Actív – KN
14. forduló, november 9. * 13.30 órakor Nagysalló – Actív KN * Ógyalla –
Naszvad * Bellegszencse – Szentpéter *
Marcelháza – Hontfüzesgyarmat * Gyarak
– Ekel
15. forduló, november 15. * 13.30 órakor Ekel – Zsitvabesenyő *
Ohaj – Marcelháza * Szentpéter – Komját * Naszvad
– Bellegszencse * Actív KN
– Ógyalla

T R I A T L O N
Negyedik alkalommal rendezték meg a diák, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában a nemzetközi részvételű triatlonbajnokságot Ógyallán, amely egyben az olimpiai reménységek versenye is volt. Az idősebb diákok és diáklányok
400 m-es úszásban, 8 km-es kerékpározásban és 2 km-es
futásban álltak rajthoz, az ifik 700 m-t úsztak, 18 km-t kerékpároztak és 4,5 km-t futottak, s ugyanezt a távot tették
meg a juniorok is. A triatlonszövetség vezetői elismeréssel
szóltak az ógyallai szervezőknek a verseny előkészítése és
lebonyolítása során végzett pontos munkájáért. Felvételeink a verseny egyes pillanatait örökítették meg.
-cseri-
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