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Gútán lesz a felvidéki magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitója

Ne hagyjátok a templomot s az iskolát!
Németh István fotografikája

A termőföld kincs, nem áru

Robert Fico kormányfő, aki már teljes erőbevetéssel kampányol, Nyitrán, az Agrokomplexen bejelentette, hogy a kormány intézkedések foganatosítását tervezi annak érdekében, hogy a hazai
termőföldek ne kerülhessenek olyan könnyen külföldiek kezébe. Hogy konkrétan milyen lépésekre
gondol, arról még nem árult el részleteket. A szándék nem egyedülálló, tudjuk, hogy Magyarországon pár éve szintén szabályozni próbálták a termőföldek külföldi kézre juttatásának lehetőségeit.
Ott mindez heves vitákat váltott ki és ugyanakkor komoly uniós ellenállásba ütközött.
Tény, hogy egyre több külföldi külföldi földtulajdonosok, főleg A törekvést a Szlovák Mezővásárol termőföldeket Szlová- dánok, hollandok és németek a gazdasági és Élelmiszeripari
kiában, a Szlovák Mezőgazda- megvásárolt földterületeken fő- Kamara és a közvélemény is
sági és Élelmiszeripari Kamara leg állattenyésztéssel, sertés- és támogatja, hiszen a termőföld
becslései szerint mintegy 150- szarvasmarha-neveléssel fog- olyan kincs, melyet védenünk és
200 ezer hektárnyi földterület lalkoznak, több helyütt a helyi becsülnünk kell, nem pedig elherdálni, idegen kézbe juttatni. A
van külföldi tulajdonban. A lakosság tiltakozásától kisérve.
baj csak az, hogy egy kicsit késő
az ébredésre, miután a hazai gazdákat sikerült ellehetetleníteni, s
Augusztus 30-án, vasárnap gazdag programmal várja HIjelentős mennyiségű földterüleDAK című összeállításával az érdeklődőket a komáromi
tet külföldi kézbe juttatni. EgyZsidó Kulturális és Közösségi Központ. A Menházban 11
szer és mindenkorra tudatosítani
órától Darvas Iván rabbi vezeti a zsidó hitközségek és kökell, egyáltalán nem mindegy,
zösségek regionális találkozóját, 14 órától Kamenická Viehogy az olyan kincseink, mint
ra, a Szlovák Nemzeti Múzeum munkatársa a zsidó ünnea termőföld, vagy az ivóvíz
pekről és szokásokról tart előadást, majd Schnitzer Ármin
kinek a kezébe kerül. S ennek
komáromi főrabbi könyvének bemutatójára kerül sor. Ezt
ismeretében csak remélhetjük,
követően 15.45 órakor adják át az idei Kehila- és Kehila
hogy mindez nem marad üres
Haver-díjakat. Délután, 16 órakor a budapesti Dohány utkampányszólam, a szükséges
cai zsinagóga férfikara ad hangversenyt. Köszöntőt mond
törvényi szabályozás pedig nem
dr. Fröhlich Róbert országos főrabbi.
sikerül fogatlanra...
-zsu-

A zsidó kultúra európai napján

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége augusztus 29-én, szombaton 10.30
és 12 óra között tartja a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét Gútán, a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban. Az ökumenikus istentisztelet Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke
és Elek László, a komáromi Szent András-templom plébánosa, római katolikus
esperes tartja.

Az ünnepi megnyitót Fekete
Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának
elnöke tartja, majd a magyar
iskolába induló elsős gyermekek bemutatkozására és megáldására kerül sor.
A tanévnyitó ünnepi beszédet Jókai Tibor, az SZMPSZ
országos elnöke mondja el,
majd Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
államtitkára mond ünnepi köszöntőt.
Az ünnepélyes tanévnyitón
több szakmai előadásra is sor
kerül. Birokra kelni a zúgó
áradattal... címmel Madarász
Róbert, a Marianum MTNY
Egyházi Iskolaközpont igazgatója tart előadást. Őt követi
majd a pályakezdő pedagógusok bemutatása.
Gálfi Mária nyugalmazott pedagógus, Útravaló üzenet a
pályakezdő pedagógusokhoz
című előadásában elsősorban azokhoz szól majd, akik
szeptemberben első ízben
lépnek majd fel a katedrára.

Perbetén felavatták Szent István köztéri szobrát

A Szentháromság-plébániatemplomban megtartott ökumenikus szentmisével vette
kezdetét a Szent István-napi községi megemlékezés, amelyet Balogh Károly perbetei
plébános, Nagy Péter keszegfalvai plébános (a falu szülötte) és Anton Solčiansky segédlelkész celebrált. A prédikációt mondta, igét hirdetett Erdélyi Zoltán tiszteletes.
Az ünnepi, magyar és latin nyelven mondott szentmise után a perbeteiek a millenniumi emlékműhöz vonultak, ahol Kovács Csomor Endre történelemtanár ötlete alapján és a falu közösségének összefogásából a Komáromi járás első Szent István királyt
ábrázoló köztéri mellszobrát leplezték le. Egyértelmű, hogy méltó helyre került a
magyarországi Lebo Ferenc szobrászművész alkotása, hiszen a millenniumi emlékmű egyben emléket állít a falu második világháborús hőseinek, akiknek emlékkövei
ezután országalapító királyunkra néznek. A szobor egyben kifejezi a perbeteiek ös�szefogását és áldozatkészségét. Az avatáson a Brath Tibor vezette Árvalányhaj Népdalkör működött közre a tőle megszokott magas színvonalon. A szobrot Kósa József
polgármester és Petheő Attila, a Csemadok járási elnöke leplezte le.
Felvételeinken (fent) Balogh Károly plébános, Erdélyi Zsolt lelkész és a szentmisén
résztvevő hívek egy csoportja, (balra) a perbetei Szent István-szobor, lent pedig az
Árvalányhaj Népdalkör tagjai láthatók.

Őt követi Kalácska József Fel- központ társrendezésében. Az
vidéki Magyar Pedagógus-díjas országos tanévnyitó megrendenyugalmazott tanár Üzenet a zését támogatta Magyarország
magyar iskolákba című elő- Emberi Erőforrás Minisztériuadása, amely lényegében a tan- ma, a budapesti Köznevelésért
évnyitó ünnepély
résztvevőinek
a „A műveltség jó sorsban ékesség,
magyar diákokhoz,
balsorsban menedék.
pedagógusokhoz
és szülőkhöz szóló
Úgy gondolkodj, mint a bölcs,
felhívásának ismerde úgy beszélj,
tetése lesz.
Az ünnepélyes évmint az egyszerű emberek.”
nyitót a Szlovákiai
(Arisztotelész)
Magyar Pedagógusok Szövetsége, az
SZMPSZ Komáromi Területi Felelős Államtitkárság és a
Választmánya és Gúta Város budapesti Bethlen Gábor AlapÖnkormányzata szervezi a gú- kezelő Zrt.
tai Corvin Mátyás Alapiskola, Az ünnepségen közreműköa II. Rákóczi Ferenc Alapisko- dik a galántai Kodály Zoltán
la, a Magyar Tannyelvű Magán Daloskör, s fellépnek még a
Szakközépiskola és a Nagy- Gútai Művészeti Alapiskola
boldogasszony Egyházi Iskola- tanárai és diákjai.

Kétnapos lesz a nyárbúcsúztató

Komárom és Dél-Komárom
első közös fesztiválja

Augusztus 28-án, pénteken 16 órakor kezdődik a két Komárom közös fesztiválja, amelyen csak városbeli kulturális
egyesültek, zenekarok, szórakoztató csoportok lépnek fel.
A dél-komáromi Endresz Csoport és a komáromi Egy Jobb
Komáromért Polgári Társulás, illetve a Csemadok városi
és járási szervezete első ízben
rendez olyan fesztivált, ahol a
„hazai” előadók mutatkozhatnak be. Egyelőre 28 kulturális
csoport jelezte fellépési szándékát, így tehát másnapra is jut
bőven látni és hallani való azoknak, akik átfogó képet akarnak
kapni Jókai városának szellemi
tevékenységéről. Fontos megjegyezni, hogy az előadók honorárium nélkül lépnek fel.

A feltehetően 23 óráig tartó
műsorban találkozhatunk a Borostyán együttessel, a Čakanka
népdalkörrel, a Klapka György
Férfi Dalkörrel, az Accustic
Flame, a Fehér Virágok és az
Egyéb Veszély Zenekarral,
vagy szombaton (14 órától)
Benes Ildikóval és Pőthe Istvánnal, a Tolma Baranta Club
harcosaival, Boráros Imrével,
az LGT Revival Band és a Kerecsen együttesekkel.
A fesztivál védnökségét Stubendek László és Molnár Attila
polgármesterek vállalták.

Kérés nélkül vált
a magyarok lelki atyjává

Augusztus 18-án este a nyitrai kórházban 75 éves korában
visszaadta lelkét teremtőjének Vladimír Filo nyugalmazott
rozsnyói püspök. Mons. Vladimír Filo 1940. január 15-én
született a Galánta melletti Gányban. Pappá 1962. július
25-én szentelték Pozsonyban.
A magyarul is jól beszélő Filo
1962 és 1990 között több helyen teljesített szolgálatot, így
Szencen, Nagyszombatban,
ahol Lazík Ambruš püspök
személyi titkára volt. Gútán és
Érsekújvárott káplán, 1976tól 1990-ig pedig Nagycétény
plébánosa. 1990 és 1991 között a pozsonyi szeminárium
rektoraként is tevékenykedett. II. János Pál pápa 1990. március 17-én nagyszombati
segédpüspökké, majd 2002. november 23-án rozsnyói püspökké nevezte ki. Szlovák anyanyelvű pap létére tudatosan
tanult magyarul, olyan eredményesen, hogy püspöki titkári
korszaka után, amikor Rómában a teológiai egyetemen tanult, rendszeresen járt Magyarországra lelki gyakorlatokra
és különféle tanulmányok elkészítésére.
Vladimír Filo nyugalmazott rozsnyói püspök ez év elején, 75.
életévének betöltése után nyújtotta be lemondását az egyházmegye éléről, amit a pápa elfogadott.
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A nemzeti összefogás jegyében
Járási székhelyünk lakossága a hídfeljáró előtti térségen
2007-ben felállított emlékoszlopnál, majd az ugyanazon a helyen emelt impozáns Szent István-szobornál emlékezik meg
minden évben augusztus 20-án államalapító királyunkról, és
ebből az alkalomból szegik meg az új kenyerünket.
Így volt ez a múlt héten csütörtökön is, amikor a Szent András-templomban
megtartott
ökumenikus
istentiszteletet
követően a Jókai Közművelő-

dési Egyesület és a Palatinus
Polgári Társulás által megrendezett ünnepség résztvevőit
és a megjelent vendégeket dr.
Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke köszöntötte.
A megnyitót követően Czimbalmosné
Molnár Éva, Magyarország pozsonyi
nagykövete
idézte
ünnepi beszédében
Szent István királyunk emlékét, méltatta
életművének
máig tartó hatását és
üzenetét, majd hangsúlyozta a nemzeti összefogás
erősítésének fontosságát és
jelentőségét. Mint mondotta,
„A magyarságnak a különbözőségek párbeszédét, az empátia és a bölcsesség térnyerését,
az összefogást kell
erősítenie, hiszen
ez tett minket
ezeréves államisággal rendelkező
néppé Közép-Európában.” A Magyarok Kenyerét,

Útmutatót
kaptunk...

– Szent István munkássága,
tanítása, útmutatása napjainkban is érvényes. Korát megelőzve, európai szintű gondolkodó és államalapító volt
– mondta ünnepi beszédében
Mgr. Basternák Ildikó ógyallai polgármester a kétnapos
Szent István-ünnepség megnyitóján, amelynek keretében
a város tömegszervezeteinek

amelyet Szolnokon sütöttek a zentai,
beregszászi,
sepsziszentgyörgyi, komáromi és
szolnoki pékek, és
amely a Kárpátmedencében élő
magyarok összefogását jelképezi,
Elek László katolikus esperesplébános és Czinke
Zoltán református
esperes
szentelte, illetve áldotta
meg, majd a két
Komárom önkormányzatának,
a
politikai és civil
szervezetek, valamint a környékbeli
községek képviselői elhelyezték
koszorúikat Szent
István szobránál.
Az
ünnepélyen
közreműködött a
Borostyán együttes.

A felvételeken:
Czimbalmosné Molnár Éva
nagykövet ünnepi beszéde
közben, a Magyarok Kenyere, az ökumenkius istentisztelet és a Szent Istvánnapi ünnepély színhelye.
Kép és szöveg: (németh)

Napjaink politikusai megfeledkeznek
Szent István intelmeiről

Vasárnap Gúta lakossága is megemlékezett államalapító királyunkról. Samu Istvánnak, a kulturális bizottság elnökének
rövid bevezetője után Duray Miklós egyetemi tanár méltatta
Szent István munkásságát, rámutatva arra, hogy Európa történelmében nincs hozzá fogható jelentőségű államférfi. A magyarság akkor került bajba, amikor vezetői megfeledkeztek
Szent István intelmeiről. A résztvevőket Simon Ilona lelkész
áldotta meg, majd a Szent Rozália-kertben megjelentek számára a Kicsi Hang együttes adott hangversenyt.

Komárom Város

a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított
552/2003 sz. törvény 5. §-a hatályos rendeleteinek értelmében,
valamint Komárom város munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3 §-a, valamint Komárom város munkarendjének 2011. 6.
15-én keltezett módosításának értelmében

pályázatot hirdet
Komárom város polgári – és katasztrófavédelmi
részlegének vezetői posztjára

A munkaviszony kezdete: 2015. október 1.
Szakmai alkalmasság:

– egyetemi végzettség
– a hatályos jogszabályok ismerete a szakterületen belül
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz.
törvény 3 §-a betartása

Egyéb kritériumok és elvárások:

– szakmai tapasztalat közigazgatás terén előny,
– vezetői, szervezési és kommunikációs készség, önálló szakmai döntéshozatali
képesség,
– rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban, magyar és idegen nyelv ismerete
előny

A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról, egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat:

– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– írásban előterjesztett szakirányú koncepció a megpályáztatott munkakörre –
maximum 3 oldal terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4.
bekezdése értelmében.

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:

– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és vezetői tapasztalat
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt
borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne,
nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában: Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno,
legkésőbb 2015. szeptember 11-én déli 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Výberové konanie – vedúci útvaru obrany bezpečnosti a ochrany – Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati
meghallgatás előtt írásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.
Komárom, 2015. augusztus 19.
Stubendek László mérnök,
polgármester

Komárom Város

a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 5.
§-a hatályos rendeleteinek értelmében, valamint e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján, továbbá Komárom
város munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3 §-a, valamint
Komárom város munkarendjének 2011. 6. 15-én keltezett módosításának értelmében

képviselői is megkoszorúzták
a Konkoly-Thege téren álló
emlékoszlopot. Közreműködött az Őszirózsa Népdalkör.
Szombaton az Ordódy-parkban egésznapos ünnepség
keretében került sor az új kenyér megszentelésére, illetve
megáldására, amelyet Dobry
László plébános és Erdélyi
Pál lelkész végzett el.

pályázatot hirdet
a Komáromi Városi Hivatal kommunális
főosztálya vezetői posztjának betöltésére

A munkaviszony kezdete: 2015. október 1.
Szakmai alkalmasság:

– másodfokú egyetemi végzettség
– a hatályos jogszabályok ismerete a környezetvédelem, közlekedés és hulladékgazdálkodás terén
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz.
törvény 3 §-a betartása

Egyéb kritériumok és elvárások:

Komárom Város

a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 552/2003 sz. törvény 5. §-a hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3 §-a, továbbá Komárom város munkarendjének 2011. 6. 15-én keltezett módosításának értelmében

pályázatot hirdet Komárom város polgármestere szervezési osztálya vezetői posztjának betöltésére
A munkaviszony kezdete 2015. október 1.
Szakmai alkalmasság:

– másodfokú egyetemi végzettség
– a hatályos jogszabályok ismerete elsősorban személyzeti, pénzügyi, valamint a közigazgatás terén
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett
munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 3 §-a betartása

Egyéb kritériumok és elvárások:

– szakmai tapasztalat közigazgatás terén előny,
– vezetői, szervezési és kommunikációs készség,
önálló szakmai döntéshozatali képesség,
– rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság,
kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban , magyar és idegen nyelv ismerete előny

A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról, egyéb

szakmai oklevelek, tanúsítványok.
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles
fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt
küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az
alábbiakat:

– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való
részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány
alapján
– szakmai önéletrajz
– írásban előterjesztett szakirányú koncepció a
megpályáztatott munkakörre – maximum 3 oldal
terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi
adatainak felhasználásához a pályázati időszak
alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:

– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és vezetői tapasztalat
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó
okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne,
nám.gen.Klapku č. 1, 945 01 Komárno, vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában: Mestský
úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno,
legkésőbb 2015. szeptember 11-én déli 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci Organizačného oddelenia primátora – Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő
jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás
előtt írásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.

Komárom, 2015. augusztus 19.
Stubendek László mérnök,
polgármester

– legalább hároméves szakmai tapasztalat – vezetői beosztás,
– kedvező előfeltétel az előírt szakterületen szerzett szakmai tapasztalat,
– vezetői, szervezési és kommunikációs készség, önálló szakmai döntéshozatali
képesség,
– rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban, magyar és idegen nyelv ismerete
előny
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat:

– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció a megpályáztatott
munkakörre – maximum 3 oldal
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T. t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4.
bekezdése értelmében.

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:

– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és tapasztalat kommunális tevékenység területén
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne, nám.
gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában Mestský úrad v Komárne, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno legkésőbb
2015. szeptember 11-én déli 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové
konanie – vedúci Komunálny odbor– Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati
meghallgatás előtt írásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.
Komárom, 2015. augusztus 19.
Stubendek László mérnök,
polgármester
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A hit és a történelem
köt össze bennünket

Szeptemberben új tanév,
régi problémákkal

Hogy milyen változásokra kerül sor? Módosulnak az órakeretek, csökken a szabad órák száma, így kevesebb idő
jut az anyanyelvi kompetenciák elsajátítására. Bevezetik
a minimális osztálylétszámokat, újra lesz technikaoktatás, az igazgatóválasztás terén erősödik az önkormányzat
hatásköre az iskolatanáccsal szemben. Később tartják az
iskolai beíratásokat.

Csütörtökön délután, a Szent István-napi ünnepségek keretében került sor annak a körmeneti zászlónak az újraszentelésére, amelyet az 1942-ben és 1943-ban a Dunamocson
tartózkodó lengyel menekültek hálájuk jeléül adományoztak a község katolikusainak. Több mint száz ember lelt a településen ideiglenes otthonra és baráti fogadtatásra a nehéz
időkben. A zászlókép Szent István királyt és a Csesztohovai
Fekete Madonnát (Matka Boska Czestowa) ábrázolja.
Amikor Magyarország 1939ben megnyitotta határait a
lengyel menekültek előtt, tömegével érkeztek hazájukat
elhagyók, hiszen országukat
egyik oldalról a náci csapatok,
a másik oldalról a Szovjetunió
tartotta megszállás alatt. Magyarországra akkor mintegy
100 ezer lengyel érkezett, akiket 200 településen fogadtak
be. Dunamocson több mint
száz ember lelt ideiglenes otthonra és baráti szeretetre. A
helyiek testvérként fogadták a
lengyeleket, s mindent megtettek annak érdekében, hogy otthon érezzék magukat. Lehetővé tették, hogy lengyel nyelvű
egyházi szertartásokat tartsanak, s a gyermekek anyanyelvükön tanulhassanak a helyi
elemi iskolában. – A háborús
időkben, a körülöttük dübörgő
világban is megmaradtak embernek – mondta a település
polgármestere, Banai Tóth Pál,
hozzátéve, hogy ma is élnek a
faluban olyanok, akik még emlékeznek a lengyel barátokra.
Ilyen például Mellék Istvánné,
Emma néni. Lengyel barátnői
igyekeztek megtanulni magyarul.
– Az iskola és a templom
kérdése egy örök, visszatérő

momentum. Azt hiszem, példaértékű, hogy ezeknek a lengyeleknek nem az identitását
beolvasztva, elnyomva, hanem
éppen azt erősítve segítettek.
Ezek az intézmények voltak az
elsők, amelyeket a rendelkezésükre bocsátottak: az iskola
és a templom – mondta Orosz
Őrs, aki arra is figyelmeztet,
hogy ez a nemes hozzáállás
üzenet a mai Szlovákiának is,
hogyan és miként lehet békésen, kölcsönösen tisztelve
egymást megoldani nemzetek
és nemzetiségek együttélését. Egyébként ő volt az, aki a
zászló megmentését és felújítását kezdeményezte.
A zászló újraszentelését –
amelyet Elek László komáromi esperes celebrált – megtisztelte jelenlétével Roman
Kowalski,
Lengyelország
budapesti nagykövete is, aki
kiváló magyar nyelvtudással mondott köszönetet azért,
hogy a dunamocsi lengyelek
híre és kultusza még ma is él.
– Mi, lengyelek, úgy érezzük,
hogy van egy nemzet, melyet
mi igazi barátnak tekintünk,
s ez egy kivételes helyzet. S
örülünk annak és büszkék vagyunk arra, hogy ez a kivételes helyzet már lassan ezer éve

Fent a felújított és újraszentelt dunamocsi templomi zászló
látható, lent Elek László komáromi esperes megszentelte az
új kenyeret is.

fennáll, s ez a barátság igazi
barátság, s a legnehezebb pillanatokban bizonyított és mutatta meg, hogy mennyire igazi – mondta a nagykövet.
A lengyel-magyar barátságot
hangsúlyozta a rendezvény
egyik díszvendége, a zászló felújításának elkötelezett
támogatója, Németh Zsolt, a

Magyar Országgyűlés Külügyi
Bizottságának elnöke is. Mint
mondta, a zászlóra a magyarlengyel barátság mellett „a
közép-európai összetartozás
is fel van írva, hogy védjük,
mentsük a földi és a mennyei
világot, ez a feladatunk Felvidéken, Közép-Európában, az
anyaországban, mindenütt”.

– Az iskolavezetőkre, a pedagógusokra sok változás vár
szeptembertől, ám még mindig nem tudják, hogyan kezdik
meg az új tanévet, évek, évtizedek óta nincs kiszámíthatóság,
állandóan változnak a jogszabályok – mondta keserű szájízzel a Pátria rádió szombati
Délidő című műsorában Jókai
Tibor, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének
(SZMPSZ) elnöke.
– Megszűnt az a biztonságérzet, amely úgy 25 éve, pályakezdésemkor volt, amikor
tudtuk, mit kell azért elvégeznünk szeptember elsejéig,
hogy nyugodtan várhassuk a
gyerekeket. Júniusban elfogadták a közoktatási törvény
módosítását, szeptembertől
lép életbe, óriási változások
vannak benne, s ezeknek a
pontos végrehajtását, gyakorlati megvalósítását most,
augusztus végén még szinte
nem tudja senki, sem a fenntartó, sem az iskolavezető.
Még csak most kerül sor az
óraelosztásokra, lehet, hogy
még változnak az óraszámok
is – sorolta a pedagógusszövetség elnöke. Rámutatott
arra, hogy a törvény tartalmazza a minimális osztálylétszámok bevezetését is, az
egy év haladék csak az alsó
tagozat első osztályára vonatkozik, a felsőre nem. A
szakember szerint kérdés az,
hogy ha nincs meg a minimális létszám, akkor hogyan

kezdik a tanévet? Beiktattak
a törvénybe ugyan kivételt
is, amely úgy szól, hogy ha a
fenntartó beleegyezik az alacsonyabb létszámba, akkor
maradhat az érintett osztály.
– Minden a költségvetés
függvénye. Az iskolák finanszírozásáról szóló törvényt
viszont nem módosították,
késik az emlegetett osztályfinanszírozás a jelenlegi normatív támogatás helyett. Óriási gond, hogy míg a tanév
szeptembertől június végéig
tart, a gazdasági év januártól
decemberig – árulta el Jókai
Tibor.
E téren, a választások közelsége miatt is, a 2015/16-os
tanévben az SZMPSZ elnöke
nem vár változást, viszont
úgy véli, eddigi pályája során
soha ennyi bizonytalanság
nem volt még tanévkezdés
idején. A szlovákiai oktatásügyben csak részmegoldások születnek, miközben egy
21. századi modern oktatási
koncepcióra volna szükség.
Észak- és Nyugat-Európában
erre már vannak minták. –
Ezt egyszer kellene megcsinálni, de hatása már pár éven
belül érezhető lenne. Kormányok mennek, kormányok
jönnek, mindenki azt állítja,
hogy reformot hajt végre, a
következő pedig megszünteti. Ezeknek kormányokon
átívelőknek,
folytonosnak
kellene lenniük – fejezte be
tájékoztatását Jókai Tibor.

Szerencsés zuhanás
Kedden, a kora esti órákban szerencsés kimenetelű baleset
történt Komáromban, ahol az egyik első emeleti lakótelepi lakás ablakából kizuhant egy ötéves kisfiú. A gyerek
sikolyára felfigyelt egy közelben szolgálatot teljesítő rendőrjárőr, aki azonnal odasietett és szakszerű elsősegélynyújtásban részesítette a sérült kisfiút. Az elsősegélynyújtás
után nem várakoztak mentőre, hanem a gyereket a rendőrkocsiba tették és a komáromi kórház baleseti sebészetére
szállították. A kisfiú a háromméteres zuhanást követően a
lakótömb melletti betonra esett, ám egy agyrázkódással és
kéztöréssel megúszta a balesetet. A rendőrség vizsgálja a
baleset körülményeit.

A dunamocsi Szent István-napi ünnepség színvonalát emelte a
komáromi Concordia Vegyes Kar.
Jobbra a vendégek és a zászlószentelés résztvevői láthatók.

A méhészek szorgalmasak, mint a méheik
– Skalicán, azaz Szakolcán
gyerekeskedtem, s amikor a
család hazajött Perbetére, az
itteni pap már javában méhészkedett. Engem lenyűgözött a
méhek addig számomra ismeretlen világa, a szorgalmuk, a
társadalmi berendezkedésük.
Huszonkét évesen azután én
is elkezdtem a méhészkedést –
mondja Hrušovský Stanislav, a
perbetei méhészgazda, azután
elneveti magát: – Negyven
éve foglalkozom méhekkel és
a sajátom mellett 40 családom
van. Nyugdíjas lettem, akár pihenhetnék is, de most építem
át a kaptáraimat mézteres, Btípusúakra.
A perbetei méhészek az ógyallai alapszervezethez tartoznak. Több, mint nyolcvan fős
tagságuk van és 17 község
méhészeit egyesítik.
– Téved, aki azt hiszi, hogy
elég egy kis cukorszirupot
önteni az etetőkbe, s a méhek
teszik a dolgukat. Aki valóban
minőségi mézet akar, annak
bizony ismernie kell a terület
adottságait, a mezőgazdaság
aktuális helyzetét. Ha fenyőmézet akarunk, akkor utaztat-

juk a méheket. Többnyire az
Alacsony-Tátra a cél, persze
előbb egyeztetni kell az ottani
méhészekkel is. A repcevirágzáskor, akácvirágzáskor már
itthon vagyunk. Tavaly 405
méhcsaláddal jártuk az országot. Hogy van-e haszna a
méhészetnek és a méhészeknek? Nehéz erre a kérdésre
válaszolni, mert több tényezőt
kell szem előtt tartani. Megélni
nem lehet belőle, hobbinak viszont kiváló és egészséges.
Érdekes a méz születésének
útja is. A gyűjtőméh szivókáján felszívja a nektárt vagy a
mézharmatot, ami a mézgyomorba kerül; így szállítja a
kaptárba. Ott átadja a mézérlelő belső munkásoknak, akik
többször is felszívják, majd
leadják, közben különböző
enzimek, savak, fehérjék keverednek hozzá. Egy enzim
egyszerű cukrokra bontja a
répacukrot. Más enzimek fruktózzá alakítják a glükózt, vagy
összetett cukrokat állítanak
elő. Közben a nektár besűrűsödik, és olyan anyagok kerülnek
bele, amelyek akadályozzák a
gombák és a baktériumok nö-

vekedését. Ilyen előzmények
után érthető, hogy évezredek
óta a természetgyógyászat
egyik alapanyaga volt, nem
hiányozhatott a konyhákról és
a házipatikákból. Külön kell
szólni a propoliszról. Legjelentősebb hatóanyagai: a gyanta, balzsam, viasz, illóolajok,
flavonoidok, ásványi anyagok. Ez egy gyantás, ragacsos
anyag, amelyet a dolgozó méhek a kaptár védelmére, a betolakodó baktériumok és egyéb
kórokozók ellen használnak.
Növények – főleg nyárfafélék
– rügyeiből, egyéb növényi
nedvekből származik, melyet
a méhek fertőtlenítő, ragasztó,
tartósító céllal gyűjtenek, és
használnak. Ennek a szurokszerű anyagnak az alkoholos
kivonata kerül forgalomba. Az
alkoholos kivonat bevételének
legegyszerűbb módja, ha kockacukorra cseppentünk belőle,
így a keserű ízt kompenzálja a
cukor édes íze.
– Iszik egy pohár mézvizet?
– kérdezi a házigazda, amikor
bemegyünk a konyhába. Kiveszi a hűtőből a kancsót. Meséli, hogy korábban a méhkaptár

tetején tartotta, mert a közhiedelem szerint a méhek kisugárzásának köszönhetően a víz
feltöltődik az energiájukkal.
Hogy csak szomjas voltam,
vagy pedig a víz volt kellemesen lágy, nem tudom. Az azonban biztos, hogy felüdített.
– Rendszeresen tartunk ismeretterjesztő előadásokat, ahová
elsősorban fiatalokat várunk.
Legutóbb Erdélyi Zoltán református lelkész meghívásának
tettünk eleget, aki nyári diáktábort tartott, s itt mondhattuk
el véleményünket ezekről a
szorgalmas rovarokról. És persze hozzátesszük azt is, hogy a
méhek mellett a méhészek is
szorgalmassá válnak. Az utóbbi időben az állami hivatalnokok is ráébredtek a méztermelés fontosságára és a támogatás
kissé bőkezűbb lett. Drágák
ugyanis a gyógyszerek, a faanyag a kaptárokhoz – mondja
a méhészgazda, majd tanáccsal
is szolgál: – Aki mézet kíván
venni, lehetőleg olyan méhésztől vegye, akit ismer, s azt
ne csak alkalmanként, hanem
rendszeresen fogyassza. Több
ezer éve ismert, és a legújabb

kutatások is alátámasztják, hogy a
méz fogyasztása
segíti a lábadozók
gyógyulását, serkenti az emésztést
és a gyermekek növekedését. Elősegíti az ásványi sók,
főleg a kalcium és
magnézium beépülését a szervezetbe.
Nem borítja fel a
sejtek metabolizmusát. A szív- és
érrendszeri betegségekben szenvedőknek is jót tesz.
Télen, esetleg felső
légúti megbetegedésnél teába téve
pótolja a cukrot.
Arra is figyelmeztet, hogy a mézet
tanácsos sötét, száraz helyen
tárolni. Nála az éléskamrában
sorakoznak a különböző mézfajták, melyeket rendeltetésük
szerint használ. Azt szeretné,
hogy minden háztartásban így
legyen, hiszen a mézet még a
cukorbetegek is – persze módjával! – fogyaszthatják, mint

természetes édesítőszert, nem
szólva az általános egészségügyi hatásáról.
– Annak különösen örülök,
hogy van utánpótlás a családban, a fiamat, Romant is érdekli a méhészet, s úgy tűnik,
a menyemet is sikerült „megfertőznünk”...
–la–
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Növényvédelem

Poénvadászat

Időszerű munkák a kertekben

Augusztus végén is van
munka a kertekben!
Kertünkben még augusztus
vége felé is rengeteg a teendő. Sajnos a változékony időnek köszönhetően néha még
az öntözésről is gondoskodni kell. Sorban szüreteljük
a gyümölcsfák finomabbnál
finomabb terméseit. Mint
ahogy előző számunkban is
írtuk, ezeket a kiváló csemegéket többféle módon lehet
tartósítani, mélyhűtve vagy üvegekben dunsztolva. A befőttek
tartósítására
régen
szalicilt
használtak, ám
kiderült, hogy ez
káros az egészségre és nem is
kellően
hatékony. A bölcs
háziasszonyok
ehelyett a nátrium-benzonát befőzési tartósítószer használatát
javasolják.
Visszatérve
a
gyümölcsszüretre, a fáink a
viharkároktól, a bő terméstől és a kíméletlen szürettől
igencsak megcsonkultak és
legyengültek.
Hajlamosak
vagyunk és ez általánosan jellemző, hogy fáinkat ilyenkor
magukra hagyjuk, pedig rájuk fér a gondoskodás. Szüret
után a gondos gazda levágja a sérült ágakat, a sebeket
sebkezelő anyaggal kezeli.
Ha igazán gondosak akarunk
lenni, fáinkat egy vizes permetezésben részesítjük, így
elvárhatjuk, hogy a következő évben gyümölcsfáink bőséges terméssel jutalmazzák

meg a gazdát. A változékony
időjárásnak köszönhetően, a
szőlőkben megjelentek a különböző kártevők és kórokozók, az atkák, a lisztharmat
és a peronoszpóra is. Fontos,
hogy időben védekezzünk ellenük megfelelő növényvédő
szerekkel.
Aki azt szeretné, hogy kora
tavasszal kertje virágpompában díszelegjen, most veti el
a kétnyári virágok magvait,

így az árvácskáét, a százszorszépét vagy a nefelejcsét.
Bár nem kerti munka, de sok
kertészkedő szívesen jár a
természetbe. Az erdők és rétek a csapadékos időnek köszönhetően bőséges és kíváló
minőségű
gombafajtákkal
ajándékozzák meg a gyűjtőket, de fel kell hívni a figyelmet, hogy fogyasztás előtt
szakértővel ellenőriztessük,
ehetők-e. Az őszi ültetés szabálya alól van néhány kivétel.
Néhány fafajtát, például a
magnóliát, tavasszal kell elültetni. A szabadgyökerű rózsákat szintén kora tavasszal kell

telepíteni. Bármit is ültettünk,
talajtakaróval, vagy más védelemmel kell ellátnunk a
növényeket a szárító szél és a
fagyhullámok ellen.
Augusztus végén és szep
tember elején nagyon kevés
a csapadék (már ha nem árvíztől szenvedünk), és ez
korlátozza a sikert, kivéve,
ha szorgalmasan öntözzük a
növényeket, hogy tudjanak
fejlődni.
A frissen ültetett
és fejlődésnek
induló
növények esetén a
legfontosabb általános szabály
azok vízellátásának biztosítása.
Szinte bármikor
bármit
vethetünk, ha hajlandóak
vagyunk
mindig nedvesen tartani a talajt. Ez eléggé
bonyolult azok
számára,
akik
egyszerre több
vasat tartanak a
tűzben: gyakran minden jó
szándékunk ellenére elfeledjük, hogy ezek a különleges kis növénykék hirtelen,
mintegy varázsütésre elszáradnak a száraz időszakban.
Garantált csalódás, még akkor is, ha újraélednek.
Az augusztus vége és a
szeptember az az időszak,
amikor elültethetjük a fehér liliomot, szétültethetjük
az íriszeket, átültethetjük a
pünkösdi rózsákat. A zöldségek betakarítása is munkát
ad ilyenkor, ha későn érő fajtákat termesztünk.
-laA augusztusi megfejtéseket szeptember 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

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

A

KOVOLENT KOLÁROVO

azonnali belépéssel felvesz lakatosokat,
hegesztőket és asztalost.
Feltétel: minimum ötéves szakmai gyakorlat.

Tel.: 0905 259 378

Rendkívüli ajánlat!

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!

0%-os

KAMATÖVEZET

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mindenkivel történnek
igazságtalanságok az életben, a különbség csak az, hogy ön az
ilyeneket képtelen elfelejteni. Hosszú időre van szüksége ahhoz,
hogy újra helyreálljon önben a bizalom és rá tudja bízni magát
egy másik emberre, ha egyszer csalódott valakiben vagy valamiben.
HALAK (február 21. – március 20.) Ön azonnal megérzi, ha valakinek segítségre, önbizalomerősítésre van szüksége. Ilyenkor
bármilyen áldozatra kész, hogy a másik újra hinni tudjon saját
magában. Csupán az jelenthet gondot, hogy helyesen mérje fel,
meddig kell védőszárnyai alatt tartani és mindentől óvni az illetőt.
KOS (március 21. – április 20.) A nyár vége az egyik legalkalmasabb időszak egy kis súlycsökkentésre! Használja ki, hogy
válogathat a gyümölcsök és zöldségek közül. Motivációként
gondoljon csak azokra a ruháira, amelyeket egy ideje nem tudott felvenni! Igazán kár lenne értük!
BIKA (április 21. – május 20.) Ezt a hetet szentelje azoknak, akik
igazán közel állnak a szívéhez! Figyelje meg, mennyiben befolyásolja kapcsolatait, hogy milyen elvárásai vannak a többiekkel szemben. Ha úgy látja, hogy nyomasztóan hatnak az ön igényei, akkor
igyekezzen változtatni rajtuk, hogy javulhassanak kapcsolatai.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Fáradékonyságának oka egyértelműen a táplálkozásában keresendő. Felejtse el az olyan ételeket, amelyek csupán üres kalóriákat és ízfokozókat tartalmaznak!
Ha megszabadul ezektől, nemcsak fizikai teljesítőképessége, hanem hangulata is javulni fog, újra tele lesz tetterővel, életkedvvel.
RÁK (június 22. – július 22.) Nehéz kezelni egy olyan helyzetet, amikor egy felnőttet teljes mértékben gyermeki énje irányít és
olyan önzően viselkedik, ahogy csak a gyerekek tudnak. Ilyenkor
nem segít az agresszió vagy a különböző szankciók, sokkal inkább az észérvekkel történő meggyőzés.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Önnek már attól is bűntudata van, ha eljátszik a gondolattal, hogy kibújik kötelezettségei
alól. Kevés jegyre jellemző ez a fajta felelősségtudat, ám ne engedje,
hogy ez határozza meg az életét! Itt is fontos, hogy ésszerű határok
között maradjanak az általunk hozott áldozatok!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Az önben rejlő belső feszültség oka egyszerűen az, hogy ambíciói igen erősek, ugyanakkor jelentős önbizalomhiánnyal küzd. A legkisebb negatív
visszajelzés is megingatja és ilyenkor csak nagy erőfeszítések
árán tudja újra visszaállítani lelkesedését és az adott ügybe vetett
hitét.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ahhoz, hogy egy
felszínes ismeretség igazán mély barátsággá vagy szerelemmé
fejlődjön, rendkívül fontos, hogy mindkét fél képes legyen megosztani a másikkal gondolatait, érzéseit. Tudatosan fejlessze önmagában a megnyílás készségét, hiszen olyan sok megosztanivaló
belső kincse van.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Eredeti gondolkodása és szellemes kommunikációja megmozgatja az ellenkező nem
fantáziáját. Talán akadnak, akiket ez elriaszt és úgy érzik, úgysem
vehetnék fel önnel a versenyt, de akire önnek szüksége van, nem
fog megijedni egy ilyen helyzettől.
NYILAS (november 23 – december 21.) Amikor szembesülnünk
kell egy hiányosságunkkal vagy egy gyengénkkel, sokáig nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róla, hanem inkább kivetítjük
valakire a környezetünkben. Ilyenkor a legjelentéktelenebb apróság is elviselhetetlenül idegesítővé válik.
BAK (december 22. – január 20.) Valaki szeretne mély benyomást tenni önre, de előfordulhat, hogy nem játszik tiszta lapokkal.
Legyen óvatos és ne csak a szívére hallgasson. Ettől függetlenül
lehet érzékeny és másokra nyitott, de azért azt se hagyja figyelmen
kívül, amit az esze súg. Inkább legyen most kicsit gyanakvó.
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GALERIA
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.
* Eladó karfiol. Tel: 0905905122

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már

Komárom

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

35,00 eurótól

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

Predávame

obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.

Beltéri ajtók
már

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Každý je platiteľom DPH.
Kontakt:
I.B. CONSULT s.r.o., tel.:
00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.

A csicsói kastélyba
házvezető házaspárt
keresnek.
Tel.: 00421/0905 978 570,
035/7795 246.
E-mail: eszter@csicsoialma.com

Eladók

* Szeptembertől bérbe adó szoba-konyhás lakás Komáromban
a Bauringokban. Tel.: 0915 749
024.

5-10 éves múlttal rendelkező vállalkozások, cégek
uniós ÁFA-számmal!
Információk: I. B. CONSULT s.r.o.,
tel.: 00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.
* Eladó háromszobás lakás Gúta
központjában. Tel.: 0907 299
893.

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Kőművesés csempézőmunkák,
térkőlerakás, hőszigetelés,
öreg házak felújítása
és újak építése.

Tel.: 0905 295 528.

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

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 lábmozdulattal kinyitja 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

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

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

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladó olcsón kerti rotovátor
és boroshordók több méretben.
Tel.: 0911 933 090.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.

Tel.: 0918 776 733

Baj van a hangszerével?

Szintetizátorok, digitális zongorák,
gitárok (húrozás, bundozás, beállítás),
erősítők (csöves is), keverők,
effektek, audiotechnikai eszközök,
discotechnika,
egyéb hangszerek, stb...
szakszerű javítása, felújítása!

Fikner Ernő 2921 Dél-Komárom, Mezősor 2./A
Tel.: +36 30 300 4024Email: fiknere@gmail.com

Komárom város

a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított
552/2003 sz. törvény 5. §-a hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város munkarendjének 2004. 4.
1-jén keltezett 3 §-a, valamint Komárom város munkarendje
2011. 6. 15-én keltezett módosításának értelmében

pályázatot hirdet
Komárom város építészeti szakosztálya
vezetői posztjának betöltésére

A munkaviszony kezdete: 2015. október 1.
Szakmai alkalmasság:

– műszaki irányú másodfokú egyetemi végzettség építészeti szakon
– a közigazgatásban hatályos jogszabályok ismerete, speciális képesítési követelmények az építészet, területi
tervezés terén .
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló többször
módosított 552/2003 sz. törvény 3 §-a betartása

Töltse nálunk a nyarat!

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

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

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

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.

SBS-kurz

odbornej spôsobilosti.

Tel.: 0905 312 160.

* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 341 176.
* Eladó 3-szobás lakás Gúta
központjában. Tel.: 0907 299
893.
* Árpa és búza eladó Gútán.
Tel.: 0908 680 597.

Egyéb kritériumok és elvárások:

– legalább hároméves szakmai tapasztalat – vezetői beosztás, szervezési és
kommunikációs készség,
– kedvező előfeltétel önkormányzati, államigazgatási szakmai tapasztalat,
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– magyar, német, angol nyelv ismerete szóban és írásban előny a pályázó
számára

A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hitelesített fénymásolatát) a pályázat
lebonyolítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos
elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat :

– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció – maximum 3
oldal terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a
pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a
4. bekezdése értelmében.

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:

– szakmai képesség és vezetői tapasztalat
– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt,
lezárt borítékban postán eljuttatni a városi hivatal címére: Mestský úrad v
Komárne, nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, legkésőbb 2015. szeptember 11-ig, vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában Mestský
úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno legkésőbb 2015. szeptember 11-én déli 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie
– vedúci Spoločný stavebný úrad – Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás előttírásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és
helyszínéről.
Komárom, 2015. augusztus 19.
Stubendek László mérnök,
polgármester
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 29-től szeptember 4-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00
Időnyomozó,
7.10
Madagaszkár (amer.), 8.45
Állati dokik (amer.), 10.20
Babavilág, 10.50 Pimasz
úr otta lszik, 12.00 Kasza!, 13.20 Tűz és víz (török), 16.20 Madagaszkár
2 (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Én, a nő és plusz egy
fő (amer.), 21.15 A dilemma
(amer.), 23.25 Piszkos románc (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.20
Kalandor, 11.45 Street
Kitchen, 13.10 Az élet
csajos
oldala
(amer.),
14.05 A harc törvénye
(amer.), 16.10 Tibor vagyok, de hódítani akarok!
(magyar), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.20
A szövetség (amer.-spanyol), 21.15 Nico (amer.),
23.15 A bosszú (thai)

RTL II

10.05 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.15 Hazug csajok társasága (amer.), 13.15
Megrázó tehetség (amer.),
15.00 Dallas (amer.), 17.50
Érintés (amer.), 18.45 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
19.40 Holtpont (amer.),
22.00 A belső ellenség
(amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.), 0.00 Holtpont
(amer.)

M2

10.55
Állati
melósok,
13.20 Született kémek,
14.10
Táncakadémia,
14.40 Ezerszőr (német),
17.35 Manó Benő, 18.55
Chuggington pályaudvar,
19.10 Nagymaci és Cin,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza,
0.05 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

13.50
Szent
Johanna
(amer.), 16.20 Szeretettel
Hollywoodból, 16.50 A
titokzatos Gustav Klimt,
18.00 Híradó, 18.30 Szerencse szombat, 19.30
Adlon hotel (német-osztrák), 21.10 Forrest Gump
(amer.), 23.35 A némafilmes (francia-belga)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor, 13.50 Kézilabda
Szuperkupa, 15.45 Az új
rokon (magyar), 17.25 Vaddisznók, 18.20 Szabadság
tér 89, 19.05 Csináljuk a
fesztivált!, 20.00 Mindenből egy van, 21.30 Munkaügyek, 22.30 Ridikül,
23.20 Itthon vagy

Pozsony 1

13.00
Az
aranyország
(szlovák), 14.15 Az oroszláncsalád (angol), 15.45
Öröm az élet, 16.15 Szlovákia leg-faluja, 17.20
Megszakított ének (oroszcseh),
19.00
Híradó,
20.20 Farkaslyuk (szlovák), 22.25 Lépés a sötétbe (szlovák), 0.20 Elisa
(olasz)

Pozsony 2

13.45 Fekete napforduló (cseh-szlovák), 15.00
Vége a nagy szünidőnek,
16.30 Évekkel ezelőtt,
17.00 Clavijo (szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 22.10 Harmat
(szlovák)

Markíza tv

11.25
Madagaszkár
(amer.), 13.05 A menekülő vőlegény (amer.),
15.55 Valóságshow, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Másnaposok
(amer.), 22.45 Piranja
(amer.), 0.40 A titkosügynök (amer.)

JOJ TV

9.40 A legjobb szlovák torták, 11.25 Inkognitó, 12.55
Valóságshow, 14.25 A Karibtenger kalózai (amer.), 17.35
Családi ügyek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Avatar
(amer.), 0.05 Ikarus (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2 matiné, 13.00 Knight
Rider (amer.), 14.05 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.05
Madagaszkár 3 (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Robin Hood
(amer.-anol), 21.50 Wanted
(amer.), 0.15 Hatalmas szív
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.55 Tükrökkel csinálták (amer.),
15.55 Végtelen és képtelen
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50
Jégkorszak (amer.), 21.35
Tűzparancs (amer.), 0.50 A
bosszú angyalai (amer.)

RTL II

10.10 Az örökös (venezuelai), 11.10 Will (angol),
13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10 A főnököm lánya (amer.), 19.45 Honnan
tudod? (amer.), 22.00 Heti
hetes, 1.15 A főnököm lánya (amer.)

M2

13.25 Született kémek,
13.45 Tintin kalandjai,
14.10 Varázslók a Waverly helyből, 14.35 Arsene
Lupin, 15.25 Garfield és
barátai, 16.20 A MacLean család, 18.40 Pom-Pom
meséi, 19.10 Nagymaci és
Cin, 19.15 Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00
A spanom csaja (amer.),
23.25 Europe in Concert,
0.20
Párizsi
mentősök
(francia)

Duna tv

10.30 Református magazin, 13.05 Maga lesz a férjem (magyar), 14.25 Naplemente délben (magyar),
16.00 Nemzeti tanévnyitó, 18.40 Rámenős páros
(német), 19.30 Krokodil
Dundee 2 (ausztrál), 21.25
Vadászat a Vörös Októberre (amer.), 23.40 Hol az
igazság? (amer.)

Duna World

11.00 Rúzs és selyem,
12.05 Nótacsokor, 13.20
Szabadság tér 89, 14.00
Szenes Iván írta, 14.50
Örökzöld dallamok, 16.15
Magyar retró 2, 17.15
Térkép, 18.15 Szeretettel Hollywoodból, 18.50
Hazajáró, 19.20 Ízőrzők,
20.00 Évszakok, 21.30
Munkaügyek, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.15 Poirot (angol), 14.00
Repülőnap, 16.10 Menj,
és ne búcsúzz! (szlovák),
17.45 Menjünk a kertbe,
19.00 Híradó, 20.20 Doktor Martin (szlovák-cseh),
21.15 Selfridge úr (angol),
23.05 Agatha Christie:
Poirot (angol)

Pozsony 2

13.20 A kertész kutyája, 14.55 Folklórfesztivál, 16.00 Az ajtó mögött,
16.55
Európa
őserdői,
17.40 Őrangyalok, 18.10
Színészlegendák,
19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.30 Leni (szlovák),
22.50 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.00 A skorpió (amer.),
11.55 A csaló (amer.),
13.40 Nap, széna, erotika
(cseh), 16.05 Halálos útkereszteződés 3 (amer.), 17.45
A farm, 19.00 Híradó, 20.30
Szupersztár, 22.00 A találkozó (amer.), 0.40 Másnaposok (amer.)

JOJ TV

10.35 Új kertek, 11.35
80 nap alatt a Föld körül (amer.), 14.20 Avatar
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.15 Nyereményjáték,
20.30 Hetedik menyország,
22.45 Öljétek meg Downt
(amer.), 1.05 A váltságdíj
(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, 20.05 Ezek megőrültek!,
21.25 Király! (amer.), 23.35
Doktor D (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Éjjel-nappal Budapest, 15.10
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Dr. Csont (amer.),
23.20 A főnök (amer.), 1.10
A harc tövénye (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 Smaragd szív
(venezuelai), 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry, 18.00 A szállító (francia-német), 19.00 Glades
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub

M2

12.05 Hunyormajor, 13.05
Elveszett világ, 14.25 Kenguk, 14.55 Bogyó és Babóca,
16.35 Varázsceruza, 17.35
Süni és barátai, 17.45 Kérem
a következőt!, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Gyilkosság (amer.),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Rex felügyelő (osztrák), 16.05 Feketén-fehéren (brazil), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Maradj talpon!,
20.30 JAG (amer.), 21.20
Sherlock (angol.), 23.00 A
köröstárkányi mészárlás,
0.25 A humor forrása

Duna World

11.15 Széchenyi napjai (magyar), 12.35 Mesélő cégtáblák, 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Református magazin,
16.35 Öt kontinens, 17.30
Virágzó
Magyarország,
17.55 Levél Istenhez, 18.30
Hazajáró,
19.00
Hogy
volt?, 20.00 Retró kabaré,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 Doktor
Martin (cseh-szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos
tájak, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Jean Floretty (francia), 22.15 Manon
(olasz-francia), 0.05 Ismétlések

Pozsony 2

14.20 A tanári, 14.55 A világ lovas nemzetei, 15.25
A rendelő, 17.00 Görögország, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Találmányok, 21.40 Tudományos
magazin, 22.10 Kid (amer.)

Markíza tv

12.00 A mentalista (amer.),
12.55 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 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
Forr a bor, 22.00 A farm,
23.10 NCIS (amer.), 1.05 A
maffia ügyvédje (amer.)

JOJ TV

12.40 Elveszett csillagok,
13.55 Szupersztár, 17.00 Híradó, 17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tied (szlovák),
19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 22.00 A
farmer feleséget keres, 23.00
24 óra (amer.), 23.55 Hawaii
(amer.), 0.55 Ismétlések

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, 20.05 Ezek megőrültek!,
21.25 A titkok könyvtára
(amer.), 22.30 Hawaii Five
(amer.), 23.35 Franklin és
Bash (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, 20.05
Ezek megőrültek!, 21.25 Hazudj, ha tudsz! (amer.), 22.00
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.55
Éjjel-nappal Budapest, 14.05
1 perc és nyersz!, 15.10 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.20
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz!, 20.00 Éjjelnappal Budapest, 21.20 Barátok közt, 21.55 Castle (amer.),
23.55 Egy rém modern család
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry, 18.00 Nagyon vadon
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.55 Elveszett világ (francia), 13.45 Hunyormajor,
14.35 Kenguk, 15.25 Marcelino, 16.00 Benjámin, az
elefánt, 18.05 Tapsifüles és
barátai, 18.35 Nagymaci és
Cin, 20.25 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Twin
Peaks (amer.), 0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Rex
felügyelő (osztrák), 16.10
Feketén-fehéren
(brazil),
18.00 Híradó, 18.40 A hegyi doktor (osztrák), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Önök
kérték, 21.25 Szívek doktora
(amer.), 22.15 Az utolsó angol úriember (angol), 1.00 A
médium (amer.)

Duna World

11.15 Széchenyi napjai (magyar), 13.15 Kívánságkosár,
15.40 Református magazin,
16.25 Útravaló, 17.35 Hangjegyesek, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Van képünk hozzá,
21.30 Maradj talpon!, 22.25
Ridikül, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

11.40 Nők klubja, 13.10 Szökőkút Zsuzsannának (szlovák), 14.55 Grimm mesék,
15.55 Reggeli Tiffanynál
(amer.), 17.50 A három pej ló
(szlovák), 19.00 Híradó, 20.20
A falusi iskola (cseh-szlovák). 22.00 Lidice (cseh-szlovák), 0.00 Reggeli Tiffanynál
(amer.)

Pozsony 2

14.10 Majd ha a nagybácsi
meghal (szlovák), 15.00
Utazás
Szlovákián
át,
17.25 Egy kis hód kalandjai, 18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 Arany mámor
(amer.), 22.30 A karkötő
(szlovák), 23.45 Jazz

Markíza tv

9.50 Vadászidény (amer.),
11.40 A kerítés mögött
(amer.), 13.20 Madagaszkár 2
(amer.), 15.10 Niké, 15.15 Így
neveld a sárkányodat (amer.),
17.15
Lány
seprűnyélen
(cseh), 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 22.00 A farm, 23.10
Döglött akták (amer.), 1.05 A
maffia ügyvédje (amer.), 2.05
Veszély a sötétből (amer.)

JOJ TV

10.35 A hét becsületes
(amer.), 13.35 A vasálarcos (angol-amer.), 16.30 A
sanghaji lovagok (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.30 Szupersztár, 22.00
Prométheusz (amer-angol),
1.00 A szakadék (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1 perc és nyersz!,
15.10 A szerelem foglyai,
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz!,
20.00 Éjjel-nappal Budapest,
21.20 Barátok közt, 21.55
Szulejmán (török), 0.00 Vis�szanyal a plágium (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.05 Nagyon vadon
2 (amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.55 Elveszett világ, 14.35
Kenguk, 15.25 Marcelino,
15.50 Thomas, a gőzmozdony, 16.55 Manó Benő,
17.35 Süni és barátai, 18.35
Nagymaci és Cin, 18.40
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 0.15 A médium
(amer.)

Duna tv

9.15 Rózsák harca (olasz),
10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Rex
felügyelő (osztrák), 16.10 Feketén-fehéren (brazil), 18.00
Híradó, 18.40 A hegyi doktor
(osztrák-német), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Ketten Párizs
ellen (magyar), 21.25 Szabadság tér 89, 22.10 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 0.35 A legjobb szándék (román-magyar)

Duna World

11.15 Széchenyi napjai (magyar), 12.35 Mesélő cégtáblák, 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Vatikáni híradó, 16.05
Isten kezében, 16.30 Rejtélyes
XX. század, 17.00 Határtalanul magyar, 17.30 Gyaloglás
gulágföldön, 18.30 Hazajáró, 19.00 Hogy volt?, 19.55
Szálka, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.25 Ridikül,
23.20 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Igaz történetek, 14.35 Menjünk a kertbe!, 15.05 A világ
képekben, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak,
16.55 A hegyi doktor, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Ronin (angol), 22.10
Banks főfelügyelő (angol),
23.45 A hegyi doktor

Pozsony 2

13.00 A haza vezető út,
14.20 A tanári, 14.55 A világ lovas nemzetei, 15.25
A rendelő, 15.55 Különleges esetek, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 Szlovák
mozi, 21.00 A nagyváros fényei (amer.), 22.25 Az ördög
(szlovák), 23.50 Rendőrség

Markíza tv

12.50 A farm, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.20 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 22.00 A
farm, 23.10 NCIS (amer.),
1.10 A maffia ügyvédje
(amer.)

JOJ TV

9.35 Vadlovak, 11.00 A védőnők, 12.50 Az én anyám
jobban főz, mint a tiéd,
13.50 A farmer feleséget
keres, 14.50 Szupersztár,
17.00 Híradó, 17.55 Az én
anyám jobban főz, mint a
tiéd, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Szupersztár,
22.00 A farmer feleséget keres, 23.00 24 óra (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 TV2 matiné, 12.55
Sherlock és Watson (amer.),
13.55 Magánnyomozók (magyar), 14.55 Az én bűnöm
(mexikói), 15.55 Veronica
aranya (mexikói), 16.55 Fio
rella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.05 Ezek
megőrültek!, 21.25 Frizbi
Hajdú Péterrel, 22.30 NCIS
(amer.), 23.35 Felejthetetlen
(amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya, 16.55 Fio
rella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.05 Ezek
megőrültek!, 21.25 Star Trek
(amer.), 0.05 Chalie angyalai
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!
12.55 Éjjel-nappal Budapest,
14.05 1 perc és nyersz!, 15.10
A szerelem foglyai (amer.),
16.20 A mentalista (amer.),
17.20 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1 perc és nyersz!,
20.05 Éjjel-nappal Budapest,
21.25 Barátok közt, 22.00
CSI: A helyszínelők (amer.),
23.30 Brandmánia

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 A beépített szépség
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry, 18.00 Nagyon vadon 3 (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Showder Klub, 23.30 A
harc törvénye (amer.)

M2

10.15 Tapsifüles és barátai,
10.25 Raju, a riksa, 10.40
Caillou, 12.50 Elveszett világ, 14.35 Kenguk, 16.00
Benjamin, az elefánt, 17.05
Mirr-Murr kalandjai, 18.00
Tapsifüles és barátai, 18.40
Noddy kalandjai, 20.25 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Borgiák (kanadai),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ,
12.45 Kapa, kasza, fakanál, 13.15 Kívánságkosár,
15.05 Rex felügyelő, 15.55
Feketén-fehéren, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor, 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Fábry,
21.50 Az autóversenyző
(francia-olasz), 0.10 Túsztörténet (magyar), 1.55 Egy
gyilkos agya (amer.-angol)

Duna World

11.15 Széchenyi napjai
(magyar), 13.15 Kívánságkosár, 15.35 A sokszínű vallás, 16.05 Így szól az Úr!,
16.25 Hazajáró, 16.55 Határtalanul magyar, 17.25 És
a levelek lehullottak, 18.55
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.25 Ridikül, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 Szlovák ízek, 13.55 Igaz történet,
15.10 Szlovákia képekben,
15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos tájak, 17.00 A hegyi
doktor, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelem
olasz módra (olasz-német),
21.50 Riporterek, 22.15 Murdoch esetei (angol), 23.05 A
hegyi doktor

Pozsony 2

14.20 A tanári, 14.55 A világ lovas nemzetei, 15.25
A rendelő, 18.40 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 A világűr, 21.00 Modern idők
(amer.), 22.25 Halhatatlanok (szlovák), 23.35 Jazz

Markíza tv

11.55 A mentalista (amer.),
12.50 Döglött akták (amer.),
13.50 A farm, 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 Forr a bor,
22.00 A farm, 23.10 NCIS
(amer.), 1.05 A maffia ügyvédje (amer.)

JOJ TV

11.00 Védőnők, 12.50 Az
én anyám jobban főz, mint
a tiéd, 13.50 A farmer feleséget keres, 14.50 Szupersztár, 16.40 Topsztár,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak, 22.00 A
farmer feleséget keres,
23.00 24 óra (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Reflektor, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 1
perc és nyersz!, 15.10 A szerelem foglyai (amer.), 16.20
A mentalista (amer.), 17.20
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz, 20.05 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.00 Szabotázs
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 A
beépített szépség (amer.),
14.40 Az örökség (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry, 18.00 A nagy
svindli (amer.), 19.00 Tűzön-vízen (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Agymenők
(amer.), 22.00 Showder
Klub

M2

12.45
Elveszett
világ,
14.25 Kenguk, 16.40 Varázsceruza, 17.30 Süni és
barátai, 17.35 Kérem a
következőt!, 18.40 Noddy
kalandjai, 20.25 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Top Gear (angol), 23.30
Dalszerzők az A38 hajón,
23.10 Top Gear (angol),
0.05 A médium (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.30
Sophie szerint a világ, 12.45
Kapa, kasza, fakanál, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Rex
felügyelő (osztrák), 16.10
Feketén-fehéren, 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.40
A hegyi doktor (osztrák),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Fölszállott a páva, 21.30 Columbo (amer.), 22.45 Szép
estéket,
Magyarország!,
23.40 Az utolsó rejtély
(francia)

Duna World

10.25 Magyarország története, 11.15 Széchenyi napjai, 12.25 Mesélő cégtáblák,
13.15 Kívánságkosár, 15.40
Katolikus krónika, 17.35
Kényszerű
sorsfordulók,
18.30 Hazajáró, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 A L’ art pour l’
art társulat új műsora, 21.30
Maradj talpon!, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Igaz történetek, 14.35 Építs
házat, ültess fát, 16.20 Csodálatos vidékek, 17.00 A
hegyi doktor, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Szlovákia szeretlek, 21.40
Úttalan utakon (szlovák),
22.10 A hipnotizőr (svéd)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.10
A tanári, 14.50 A világ lovas nemzetei, 17.30 Talált
tárgyak osztálya (szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Univerzum,
21.45 A diktátor (amerikai), 23.45 Jazz

Markíza tv

12.50
Döglött
akták
(amer.), 13.05 Döglött akták (amer.), 13.50 A farm,
15,30 Két és fél férfi (amer.)
16.00 NCIS (amer.), 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.30
Az elpusztíthatatlan (amer),
0.30 NCIS (amer.)

JOJ TV

12.50 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 13.50
A farmer feleséget keres, 14.50 X-faktor, 16.45
Topsztár, 17.50 Igen, főnök!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Vadlovak
(szlovák), 22. A farmer feleséget keres 23.00 Vadászat a bérgyilkosra (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus 29-én Beatrix, Erna
augusztus 30-án Rózsa
augusztus 31-én Erika, Bella
szeptember 1-jén Egyed, Egon
szeptember 2-án Rebeka, Dorina
szeptember 3-án Hilda
szeptember 4-én Rozália
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik
ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Szitás Péter és Habodász Andrea, a komáromi Bese Tihamér és Hasillová Karolina, az
alsószeli Eliáš Krisztián és a komáromi Cserge Erika, a komáromi Kaszt István és Slivková Miroslava, a komáromi
Vörös Attila és Varga Viktória, a komáromi MUDr. Ulrich
Sebastián és Kuruczová Nikoleta
Gútán: Majerčik Peter és Mgr. Bobályová Iveta, Cintula
Tamás és Vízik Beáta, Varga Tibor és Horváth Sylvia.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Kliment
Laura, Kontra Nataly, Bédi Elia, Moravcsík Amira és Miriam, Koštialik Dávid, Urban Samuel
Ladislav, Záčiková Eliška és Skačan Teodor, a dunamocsi Mezei Richard, a martosi György Olívia, az ógyallai Mitníková Natália és Csicsó Sebastian, a gútai Zelman
Zoltán és Lévai Mia Sophia, a lévai Kubincová Michaela, a
hetényi Gábor Lili és a gyulamajori Satko Richard.

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldséges csirke
ragu,
fogyókúrázóknak is!

A pörkölt jó, de nem
árt néha a változatosság. Dobjuk fel egy kis
zöldséggel a hagyományos receptet.
Hozzávalók:
4 csirkemellfilé
3 paradicsom
1 cukkini
2 dl tejszín
2 gerezd fokhagyma
1 vöröshagyma
1 csokor petrezselyem
olaj, só, bors

Elkészítése:
A csirkemelleket csíkokra vágjuk, besózzuk, majd egy kicsit
pihentetjük. A vöröshagymát megpucoljuk és felkockázzuk.
A zöldségeket körülbelül azonos méretűre daraboljuk fel és a
fokhagymát is felaprítjuk. A vöröshagymát egy kevés olajon
megpirítjuk, majd rádobjuk a húst, és fehéredésig sütjük. Hozzá
adjuk a zöldségeket, a fokhagymát, megsózzuk és ízlés szerint
megborsozzuk. Összeforgatjuk, majd hagyjuk párolódni egy fél
órát. Amikor a hús megpuhul, hozzákeverjük a tejszínt és hagyjuk együtt felforrni. Friss petrezselyemmel tálalhatjuk.

A komáromi Klapka utcai

Happy Day

élelmiszerüzlet

elárusítónőt keres.
Telefon: 0911 208 885

* Bérelnék 3-szobás lakást Komáromban a Belső körút környékén. Tel.: 0919 357 408.
* Eladó Gútán megkímélt állapotban levő 3,5 szobás családi
ház nagy kerttel, garázzsal és pincével. Tel.: 0905 443 515

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.

Hozzávalók
A tésztához
25 dkg tehéntúró
2 bögre finomliszt
0.5 bögre cukor
25 dkg vaj (hideg)
1 ek vaj (a tepsi kikenéséhez)
A krémhez
1 tasak vaníliás
pudingpor
2.5 dl tej
3 ek cukor

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Kiss Ilona (73 éves), Palotai Károly (92
éves), Bešková Dorota (52 éves), Uhrinová Helena
(69 éves), Benčo Milan (60-éves), az őrsújfalusi Tóth
Gyula (55 éves), a hetényi Andruskó Béla (69 éves), a
haraszti Gőgh Tibor (56 éves), a nagykeszi Mészáros
Zoltán (69 éves) és Samu Ferenc (82 éves), a zsemlékesi Valo Ľubomít (77 éves).
Emléküket megőrizzük!

Körtés sütemény

humorcsokor

A tanárnő miniszoknyában
megy be dolgozatot íratni.
Egyszercsak az egyik gyerek odasúgja a padtársának:
– Látom a tanárnő combját!
A tanárnő meghallja:
– Szemtelen kölyök! Menj
haza, és 3 napig ne lássalak!
Kicsit később egy másik
gyerek is odasúgja a padtársának:
– Látom a tanárnő fenekét!
A tanárnő ezt is meghallja.
– Szégyeld magad! Menj
haza, és egy hétig ne gyere
iskolába!
Erre Móricka feláll, és elindul az ajtó felé.
– Móricka, te meg hova
mész?
– Tanárnő, én olyat láttam,
hogy az idén már nem jövök iskolába!
Érdemes megjegyezni:
A gyerekek a hátsó üléseken balesetet okozhatnak. A balesetek a hátsó üléseken gyerekeket
okozhatnak.
Én a kutyámat azért neveztem el Egyiptomnak, mert
minden szobába rak egy
piramist...
– Ki terelgeti a babokat?
– ???
– A babgulyás.

A tetejére
6 közepes körte
5 dkg mandulapehely
1 ek vaj, 4 ek cukor

Elkészítése:
A sütőt előmelegítjük. Kivajazzuk a tepsit.
A lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a vajat darabokban és a túrót. Az egészet nagyjából összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a
cukrot. Majd az egészet gyorsan sima tésztává gyúrjuk. Lisztezett felületen kinyújtjuk, a tepsire tesszük, és letakarva pihentetjük. A pudingot elkeverjük 4 ek tejjel és 3 ek cukorral. A
tejet megmelegítjük, hozzáadjuk a pudingport, kicsit főzzük,
majd kissé hűlni hagyjuk.
Meghámozzuk a körtéket, negyedeljük, kiszedjük a magházakat. A pudingot a tésztalapra kenjük, majd rátesszük a
körtenegyedeket. A előmelegített sütőben 30 percig sütjük, az
utolsó 5 perc előtt rászórjuk a mandulát.
Kb. 1 ek vajon 4 ek cukrot karamellizálunk. Kivesszük a sütőből a tepsit, és tetszés szerint karamellcsíkokkal díszítjük.
sütési hőfok: 160°C sütési mód: hőlégkeveréses

Lepje meg iskoláskorú gyermekét
minőségi laptoppal!

Lenovo IdeaPad G50-30
15,6” HD LED 1366x768 px monitor * Intel Celeron N2840 grafikuskártya * 4GB operációs memória * 500 GB HDD * Windows
8.1. * 720p HD webkamera

279.- euró!

Most kamatmentes
kölcsönre is!
MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

Apliko+

* Komárom * Munka utca 25. *
Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk

MEGEMLÉKEZÉSEK
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 25-én

Belány Annára
(Komárom)

halálának 10. évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja
Csak az hal meg,
akit elfelednek...

Fájó szívvel emlékezünk

Fekete Erzsébetre
Gútán,

aki augusztus 29-én lesz egy éve,
hogy nincs velünk.
Békesség és hála!
Emlékét őrző családja
Csak az hal meg, akit elfelednek...

Fájó szívvel emlékezünk halálának
10. évfordulóján a drága
40. évfordulóján
édesanyára, nagymamára,
a drága édesapára,
dédikére és anyósra,
nagypapára, dédpapára
Elek Gizellára,
és apósra,
szül. Angyal
és
id. Elek Józsefre,

Gútán.
fiuk Jóska, lányaik Gizi, Zsuzsi, Évi és Kati,
vejeik, unokáik és dédunokáik.

Gyorsasági motorozás

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Somorja 1:1 (0:1)
Az első negyedórás erőpróba
után a hazai csapat egyre jobban
átvette a mérkőzés irányítását,
ám a csatársor eredménytelen
maradt. Öt perccel az első félidő lejárta előtt viszont a vendégek jutottak vezetéshez. A
másik félidőben sem Szórád,
sem Podlucký lövése nem kötött ki a somorjai kapuban, ám
a folyamatos komáromi támadást a somorjaiak szabálytalanul szerelték és a 86. percben
a megítélt büntetőt Szórád értékesítette. Ezzel a döntetlennel a
komáromi csapat megszerezte
az idény első pontját. * A komáromi csapat a bajnoki táblázat utolsó előtti, 17. helyén
áll 1 ponttal.
IV. liga
Tardoskedd – Gúta 1:3 (1:1)
Az első félidőben kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, bár a
hazai csapat komoly ellenfélnek
bizonyult, ráadásul ők lőtték az
első gólt is. A 41. percben Tóth
egyenlített. A második játékrészben a gútaiak vették át a találkozó irányítását, a 71. percben Czabány vezetéshez juttatta a gútai
csapatot, majd a 75. percben
Cingel tovább növelte előnyüket
* Ímely – Újlót 2:0 (0:0) Az első
félidőben már érezhető volt a hazai csapat fölénye, de csatársora
nem tudta áttörni a vendégek
védelmi sorát. A második félidő
második percében Oršolik lövése
megtörte a jeget, vezetéshez juttatta az ímelyieket. Igaz, elpuskázott egy büntetőt, ám az 56.
percben Bacigál gólja igazolta a
hazaiak pályafölényét. A bajnoki táblázat 3. helyén áll az ímelyi csapat 6 ponttal, Gúta az 5.,
ugyancsak 5 ponttal.
V. liga
Komját – Ógyalla 1:0 (1:0)
Inkább a szerencséjének, mint
tudásbeli fölényének köszönheti
győzelmét a hazai csapat, amely
a 14. percben lőtt gólja után csak
a gyallaiak csatársorával birkózott * Marcelháza – Naszvad
1:2 (0:1) A vendégek technikai
felkészültsége tagadhatatlanul
jobb volt, mint a hazai csapaté.
Igaz, hogy folyamatosan támadtak a marcelháziak, a vendégek
védelmi vonalát azonban nem

sikerült áttörniük. A találkozó
31. percében Czibor lőtte az első
gólt és az egyenlítésre a 63. percig várni kellett, amikor Gumbér szerzett örömet a marcelházi
szurkolóknak. A nagy örömbe
négy perccel később üröm vegyült, mert Molnár gólja eldöntötte a mérkőzés végeredményét.
* Ekel – Hontfüzesgyarmat 3:0
(1:0) Ezen a találkozón
nem unatkoztak a szurkolók, hiszen mindkét
csapat az első sípszótól kezdve bravúros
játékot mutatott. Ennek
is köszönhető, hogy csak
a 34. percben született meg
Ódor gólja. A második félidőben
először Turza (50. perc), majd
a 73. percben Halász növelte az
ekeliek előnyét, akik az utolsó
percekben még két kapufát is
lőttek. * Bánkeszi – Actív KN
1:0 (1:0) Mindenképpen pontot akart szerezni a komáromi
csapat, s bár az első félidőben
nem született gól, a második
félidő 24. percében viszont a
hazaiak voltak eredményesek. *
Gyarak – Szentpéter 1:0 (0:0)
Tagadhatatlanul a vendégcsapat volt az első félidőben a jobb
felkészültségű, ám gólhelyzetet
nem tudtak kialakítani. A második félidőben is pályafölényük
volt, mégis a hazaiak lőtték a
találkozó egyetlen gólját. Bár a
szentpéteriek az utolsó pillanatig
küzdöttek, a találkozó állása már
nem változott. A bajnokság élén
Ógyalla csapata áll 6 ponttal,
3. Naszvad 6 ponttal, 4. Szentpéter 6 ponttal, 5. Actív KN 6
ponttal, 7. Ekel 6 ponttal, a 15.
helyen álló Marcelháza még
nem szerzett pontot.
VI. liga
Vágfüzes – Izsa 1:0 (0:0) Amíg
az első félidőben a hazaiaknak egyetlen gólhelyzetük sem
akadt, a vendégek négy tiszta
ziccerét a Gútáról kikölcsönzött Keszeli Krisztián kapus
bravúrosan hárítani tudta. A
második félidőben az újonc
csapat szívvel-lélekkel küzdött
a győzelemért és egy kimaradt
gólhelyzetük után, 15 perccel
a mérkőzés lefújása előtt Tokár révén egy jogos büntetőt
értékesíteni tudtak. A találkozó végére a vendégek ereje

elfogyott, a vendégszurkolók
az új edző hiányában látják az
ezüstérmes csapat visszaesését,
ezért egyre inkább követelik a
változást a kispadon. * Path
– Nemesócsa 0:1 (0:0) A közepes színvonalú mérkőzésen
mindkét csapat harciasan játszott, igazi gólhelyzet 90 percen át egyik oldalon sem akadt.
Az 53. percben 18 méterről
Bölcs védhetetlen gólt
lőtt, amikor a kapus feje
fölött ért hálóba a labda.
Ezenkívül csak Ledecky
Imre nemesócsai középhátvéd kimagasló játéka
érdemel említést, aki a mezőny
legidősebb és legjobb játékosa. * Hetény – Újgyalla 2:0
(2:0) A hazai csapat nem sokat teketóriázott, a 10. percben
Csintalan, a 17. percben pedig
Hencz lőtt gólt a vendégeknek, akik minden igyekezetük
ellenére sem tudták bevenni a
hetényi kaput. * Lakszakállas
– Gúta B 4:1 (3:1) A mérkőzés végeredménye ugyan nem
arról tanúskodik, ám a gútaiak
mindenképpen egyenragú ellenfélnek bizonyultak, csupán
a vendéglátók védelmén nem
tudtak áttörni. Csápai (18. p)
gólját még viszonozni tudta
Gőgh (23. p), ám a lakszakállasiak közül Kovács (25. p) és
Inczédi (31. p) az első félidő
végéig jelentős előnyhöz juttatta a lakszakállasiakat. A második félidő 90. percében Csápai
büntetőből növelte előnyüket.
* Csallóközaranyos – Marcelháza B 2:1 (1:0) Több kellemetlen pillanatot is szerzett a
vendégcsapat, ám az első hazai
gól már a 11. percben megszületett Csonka révén. A második
félidő negyedik percében Lelkes volt eredményes, majd a
találkozó 76. percében Sýkora
lőtt becsületgólt. * Keszegfalva – Perbete 3:1 (1:0) A találkozó kiegyensúlyozottságára
jellemző, hogy a keszegfalvaiak első gólja csak a 41. percben
született Sándornak köszönhetően. A második félidőben a hazai csatársor új erőre kapott, a
48. percben Oláh, a 65. percben
Csoma növelte a keszegfalvaiak előnyét. A 89. percben Šulák
lőtte a vendégek becsületgólját.

KAJAK

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, a Pőstyénben megrendezett országos kajak-kenu bajnokságon taroltak a komáromi versenyzők, a 13-14 évesek kategóriájától a felnőttekig. A 16 országos bajnoki cím mellett 11 ezüst- és 7 bronzérem került a
Duna-parti városba, ami elsősorban a komáromi vizesek edzőinek munkáját dicséri. Az
alábbiakban a komáromi versenyzők helyezéseit közöljük.
1000 méteren: K1-13 éves fiúk: 3. Samuel Ži- Richárd …5. Méhes Zoltán * C1-14 éves fiúk:
vický * K1-14 éves fiúk: 2. Obert Ákos * C1-13 …6. Banai Tóth István, 7. Samuel Daniel Sýkora
éves fiúk: 1. Koczkás Dávid …5. Méhes Zol- * K1-kadett fiúk: 1. Botek Ádám …4. Szabó Mitán * C1-14 éves fiúk: …6. Banai Tóth István chael, 5. Nagy Márk * K1-férfiak: …2. Demin
* K1-13 éves lányok: …5. Gőcze Andrea * K1- Viktor (ŠKP) … 9. Lőrincz Balázs * K1-junior
14 éves lányok: 1. Lisa Gamsjäger … 3. Mari- fiúk: …5. Szokol Dániel * C1-kadett fiúk: …4.
ana Petrušová …7. Anita Konečná * K1-kadett Kara Mátyás …8. Mikes Gábor * K2-kadett
fiúk: 1. Botek Ádám …4. Szabó Michael * C1- lányok: 2. Szépe Vanesa – Lenka Kolpachová
kadett fiúk: …4. Kara Mátyás * C4-13-14 éves (Vinohrady) * K2-kadett fiúk: 1. Botek Ádám –
fiúk: …2. Koczkás Dávid – Samuel Daniel Sý- Szabó Michael …4. Keszan Viktor – Filip Hakl
kora – Banai Tóth István – Zilizi Richárd * K2- (Vinohrady) …7. Farkas Péter – Nagy Márk 8.
kadett fiúk: 1. Botek Ádám – Szabó Michael Németh Dávid – Erik Podola (ŠKP) * C2-kadett
…6. Farkas Péter – Nagy Márk, 7. Németh Dá- fiúk: …3. Kara Mátyás – Mikes Gábor * K4vid – Erik Podola (ŠKP) * C2-kadett fiúk: …2. 13-14 éves lányok: 1. Lisa Gamsjäger – MariKara Mátyás – Mikes Gábor * K2-junior fiúk: ana Petrušová – Paulina Tesariková (Somorja)
…3. Szokol Dániel – Eduard Rebro (Pőstyén) * – Csán Veronika (Somorja) * C2– 13-14 éves
K2-kadett lányok: …3. Szépe Vanesa – Lenka fiúk: 1. Koczkás Dávid – Zilizi Richárd …5. SaKolpachová (Vinohrady)
muael Daniel Sýkora – Banai Tóth István * K2500 méteren: K1-13 éves lányok: …5. Gőcze 13-14 éves fiúk: …4. Obert Ákos – Libai Denis
Andrea * K1-14 éves lányok: 1. Lisa Gamsjä- (Somorja) …7. Samuel Živický – Matúš Jedinák
ger …4. Mariana Petrušová * K1-kadett lányok: (Nováky) * K2-junior fiúk: 4. Szokol Dániel –
…6. Szépe Vanesa * K1-13 éves fiúk: …3. Sa- Eduard Rebro (Pőstyén) * K2-férfiak: 2.... Lőmuel Živický …9. Szépe Filip * K1-14 éves rincz Balázs – Martin Vajda (Tatran) * K4-kadett
fiúk: 1. Obert Ákos * C1-13 éves fiúk: 1. Zilizi lányok: 1. Szépe Vanesa – Lenka Kolpachová

* Búcs – Dunamocs 1:0 (0:0)
Igazi derbihangulat uralkodott
a pályán, s a találkozó elsősorban az első félidőben volt izgalmas, amikor mindkét csapat
az első gól megszerzésére várt.
Már úgy látszott, gól nélküli
döntetlen születik, amikor a 70.
percben Vida gólja megszerezte a hazaiak számára a három
pontot. * Szilosháza – Bátorkeszi 2:1 (0:1) Nem kis meglepetésre a találkozó első gólját
a 31. percben a vendég Šátek
lőtte, s az első félidő végéig a
vendégek megőrizték vezetésüket. Változást a másik játékrész
61. perce hozott, amikor Cabada egyenlíteni tudott, majd
hosszabbításban Babiš lövése
juttatta győzelemhez a szilosháziakat.
VII. liga
Komáromi SJE – Madar 1:7
(1:4) Elsöprő győzelmet aratott
az összeszokottabb vendégcsapat. Góllövők: Szuri, illetve De
La Cruz 3, Csicsó Z. 2, Csicsó
R. és Varga. * Csicsó – Tany
3:2 (2:1) Jó iramú játékban
megérdemelten győzött a hazai
csapat. Góllövő Polgár 2, Pálfy,
ill. Cseh és Marton. * Őrsújfalu – Bajcs 4:0 (2:0) Két osztállyal magasabb technikával
játszott az őrsújfalusi csapat,
amely Beke, Czúth, Havlík és
Boros góljaival megérdemelten győzött. * Dunaradvány
– Nagysziget 2:1 (2:1) Két
egyenrangú csapat közül ezúttal a hazaiaknak kedvezett a
szerencse. Góllövők: Balogh,
Hudák, ill. Lengyel. * Ifjúságfalva – Bogyarét 6:1 (1:0) Az
első félidőben már megnyilvánult a hazaiak előnye, amit azután gólzápor követett. Góllövő: Kalmár 2, Pál 2, Ollé, Dobi,
ill. Gubica. * Bogya/Gellér
– Megyercs 2:1 (1:1) Az első
félidő kiegyensúlyozott játéka
után megérdemelten győzött a
hazai csapat. Góllövő: Füredi,
Pirok, illetve Szénási.
U-19 – V. liga
Gyarak – Szentpéter 7:0 (1:0)
* Tótmegyer – Madar 3:0
(0:0) * Nemesócsa – Garamkálna 2:4 (2:2) góllövő: Hipp
2 * A Podlužany – Naszvad találkozóra a vendégcsapat nem
utazott el.
–boldi–

–

Lezajlott az idei utolsó verseny a kunmadarasi DRAG ARÉNÁ-ban. A 18 éve tartó versenysorozat idei harmadik, háromnapos motoros gyorsulási versenyén természetesen Komárom
versenyzője, Szabó István is indult.
Pénteken „Cocónak” sikerült megszerezze a biztos 2. helyet.
felállítani az új egyéni rekord- A második helyre kvalifikált
ját a 402 méteres pályán, ami ellenfelét jó reakcióidejének
immáron
9,56
secundumra karcsúsodott. Ezzel a
harmadik helyre
kvalifikálta
magát, s mindössze
0,005 másodperccel volt rosszabb
a 2. helyezettől.
Szombaton a pálya hosszát kitolták
1 200 méterre és
végsebességmérés
is történt a távon.
Szabónak sajnos
csak a 3. helyen
sikerült végeznie a
maga 301,60 km/
órás végsebességével. Hozzá kell
tenni, hogy 954 köbcenti fölötti köszönhetően sikerült megmotorral együtt indult, mivel a előznie és a harcot 0,019 mámagasabb kategória versenyzői sodperccel nyerte meg. Este a
is ugyanitt nevezhettek. A re- döntőben az első helyen álló
kordot Repelik József állította olasz versenyzővel szemben
fel a pályán, a maga 311 km/ sajnos már nem sikerült nyerórás végsebességével. Vasár- nie, pedig csak egy hajszálnyinap zajlottak a döntők. Reggel ra volt a sikertől. A vasárnapi
Cocó az elődöntőben jelesre végeredmény, vagyis a másovizsgázott. Délután a szoros dik hely egyben az évi pályavémezőnyben a középdöntőben gi összesítésben is ezüstérmet
állhatott a startvonalhoz, hogy jelentett.
-jakab-

Í J Á S Z AT

A hagyományos íjászat eurázsiai versenyét augusztus 7-től
9-ig rendezték meg a törökországi Bigában, ahol az 55 török klub mellett 20 ország 130 íjásza is a táblák elé állt. A
marcelházai Fekete Sólymok közül aranyérmes lett a távlövés szabad kategóriájában Bogár Péter (470 m), majd az
50 fontig kategóriában 370 méterrel ezüstérmet harcolt ki.
A nők kategóriájában negyedik lett Bogár Valéria, majd a
férfiak között az 50 fontig kategóriában 4., a szabad kategóriában pedig 5. lett.

KOSÁRLABDA

Megkezdte bérletei árusítását
az MBK Rieker COM-therm
kosárlabdacsapata, amely az
extraligában folytatja küzdelmeit. A bérletek ára változatlan, azaz 70 euró, s a
hagyományokhoz illően a bérlettulajdonosok egyben székhelyet is választhatnak.

KENU

(Vinohrady) – Romana Mikušová (Pőstyén) –
Lenka Oršulová (Nováky)
200 méteren: K1-kadett fiúk: …5. Botek
Ádám 9. Keszan Viktor * K1-kadett lányok:
…5. Szépe Vanesa* K1-junior fiúk: …4. Szokol Dániel * K1-férfiak: 4. Lőrincz Balázs *
C1-14 éves fiúk: …5. Samuel Daniel Sýkora
…8. Banai Tóth István, 9. Csontos István *
K1-14 éves fiúk. 1. Obert Ákos * K1-14 éves
lányok: 1. Lisa Gamsjäger 2. Mariana Petrušová * C1-13 éves fiúk: 1. Zilizi Richárd,
2. Koczkás Dávid …5. Méhes Zoltán * K1-13
éves fiúk: 4. Samuel Živický …9. Szépe Filip * K1-13 éves lányok: …6. Gőcze Andrea *

Sajnos a komáromi sportcsarnok nem felel meg az európai
kosárlabdapályák előírásainak,
így a komáromiak kénytelenek
lesznek Székesfehérvárra utazni, hogy buzdítsák csapatukat.
Ezekre a nemzetközi találkozókra egységesen 6 euróért
lehet majd jegyet váltani. -csi-

C1-kadett fiúk: …5. Kara Mátyás * K2-kadett
lányok: …2. Szépe Vanesa – Lenka Kolpachová (Vinohrady) * K2-kadett fiúk: …3. Botek
Ádám – Szabó Michael …5. Keszan Viktor
– Filip Hakl (Vinohrady) …9. Farkas Péter –
Nagy Márk * K2-junior fiúk: …2. Szokol Dániel – Eduard Rebro (Pőstyén) * K2-férfiak:
…2. Lőrincz Balázs – Martin Vajda (Tatran) *
C2-kadett fiúk: …4. Kara Mátyás – Mikes Gábor * K4-kadett fiúk: 1. Szabó Michael – Dávid Dorička (Dukla) – Michal Forgách (ŠGT)
– Milan Fraňa (ŠGT), 2. Botek Ádám – Alexander Bóri (Pőstyén) – Kiss Zsolt (Somorja)
– Martin Nemček (Nováky)
-cseri-

MILÁNÓI ARANY!

Az olaszországi vízes vb-n a
Myšák Denis, Vlček Erik, Tarr
Juraj és Linka Tibor öosszeállítású kajak négyes rajt-cél
győzelmet aratott, maga mögé
utasítva a 2. magyar, ill. 3. helyen befutó cseh legénységet. Ez
a győzelem egyben azt is jelenti,
hogy a K2 1000 m-es futamán a
Vlček-Tarr páros által kivívott
hely után ez az egység is ott lesz
a 2016-os riói olimpián.
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