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Komáromban túl korán kezdődött el
a választási kampány?

Egyeseknek fontosabb a népszerűség,
mint az észszerűség és célszerűség?
Németh István felvétele

Személyi változások

a Nagyszombati Főegyházmegyében
Újabb személyi változásokra került sor a Nagyszombati Főegyházmegyében Az alábbiakban a magyarlakta plébániák
személyi változásait adjuk közre.
ThDr. Karaffa János atyát
Nyárasdról Keszegfalvára helyezték át. Őrsújfaluról Nyárasdra nevezték ki plébániai
kormányzónak Bíró Sándor
atyát, akit Ekecs plébániájának ellátásával is megbíztak.
Nagy Pál plébánost Keszegfalváról Balonyba került. A
Nagyszombati Egyházmegye
3 évre meghosszabbította
Tóth Sándor lelkipásztori

munkáját, aki a Váci Egyházmegyéből érkezett. Lelkipásztori szolgálatát befejezte ThDr. Puss Sándor SJ
atya, aki Ekecs plébániáján
működött, Horváth Róbert
atya pedig Izsáról Dunaszerdahelyre került kisegítő lelkipásztornak. A gútai származású Molnár Ernő atyát
Balonyról Komáromba helyezték át káplánnak.

Hamarosan lezárul
a vizsgálat

Mint arról lapunk múlt heti számában hírt adtunk, július 19-én, délután öt óra tájban két személygépkocsi ütközött össze Naszvad határában, Anyala térségében.
A korábbi feltételezésekkel –, valamint egy 18 éves fiaellentétben a rendőrség ki- talember és egy 20 éves nő,
derítette, hogy a balesetet akik nem sérültek meg. A
egy Renault Twingot vezető vérvétel eredménye alapján
46 éves nő okozta, amikor a egyik gépjárművezető sem
kocsi a zuhogó esőben átcsú- fogyasztott alkoholt.
szott a szemközti sávba és ne- A rendőrség vizsgálótisztje
kiütközött egy VW Polonak. testi sértést okozása miatt
A Twingoban a vezetőn kívül indított eljárást a Renault
17 éves és 20 éves gyerme- Twingo vezetője ellen.
kei utaztak. Valamennyien
súlyos, nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek.
A VW Poloban négyen ültek:
a 42 éves vezetőnő és 15 éves
lánya – ők könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet

A júliusi komáromi önkormányzati ülés legvitatottabb programpontja a Keszegh
Béla alpolgármester által előterjesztett városi utak javításának banki kölcsönnel
való fedezetbiztosítása. A képviselők közül többen is megdöbbentek azon, hogy
ezt a programpontot nem a városfejlesztéssel megbízott alpolgármester, Dr. Knirs
Imre terjesztette elő. A vita során azután kiderült, hogy a két alpolgármesternek
ezzel kapcsolatosan más-más az elképzelése, sőt a polgármester salamoni válasza
is elgondolkodtató volt, hiszen Stubendek László a nekiszegezett kérdésre, miszerint szükséges-e az utak javítása, azt felelte: Igen!

Csak azok, akik a diplomácia
nyelvét nem értik, azok nem
vették észre, hogy a polgármester válaszában nem volt benne az, hogy milyen áron kerül
majd sor az útfelújításra. Less
Károly képviselő kertelés nélkül rákérdezett, hogy az útfelújításra felvett pénz utáni banki
„jutalék” mennyi és ki kapja?
Bohumír Kóňa mérnök, a gazdasági osztály vezetője azonnal
tiltakozott az ellen, hogy jutalékot kapna, Keszegh Béla alpolgármester viszont elfelejtett a
kérdésre válaszolni.
Egyetlen képviselő sem tiltakozott viszont az útjavítások miatt. Ezekre szükség van, de nem
jó gazdasági húzás, ha olyasmire fordítjuk az esetleges kölcsönöket, amelyet nem termelnek
és a befektetés soha sem térül
meg, viszont a kamatos kamatok hosszú távon hatalmas több-

letkiadásokat eredményeznek.
Knirs Imre alpolgármester
sem az útfelújítások ellen
ágált. Az ő javaslatában az
szerepelt, hogy a város közlekedési bonyodalmait orvosolandó, előbb a VII. lakótelep
és az I/63-as út közvetlen ös�szeköttetését kell megoldani,
hiszen a lakótelepről a pozsonyi főútra csak az I. és II. lakótelep érintésével lehet eljutni,
ráadásul leszűkített átjárókon
keresztül. Több képviselő
osztotta Knirs alpolgármester
véleményét és néhányan ki
is mondták, hogy a korábbi
évekhez képest most túl korán
indul a választási kampány,
s nem tartják valószínűnek,
hogy az elfogadott összeg,
amely lényegében nem más,
mint hosszúlejáratú banki kölcsön, nem pecsételheti-e meg
a város későbbi beruházásait.

Nem lehet vigasz, hogy az elkövetkező két évben két hasonló,
hosszúlejáratú kölcsönt fizet ki
Komárom, tehát ugyanannyi
lenne a leterhelés, mint napjainkban.
A választók már rájöhettek arra,
hogy a választási mézesmad
zag, miszerint egy munkatervben összeállított sorrendben
kellett volna az utcákat felújítani, egyszerűen szertefoszlott.
A választó azonban nem felejt.
Az, aki naponta gyalogosan,
vagy akár kerékpáron közlekedik Komáromban, nagyon is
jól tudja, hogy melyek azok az
utcák, amelyeken életveszélyes
kerülgetni a gödröket, a lesüppedt vízelnyelő és csatornafedeleket, nem szólva az agyonfoltozott, ám így is kikopott
aszfaltburkolatról.
Persze a városatyák többségét
nem érdekli az őrsújfalusi vá-

Késeléssel végződött a testvérek vitája...

Dunamocs egyik kis utcájában együtt élt
a két P. testvér, a 46 éves Béla és a 37 éves
Attila. A szomszédok szerint több alkalommal is hangos szóváltásba kerekedtek, ám a
múlt hét keddjén vitájuk csaknem tragédiába torkolt. Előbb csak veszekedtek, majd
a fiatalabb testvér ököllel támadt bátyjára,
s végül egy kés is előkerült. Attila többször
mellbeszúrta testvérét, aki végül az utcára
menekült és ott kapott segítséget. Életét a

gyors orvosi beavatkozás mentette meg, illetve az, hogy időben bekerült a kórház sebészeti intenzív osztályára megfigyelésre. Itt
derült ki, hogy a késszúrások miatt a lépe
is megsérült és azonnali életmentő műtétet
kellett végrehajtani rajta. Gyógykezelése 5-6
hetet vesz igénybe. Öccse ellen a rendőrség
súlyos testi sértés vádjával indított eljárást,
amelyért 5-12 évig tartó szabadságvesztés is
kiróható.

rosrész problémája sem, ahol a
legutóbbi zápor után is igénybe kellett venni a Kertek alja
utcában az értékmentesítést.
Mint ismeretes, az utca alá
szennyvízcsatornát helyeztek
el, ám a beruházó kétségbeejtő
hanyagsággal végezte el az úttest felületének helyreállítását.
Máig tisztázatlan az a kérdés,
hogy a Komáromi Városi Hivatal részéről ki volt az, aki
szemrebbenés és tiltakozás
nélkül elvégzettnek ismerte el
a munkálatokat.
Őrsújfalunak jelenleg egyetlen képviselője van Rajkó Ferenc mérnök személyében, aki
rendszeresen interpellál városrésze érdekében. Szavait csak
néhány, józanul és körültekintően gondolkodó képviselőtársa érti meg és támogatja, az
ifjú „titánok" inkább a falkaeszmét gyakorolják. Az őrsújfalusiak azonban már jelezték,
hogy az irántuk megnyilvánuló
közönyt szeretnék majd „jutalmazni" a hamarosan sorra kerülő megyei választások során,
már ha egyes városi képviselők szeretnének Nyitra megye
irányításában is részt venni.
Minden bizonnyal a komáromi
választók is elgondolkodnak
majd azon, kik azok, akik felesleges kiadásokba hajszolják
Komáromot. Egyébként néhány szakértő véleménye az,
hogy a megszavazott kölcsön
nem elegendő tíz utca, illetve
azok kommunikációs hálózatának alapos felújítására.
Ismét feltesszük a kérdést: Biztos, hogy jó ötlet kölcsönből
utcákat javítani?

Egy nyári zivatar katasztrófahelyzetet teremthet Komáromban?

Komáromi
* **
nyári esték

A Lehár Ferenc Polgári Társulás, amely többek között
Komárom központja kulturális életének „felpezsdítését” tűzte ki célul, idén már
a 4. Lehár Nyár koncertsorozatát szervezi. Vasárnap,
július 31-én a Klapka téren
a Frens zenekar ad koncertet. Az együttes 2011-ben
alakult Lubor Hraník vezetésével. A folk és country zene különféle stílusát
adják elő országszerte, de
külföldön is lehetett velük
találkozni, Németországban
és az USA-ban is megfordultak. Az öttagú zenekar
további tagjai: Oľga Hraníková, Eva Haluzová, Lukáš
Slobodník, Peter Palacka.
Garantáltan jó szórakozást
biztosítanak.

Ha a vízművek végezte volna a munkáját,
nem alakul ki ilyen vészhelyzet!

Évek óta panaszkodnak a lakótelepeken arra, hogy orrfacsaró bűz árad a szennyvezetékek
csatornafödele alól. Korábban ez nem így volt, mivel a komáromi vízművek rendszeresen
tisztította a föld alatt csattornákat. Az akkori igazgató, Fekete István olyan elméleti és gyakorlati szakember volt, aki emlékezetből ismerte a kritikus helyeket, átfolyókat és azok
karbantartására kellő figyelmet fordított. Az ő ideje alatt csak olyan beruháásokat végeztek
el, amelyek közvetlenül Komárom érdekeit szolgálták.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán, totta az utcákat, mert a több, dulhatnak kényelmetlenségek,
s hatalmas kiadásokkal járó mint negyvenéves vezetékek hiszen sok esetben a lakóháberuházások sorát végezte el sok helyütt eldugultak, az ár- zak alá tervezték a garázsokat,
Olláry Viktor elnöksége alatt a kos utcákon átfolyó nélküli s a feljárókon át becsoroghat
cég, s bizony úgy tűnik, min- bejárók születtek a házak előtt. az alázúduló esővíz.
denre jutott idejük, csak éppen Horváth Árpád polgármester- Mindezt azért ajánljuk az ilsaját városuk vízelvezető csa- sége idején született meg a letékesek figyelmébe, hogy
tornarendszerének felújításá- döntés: a teljes eső- és talaj- többé ne ismétlődhessen meg
ra, biztonságossá tételére nem. vízelvezetést ki kell cserélni. a múlt hét péntekén lezúduló
Van ellenpélda is. Alig tíz év És az elhatározást tett követ- hajnali zápor utáni eset. Az,
különbséggel, kétszer is állt te, s azóta eső, zápor, zivatar hogy Komárom közterein állt
Gúta utcáin az esővíz. Volt, már nem okozhat problémát a az esővíz, a lakótelepi tömbahol 20-30 cm magasan borí- városban. Persze, itt is előfor- házak, magánházak pincéi-

be folyt vissza a szennyvíz,
egyértelműen azt bizonyítja,
hogy az utóbbi évek hanyag
munkája megbosszulta magát. S mielőtt még valaki
igyekezne kibeszélni magát,
elegendő elmondani, hogy
Komáromban 37, Keszegfalván 38, Gútán pedig 41 mm
csapadék hullott az ominózus
éjszakai zápor során. Gútán
már délelőtt szárazak voltak
az utak, Komáromban viszont
(a cipőgyárnál, a központi buszmegállónál, stb.)
állt a víz, a tűzoltók folyamatosan segítették
kiszivattyúzni a

pincékbe befolyó vizet. Ennyit
tesz az, ha a városvezetés és a
városi cégek közös érdekeiket
tartják szem előtt, nem pedig
egy új cégvezetésre hárítják
át a behajthatatlan kiadásaikat, nem is szólva a régen
nem létező értékes berendezésről, amely a város leltárában papíron még szerepel, a
valóságban azonban újat kell
vásárolni a komáromi termálfürdő gazdaságos és biztonságos üzemeltetése érdekében.
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Világszerte
új őrület tombol
Ha környezetünkben zombiként viselkedő tiniket látunk,
amint okostelefonnal a kezükben járják a várost, biztosra
vehetjük, hogy a Pokémon Gó
játéknak hódolnak. Az ingyenesen letölthető telefonos játék lényege, hogy a Pokémon
nevű, meglehetősen bugyuta
filmsorozatból ismert kis lényeket kell gyűjteni, méghozzá úgy, hogy a valóságban is
létező pontokhoz kell eljutni.
Ez lehet középület, szobor,
magánterület, elvben bármi.
A játékőrület olyan méreteket
öltött, hogy vannak, akik olyan
megszállottan játszanak, hogy
balesetet okoznak, felmondanak miatta a munkahelyükön
(hiszen nemcsak a tinédzserek
körében terjed a téboly, felnőttek is hódolnak neki), vagy
éppen magánterületre hatolva
lelövetik magukat. Az idősebb
generáció tagjai pedig fejcsóválva megállapíthatják, hogy
bizony a vakációjukat focizással, fürdéssel, pecázással töltő
generációk óta nagyot fordult
a világ. Hogy jó irányba, vagy
sem, azon hosszasan lehetne
vitatkozni, még annak a tekintetbe vételével is, hogy az idősebb generáció szinte minden
korban pálcát tört a fiatalok
felett…
-zsu-

Szépapáink komáromi piaca

„Mi szem, s szájnak ingere...”

Nagy a keletje manapság a gyűjtők körében a régi Komárom arculatát őrző megsárgult
fényképeknek, fakuló képes levelezőlapoknak, amelyek nemzedéknyi távolságból is lehetővé
teszik némiképpen bepillantani eleink mindennapjaiba, s egyben alkalmat adnak arra is,
hogy nosztalgiázzunk a talán sosemvolt „a boldog békeidők” emlékei felett. Az alábbiakban
a régi komáromi piacra, vagy ahogyan itt nevezték – piarcra invitálom a kedves olvasót.
Vegyék a kezükbe fonott kosarukat, s akár indulhatunk is a gondolat szárnyán.
Ám mielőtt elindulnánk, előre
kell bocsátom, hogy – helyhi
ány miatt – időben és térben
a 19. századra és jórészt a 20.
század elejére kell korlátoz
nunk rövid kiruccanásunkat.
Utunk során fogadjuk fel kala
uzunknak dr. Kiss Gyula ügy
védet és lapszerkesztőt, aki a
„Komárom a 19. században”
című, kisebb füzet formájában
is megjelent tanulmányában
olyan érzékletesen leírta a ma
már jócskán a belvárosra ös�
szezsugorodott Komáromot.
Ebben többek között az szere
pelt, hogy a sziget felől a város
ba érkező jövevények számára
igencsak rendezetlen és vigasz
talan látványt nyújtott a Dunapart. Leírása szerint a hajdani

kishídtól kelet felé, a Magyar
Király szállodával szemben
lévő térségen mélyen benyúlt
a lapos partba egy nagy, se
kély öböl, ahonnan nap mint
nap a vízhordó lajtok hordták
városszerte az ivóvizet, mivel
akkor még nem volt vízveze
ték. A tér fennmaradó részén
a gyümölcs- és halpiac árusai
osztoztak, akiktől a higiéni
át nemigen lehetett elvárni. A
kishídtól nyugat felé, egészen
a Pozsonyi-kapuig húzódott a
kövezetlen, rendezetlen Dunapart, amelynek a porát egysze
rűen a piacra söpörte a szél.
Később ezt a területet szépen
parkosították és Darányi-liget
nek nevezték. Mint általában
minden piacon, a komáromin is

nagy volt a forgatag és a hang
zavar, a kofák – akik már nem
viselték ugyan a Jókai gyer
mekkorában még oly divatos és
jellegzetes komáromi főfödőt,
a tutyit – fáradhatatlanul kínál
ták a vevőknek portékájukat,
mindenütt folyt az alkudozás.
Árultak itt többek között sült
gesztenyét, sült az ínycsiklan
dozó lacipecsenye, amelyhez
jófajta monostori vagy neszmé
lyi gyöngyöző nedű dukált.
A marha- és sertésvásárok
színhelyén, a mai Kossuth té
ren is folyt az alkudozás vásár
napokon. A piaci árusítás azon
ban korántsem korlátozódott a
városnak erre a két pontjára,
hiszen a mai Klapka téren leg
alább akkora zsibongás volt, ott
ugyanis rendszerint a zöldsé
ges kofák és a falusi asszonyok
kínálták árujukat. A Szenthá
romság-szobor mellett a pap
rikaárusok foglaltak helyet, a
helyi sütőasszonyok pedig a
Rácok utcájának (Nádor) túl
oldalán hatalmas kosarakban
kínálták illatos, fehér cipóikat.

A Szent András-templom felé,
a volt adóhivatal épülete előtt
a főkötőárusok, míg a Kultúr
palota környékén felállított sát
raikban a csizmadiák kínálták
portékáikat. Mindössze néhány

„Mindig kell egy barát...”

Felettébb jó érzés, ha van egy igaz barátunk, de ettől még jobb, ha sok van. Talán minden korosztály olyan társak környezetében érzi jól magát, akiknek a gondjaik-bajaik,
de az örömeik is hasonló forrásokból erednek. Így vannak ezzel az idősödő, vagy ahogy
mostanában nevezzük, a szépkorú emberek is.
A gútai nyugdíjasklub hu
szonkilenc éves múltra tekint
vissza. Megalakulásától kezd
ve baráti kapcsolatokat ápol
más falvak, városok nyugdí
jasklubjaival. Én, aki hét éve
munkálkodom azon, hogy a
nyugdíjasklub életét irányít
sam, mielőtt a legelső tervet
kidolgoztam a klub részére, a
krónika feljegyzései alapján
utána néztem, milyen klu
bokkal is tartották elődeim a
baráti kapcsolatokat. Így sike
rült fényt deríteni arra, hogy
a legrégebbi időszaktól jó az
együttműködés a naszvadi,
az ímelyi, a nemesócsai és a
trencséni nyugdíjasklubokkal.
Jó dolog az, ha közös rendez
vényeken vehet részt a tagság.
Előfordult, hogy magányos
emberek jó barátra találtak,
de néha az is megesett, hogy
némely barátságból szerelem
lett.
A klub írósztalának fiókja mé
lyéről nagy örömömre előke
rült egy postai levélcím is – a
trencséni nyugdíjasklub címe.
Elküldtünk egy szívélyes üd
vözletet, amelyre rövid időn
belül egy számunkra nagyon
kedves válasz érkezett. Ez
zel sikerült feléleszteni a sok
éven át szunnyadó barátsá
got. Érdemes volt. A szlovák
anyanyelvű baráti klubtagok
és a nagyobb részben magyar

ajkú tagság igazán jó viszonyt
alakított ki, ami mindannyi
unknak jót tett. A nyelvi kü
lönbözőségek nem jelentettek
gondot. A trencséni klub rend
kívül jó szervezői készséggel
megáldott elnöke Vargová
Danica nagyon jó partner az
együttműködéshez. Minden
nek köszönhetően sok gútai
klubtagnak sikerült résztven
nie olyan kirándulásokon –
nagyon alacsony részvételi
díj fejében –, amiről az ala
csony nyugdíjakból álmodni
sem mertünk volna. Közös
kirándulásainkon eljutottunk
az olaszországi tengerparti
városokba, Lignano és Bibi
one homokos tengerpartjára.
Amikor a közép-olaszorszá
gi Martin Sicuro városkában
üdültünk, sikerült Rómába is
elutaznunk. Legutolsó és egy
ben legsikeresebb nyaralá
sunk Caorle városkában volt,
ahol teljes ellátásban része
sültünk megfizethető áron. Az
utóbbi években Bulgáriába is
szerveztünk utazást a Feketetenger partjára.
Évente nálunk, vagy Tren
csénben, szervezünk legalább
egy-egy találkozót. Amikor
mi, gútaiak Trencsénbe uta
zunk, vendéglátóink szívé
lyessége, ötletes szórakozta
tó rendezvényei, bőségesen
megterített asztalai arról

tanúskodnak, hogy szeretet
tel várnak minket. Minden
alkalommal tudnak valami
újat mutatni a városukban és
annak környékén. Amikor
pedig mi hívjuk meg őket
Gútára, nálunk is felpezsdül
az élet a klubban, hogy a vi
szonzás méltó legyen. Csino
sítjuk környezetünket, sütünk,
főzünk, ínyenc ételeket és
ajándékokat készítünk, szer
vezünk. Ők is ajándékokkal
kedveskednek nekünk.
Általában a „Túzok” rezer
vátum lakrészében helyez
zük el trencséni barátainkat
egy éjszakára, ahol kellemes
természeti környezetben tölt
hetnek el néhány órát. A szál
lásadók rendkívül kellemes
fogadtatásában részesülnek
vendégeink. Így történt ez az
elmúlt napokban is, július 21.
és 22-én. Egy kis autóbusszal
érkeztek a gútai klubba, ahol
a vezetőségi tagokon kívül
segítőtársak, valamint váro
sunk polgármestere, Horváth
Árpád is fogadta őket.
A délutáni kávézás a klub
altánja alatt igazi jó vigas
sággá kerekedett. A trencsé
niek szeretik a jó zenét, így
szinte minden alkalommal
elkíséri őket Gútára a harmo
nikás, PhDr. Tomáš Bačár és
Janko Štefánik, akit tréfásan
„ozembuch”-nak neveznek,

lépésnyire, a bencés rendház
előtt a fazekasok rakodtak ki
piacnapokon. Azoknak sem
kellett messzire menniük, akik
például káposztát vagy burgo
nyát szerettek volna vásárolni,
hiszen a falusi árusok meg
rakott szekerei a Szent Annakápolna előtti utcaszakaszon
várták az érdeklődőket.
A sok nézelődésben és gyalog
lásban kellemesen elfáradtunk,
s így a jövő hétig lesz némi
időnk a pihenésre, amikor más,
más régi látványosság céljából
új erőt gyűjtve kelhetünk majd
útra...
Németh István

Tájházra
gyűjtenek
ő ugyanis a saját készítésű,
nagyon hangulatos ütőshang
szerével veri a taktust a har
monikaszóhoz, énekléshez.
Megtapasztaltuk, hogy a fü
vön is lehet táncolni. Az esti
órákban baráti beszélgetésre
került sor a rezervátum kerti
teraszán. Másnap egy komá
romi városnézéssel tarkítot
tuk a programot, ezúttal az
Európa-udvar megtekintése
és a komáromi vár megte
kintése volt a cél. A klubban
felszolgált ebédre, meghív
tuk szponzorainkat, akik a
legtöbbet segítettek nekünk
abban, hogy ez a rendezvény
létrejöhessen. Végül késő
délután meghívtuk vendége
inket egy igazi tanyasi parti
ra Kisszigetre. Varga Katalin
klubtagunk sült kolbásszal és
túrós rétessel várta őket. Re
ményeink szerint, jó érzéssel
tértek haza. Nekünk pedig a jó
érzést az adta, hogy lehetősé
geink szerint sokat tehettünk

barátainkért. Ezúton is köszö
netemet fejezem ki vezetőségi
tagjainknak, szponzorainknak
és mindazoknak, akik anya
giakkal vagy munkájukkal
hozzájárultak a vendéglátás
sikeréhez.
Miközben a két baráti klub
tagjai jót csevegtek egymás
sal, mi a trencséni klub elnök
asszonyával már a jövő évet
tervezgettük. Azt, hogy hová
is megyünk közös kirándulá
sokra, hogy a nyaralásokon
résztvevőknek örömöt szerez
zünk.
Mertünk egy kicsit álmo
dozni, minél jobbat kitalálni,
de ahhoz, hogy legyen még
időnk megvalósítani, a Jóisten
segítségét is kérjük.
Fűri Edit

A Pro Futuro Villa Kezw
Polgári Társulást két éve
egy lelkes kis csapat hozta
létre Zsok Gizella vezetésével. Céljuk Bátorkeszi
történelmének kutatása, a
hozzá kapcsolódó fényképek, dokumentumok és tárgyak gyűjtése, feldolgozása,
kiállításokon és kulturális
rendezvényeken való bemu
tatása, valamint egy tájház
létrehozása.
Mivel a Pro Futuro Villa
Kezw Polgári Társulás nem
rendelkezik anyagiakkal,
adománygyűjtést indított
el, eddig 520 euró értékben
vásároltak téglajegyeket az
emberek.
A téglajegyeken kívül banki átutalással is elfogadnak
támogatást (Poštová Banka
a.s. IBAN SK95 6500 0000
0000 2055 9055).

Gúta város főellenőri posztja
pályázatának meghirdetése
Gúta Város Önkormányzata
a T.t. községi önkormányzatokról szóló,
369/1990. számú törvénye 18 a §-a
2. bekezdése értelmében meghirdeti a

városi főellenőri munkakör

betöltésére irányuló pályázatát
2016. szeptember 12-re, melynek elbírálására a soron következő képviselő-testületi ülés
keretén belül kerül sor.
A pályázat benyújtásának határidejét Gúta Város Önkormányzata 2016. augusztus 26-án 12 óráig határozta meg, melyet lezárt borítékbankérünk eljuttatni a következő címre:
Mestský úrad Mesto Kolárovo,
Kostolné nám.1, 94603
Gúta, Városi Hivatal
Templom tér 1, Gúta 946 03,
„Főellenőr-választás – Nem felbontandó!” megjelőléssel.
További információk a Gútai Városi Hivatalban és Gúta
hivatalos honlapján – www.kolarovo.sk – érhetők el.
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Világhírű ruhatervező mintadarabjai is kerültek
a gútai krízisközpontba

Holland barátaik
mindig tele kocsival érkeznek

Ahogy Hollandiában is megkezdődik a vakáció (náluk két héttel később, mint Szlovákiában),
Gútán megjelenik a sárga kisteherautó. Ilyenkor a Komáromi járás szociális intézményeinek
vezetői biztosak lehetnek abban, hogy a kocsiban sok-sok olyan holland jótékonysági szállítmány
van, amelyeket Henk Opscherper gyűjtött össze és fiával, Nickkel oszt szét. Múlt héten pénteken
a gútai krízisközpontban jártak, ahová elsősorban gyermekruhákat szállítottak. És nem is akármilyeneket...
Az ott dolgozók előbb a kar- rászorulók számára. Többség- a szűknek bizonyuló raktárhetondobozokban megbúvó plüs- ben modern fazonú, kötött puló- lyiségek tovább bővülnek. A
sállatoknak örülhettek és Kürti verek, ruhák érkeztek. Ez olyan közeljövőben felépíthetnek egy
Mónika, a krízisközpont veze- gesztus volt, amelyre még nem emeletes épületet, ahol a rászotője rögtön talált is gazdát a já- volt példa a gútai krízisközpont ruló emberekkel, otthontalanoktékoknak. – Ezeket a játékokat életében.
kal folyamatosan tudnak majd
az egyházi óvodába szállítjuk Henkék azonban nem csupán foglalkozni.
el, mivel a városi óvodák csak ruhákkal érkeza certifikátummal rendelkező tek. Bútordarabojátékokat fogadhatják el. A ma- kat, szép kivitelű
cik, krokodilok holland gyárt- székekeket
is
mányúak, s nem hiszem, hogy ajándékoztak. –
rosszabb minőségűek lennének, Ezek nem agyon
mint a behozatalból származó használt ruhák,
távol-keleti játékok – mond- gútai
viselőik
ta, majd örömmel konstatálta, biztosan örülnek
hogy nagyon sok meleg gyer- majd. Nekünk,
mekholmi is érkezett.
gútaiaknak megAz egyik neves holland divat- tiszteltetés, hogy
tervező, Ika Kock, a nemzetkö- Opsacherperéken
keresztül megismerhetjük az
ízig-vérig humánus, segítőkész
holland
társaEz az óriásmaci, a
dalmat. Henk és
plüsskrokodil és a
Nick barátságára
játékautó 1 350 kilopedig
különömétert utazott Amersen büszkék vafoorstból Gútáig *
gyunk! – mondta
A kocsiból előkerült
Mónika.
egy csaknem új rolKürti
Mónika
ler is * Nick, Henk és
örömmel számolt
Mónika már a továbbe arról is, hogy
bi együttműködésről
munkájukat tátárgyaltak * Balra
lent a divattervezőnő
zi piacon Ik Design ruhatervező mogatja a város
néhány ruhaköltecég vezetője ugyanis teljes ki- vezetősége,
és
ménye látható.
állítási anyagát elküldte a gútai a közeljövőben

A TESCO egyik díja Komáromba érkezett

Ezerháromszáz euró az óvodai programra

A Human Health Institute – Intézmény az emberi egészségért szervezet nyert a Tesco „Önök döntenek, mi támogatunk” nevű programjának első körében. Az alapgondolat a non-profit szervezetek
és egyesületek támogatása volt. A vevőknek lehetőségük volt szavazni a kedvencükre, így megválasztva azt, amely segíti jobbá tenni a közösség életét. Összesen 438 projekt volt versenyben. A Tesco
Alapítvány 100 000 eurót osztott szét 77 régióban.
A HHI szervezet fő programjának, az „Egészséges óvodás – Milyen ízük van a gyümölcsöknek,
zöldségeknek?” elnevezésünek a
célja, hogy szórakoztató formában, valamint prezentációk segítségével vezesse a óvodáskorú
gyermekeket (3-5 év) és családjaikat az egészséges étkezés felé.
Csökkentse a rossz étkezési szokásokat, és növelje a gyerekek és
a felnőttek egészségtudatosságát.
Azért fontos erre a korcsoportra különösen odafigyelni, mivel
ez az időszak rendkívüli hatással
van az egyén későbbi életére. A
gyerekek ebben a korban ismerik
meg a világot, valamint érzelmi
fejlődésen is keresztülmennek.
A leggyakrabban az óvodában
étkeznek, ahol a szülők nem tudnak odafigyelni, hogy mi kerül az
„étlapra”. A helytelen étkezés és
a rendszertelen mozgás pedig különféle testi és lelki betegségekhez vezethet. Ez a gondolat adja
a projekt gerincét. A programban
részt vesznek önkéntesek, orvo-

sok, valamint egészségügyi dolgozók.
A HHI alapprogramja 12 179
szavazatot gyűjtött, amivel 1 300
euróhoz jutott. A szervezet ezzel bebizonyította, hogy ha akar,
akkor sikerül neki. Azok segítségével teljesítette sikeresen a kitűzött célt, akiknek az egészségük

az elsődleges. A HHI eseménye
Szlovákiában a WHO védnöksége
alatt zajlik.
Felvételünkön a Tesco jelképes
számlájának átadása, mely alkalomból Stubendek László, Komárom polgármestere is gratulált a sikeres komáromi projekt
kidolgozóinak

Dr. Szabó Olga, Path polgármestere:

Ha sokáig csepeg a vízcsepp
ugyanarra a helyre,
kivájja a legkeményebb sziklát is

Húsz év alatt nagyot fordult a világ kereke. Ha arra gondolok, hogy az 1996. június 7-től 9-ig tartott Hídverő Napok mennyire új és forradalmi kezdeményezés
volt a maga idejében, és mennyire tartott a szlovák hatalom a magyar-magyar
összefogásnak még a gondolatától is, szinte hihetetlen ez a nagy változás.
Ma már senkinek sem dobban meg a szíve, ha az eszmei hídverésre gondol. Ma
már inkább egy kellemes turisztikai program, sokszínűsége folytán szórakoztató
látványosság a Hídverő Napok, mint a
nemzeti együvé tartozás érdekében kifejtett igyekezet. De nem volt ez mindig így.
Emlékszem, nagyon szerettük volna, ha
az 1. Hídverő Napokon kompjárat, ros�sz esetben legalább egy ladik közlekedett
volna Path és Neszmély között. Mi, felvidéki polgármesterek meg is tettünk érte
minden tőlünk telhetőt. Egyik hivatalból a
másikba mentünk, ahol hitegettek a szlovák hatóságok és a végén elszabotálták az
engedélyek kiadását. Nagy lelkesedéssel
jöttünk-mentünk az országhatáron, úgy
éreztük, tettünk a két nemzetrész közeledése érdekében. Megtettük, amit lehetett,
ahogy lehetett. Sőt, volt, aki annál is többet. Retkes János, az I. Hídverő Napokon részt vevő búcsi színjátszókör egyik
szereplője, komáromi gimnazista a Duna
habjai közt lelte halálát Neszmélyen.
Miért is volt szükség a Hídverő Napokra?
Hiszen a szocializmus évei alatt, amikor
a kommunista internacionálé szellemében
Csehországba deportálták kényszermunkára és karhatalommal kitelepítették Magyarországra szülőföldjéről a felvidéki
magyarságot, számtalanszor elhangzott
mindkét ország soros politikai hatalma részéről, hogy testvérek vagyunk. Vagy legalább barátok. Sajnos, a tettek és a szavak,
politikai nyilatkozatok még csak köszönő
viszonyban sem voltak egymással.
Az ember azonban igyekszik elfeledni a
rosszat, így hittünk a változásban. Szlovák, magyar, ruszin egyaránt kívánta azt,
és úgy tűnt, végre elfeledték a régi sérelmeket, és bíztak abban, hogy a közös jövő
szebb lesz, mint a múlt.
Csehszlovákia szétszakítása is a megkérdezésünk, azaz népszavazás nélkül történt.
A szlovák állam alkotmánya 1993-ban már
csak szlovák nemzetről beszél, a preambulum így kezdődik: „Mi, szlovák nemzet…” Így hát mi, magyarok és más nemzetiségek nem voltunk és nem vagyunk
államalkotó tényezők Szlovákiában, és
a mi nyelvünk bizony nem államnyelv.
Szájkosarat tettek ránk, meghatározták,
hogy hol használhatjuk anyanyelvünket,
és az már csak hab a tortán, hogy a közigazgatási felosztás is mindig úgy történt,
hogy a magyarok számaránya egy-egy
kerületben a lehető legkevesebb legyen.
A gazdasági problémákról, az ország vagyonának szétlopásáról jobbára az úgynevezett magyar kártyával, azaz a magyarok
hibáztatásával terelték el a figyelmet.
A rendszerváltás után jöttek létre az önkormányzatok, és erőt képviseltek. Duray
Miklós látta meg bennük a lehetőséget a
felvidéki magyarság és az ország sorsának jobbra fordítására, alakítására. Az
Együttélés Politikai Mozgalom elnökeként indítványozta a választott képviselők
és polgármesterek nagygyűlésének ös�szehívását, melynek szervezését a Csallóközi Városok és Községek Társulásának
kilenc polgármestere vállalta fel. Soha
nem látott sajtóhisztéria, félelemkeltés
és rágalomhadjárat indult a szervezők ellen. A köztársasági elnökhöz hívatták be
a Csallóközi Városok és Községek Társulatának képviselőit. A meghallgatáson
Pásztor István Komárom, Kvarda József
Csenke, Lojkovič Samuel és személyemben Path polgármestere vett részt. Michal Kováč köztársasági elnök kívánsága
az volt, hogy a nagygyűlést halasszuk el
meghatározatlan időre. A parlament Védelmi és Biztonsági Bizottságának ülésén is elhangzott ez az utasítás, de sokkal
határozottabb és ellentmondást nem tűrő
formában. Nem hátráltunk meg. Tudtuk,
hogy Őrsújfalun a különleges alakulat tagjai bevetésre készen várják, mikor hangzik el tanácskozásunkon az autonómia
szó. Tudtuk, Magyarország nem támogat,
Szlovákia nem tűr semmilyen felvidéki
autonómia-törekvést, és addigra már azt
is megtapasztaltuk, hogy a három ma-

gyar párt háromfelé húz. Közülük csak az
Együttélés Politikai Mozgalom vállalta fel
az autonómiát, a másik kettő pedig mindent megtett a nagygyűlés meghiúsítása
érdekében. Ekkora ellenszélben sikernek
számított, hogy a választott képviselők
elfogadták a felvidéki magyarság önrendelkezését megalapozó dokumentumokat.
Mivel megtapasztaltuk, hogy az önkormányzatok mekkora erőt képviselnek,
Duray Miklós javaslata alapján létrehoztuk a Hídverő Községek szervezetét, a későbbi Hídverő Társulást, és rendszeresen
megszerveztük a Hídverő Napokat. Célunk az önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása, a magyarságtudat
megerősítése volt. Szerettük volna, ha
legalább a következő nemzedékek megismerik egymást, ezért igyekeztünk elősegíteni az iskoláink közötti rendezvények
megvalósulását is.
Mondják, bajban ismered meg a barátot.
Amikor a magyar iskolák bezárása, kétnyelvűvé – alternatívvá való tétele – került
terítékre 1998-ban és iskolaigazgatóinkat
sorban váltották le, az élőláncban, melyet a búcsi és a bátorkeszi iskola között
alkottunk – ott voltak a hídverő községek
képviselői is.
Sok víz lefolyt azóta a Dunán, mint említettem, nagyot változott a világ. A hídverő polgármesterek rendszeres találkozóin igyekszünk tájékoztatni egymást
önkormányzataink, községeink, lakosaink
helyzetéről. Felháborodással vettük tudomásul, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács
104/1945 T.t. sz., a magyarok, németek
árulók, szlovák nép ellenségei vagyonának elkobzásáról és gyors szétosztásáról
szóló rendelete felülírja a 138/1991 T.t.
sz., a községek vagyonáról szóló törvényt.
Ha nem így lenne, akkor a község nem
veszítette volna el a Pathi Fürdő területén
fekvő földjeinek jelentős részét 2013-ban.
Az sem ad örömre okot, hogy a kárpótlási
törvény csak a szlovák állampolgárokra
vonatkozik. Sok éve okoz gondot az is,
hogy a nagy beruházások bizony nem a
magyarlakta területeken valósulnak meg.
Nagyon aggaszt bennünket a kisiskoláink
bezárásának veszélye, nyelvhasználati korlátainkat talán már említenem sem
kell. Az, hogy törvény korlátozza a kettős
állampolgárságot, a magyar állampolgárság felvételét, nagyon érzékenyen érint
bennünket.
Az önkormányzatok anyagi forrásai igencsak korlátozottak, ezért inkább turisztikai
desztinációkról és pénzről beszélünk ma
már a Hídverő polgármesterek gyűlésein, mint nemzeti egységről és összetartozásról. Pedig az alapító polgármesterek
– Jobbágy István (Neszmély), Bugris
Katalin (Vágfüzes), Tóth Kurucz Mária
(Izsa), Kovács János (Virt), Bödők László
(Dunaradvány), Banai Tóth Pál (Dunamocs), Szigeti János (Búcs), Szabó Edit
(Bátorkeszi), Vanek Ferenc (Madar),
Keszegh Béla (Marcelháza), Csintalan
Csaba (Hetény), Hegedűs Sándor (Csallóközaranyos), személyemben Path polgármestere és Benkő Ferenc neszmélyi
önkormányzati képviselő – hittek abban,
hogy kitartással és szeretettel közelebb
kerülhetnek egymáshoz a Duna két partján élők. Viszont abban is bíztak, hogy az
együttműködés mindkét nemzetrész felemelkedését szolgálhatja majd.
Tudtuk, hogy ha nagyon sokáig csepeg
ugyanarra a helyre a vízcsepp, kivájja a
legkeményebb sziklát is. Húsz éve mi,
hídverők vagyunk a vízcsepp, amely elősegíti a változásokat. Örömünkre és megelégedésünkre szolgál, hogy megvalósult
a húszéves álom – átjárhatóak az országhatárok és az is, hogy új tagokkal bővült
a Hídverő Társulás – Kocs, Dunaalmás,
Almásfüzitő és Süttő csatlakozott hozzánk. Bízunk benne, hogy a fejlődést nem
lehet megállítani, hiszen kétszer nem lehet
ugyanabba a folyóba lépni.
(Elhangzott a XXI. Hídverő Napok
rendezvénysorozat ünnepi megnyitóján,
július 2-án, Dunamocson.)
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Növényvédelem

Halkan, ha kapás van!

Július a kertben

Augusztusban is vannak olyan
kerti munkák, amelyek elvégzésével szebbé, életerősebbé
tehetjük kertünket. Amikor a
nap első sugarai már a múlt
ködébe vesztek és lassan
beköszönt az ősz, kertjeink
gyakran úgy festenek, mintha
fáradtak, kimerültek lennének.
Növényeink a szárazság hatására a kert hangulatát is szomorkássá teszik. Itt az ideje,
hogy energiát és időt szánjunk
kertünk gondozására, szebbé
tételére.
Azokat a növényeket, amelyek
igénylik, gondosan öntözzük
meg. Cserepes növényeink alá
helyezzünk tányért vagy tálcát, ezáltal is takarékoskodva
a vízzel. Fontos, hogy csak
azokat a virágokat öntözzük,
amelyek kezdenek ellankadni.
A víz áztatni fogja a gyökérzónát is, mivel a száraz időjárás
hatására a gyökerek felszínre
kerülnek, és ez még sebezhetőbbé teszi a növényeket.
Ebben a tikkasztó kánikulában
figyelni kell a gyümölcsfáinkat és a szőlőt is, mert nagyon
könnyen megjelenhetnek rajtuk különböző kórokozók,
melyek ellen leginkább permetezéssel védekezhetünk.
A gyümölcsfákon ilyenkor
szoktak megjelenni az amerikai
fehér szövőlepke hernyófészkei. Ezek kezdetben kis felületen látszanak, a hernyók is
kicsik, de egyre növekszenek.
Ha időben észrevesszük, vágjuk le a hernyófészkeket, és
égessük el. Ezzel megúszhatjuk a vegyszeres védekezést,
de ha permetezni kell, az alábbi
szerek közül választhatunk: Dimilin (1-2 ml/10 l), Delta EV
5 (2 ml/10 l). Augusztusban
már ügyelnünk kell a szőlőben
alkalmazott szerek élelmezésegészségügyi várakozási idejére. A peronoszpóra ellen ilyenkor felhasználható gombaölők
közül az Emendo M (0,2 gr/10
l), Vinostar (0,2 gr/10 l) és társaik ajánlottak, ám ezek várakozási ideje többnyire 30 nap,
tehát utoljára csak szüret előtt

egy hónappal alkalmazhatók.
Az ilyenkor legveszélyesebb
kórokozó, a botritiszes szürkerothadás elleni speciális készítmények közül a Switch 62,5
WG várakozási ideje 35 nap,
a Topsin 500 SC (10 ml/10 l)-é
ugyanannyi, a Mythos 30 SC-é
(20-25 ml/10 l) 14 nap. A lisztharmat ellen ilyenkor használt
kéntartalmú szereknek nincs
várakozási idejük, viszont szüret előtt három héttel abba kell
hagyni a védekezést.
Körültekintőbben kell megoldani a növényvédelmet az
almástermésűeknél is, hiszen
a meleg nyár miatt valószínűleg hamarabb sor kerül a
szedésükre. Almában az almamoly, az aknázómolyok és a
sodrómolyok okozhatnak károkat. Ellenük környezetbarát
készítmények jöhetnek szóba,
melyeknek vagy nincs élelmezés-egészségügyi várakozási
idejük, vagy csupán 3-4 nap.
Ilyen például a Biobit XL (15
ml/10 l), Madex (1 ml/100),
Cyprin 10 EC (2 ml/10 l), Karate Zeon 5 SC (1,5 ml/10 l)
Környezetkímélő megoldás a
hernyófogó övek használata is.
A szeptemberben érő őszibarackfajtákat csak akkor kell
permetezni, ha a feromon
csapdák fogásai alapján a keleti gyümölcsmoly tömeges
rajzására lehet következtetni.
A permetlébe érdemes gombaölő szert is keverni, méghozzá a monília és a sztigmiás levéllyukacsosodás ellen.
Ezek ellen például az alábbi
készítmények használhatók:
Dimilin, Karate Zeon, Topsin M-70, Rovral. Amikor a
gyümölcsfákon észrevesszük
az amerikai fehér szövőlepke
fiatal hernyóinak jellegzetes
fészkeit, azonnal vágjuk le és
égessük el, ezzel megelőzhetjük a permetezést is.
A konyhakertben fokozottabban kell védekezni az ősszel
érő káposztaféléket károsító bagolylepkék ellen. Csak
akkor permetezzünk, ha muszáj. Paradicsomban szintén

károkat okozhat a gyapottokbagolylepke hernyója. Mivel
rendszeresen szedjük, ellene
háromnapos várakozási idejű
szert alkalmazhatunk (Karate
Zeon). A levélbetegségek ellen szintén rövid várakozási
idejű szert érdemes választani:
Amistar, Galben, Mikal, Ridomil Gold. Ugyanakkor a fertőzött, rothadó bogyókat le kell
szedni, majd megsemmisíteni,
nehogy tovább fertőzzenek.
A paradicsom gyakori öntözést igényel, ha nem szenved
csúcsrothadástól. Nem szabad
túlzásba vinni az öntözést,
mert meleg időben a levelek
sokszor csak petyhüdtek lesznek és lekonyulnak, de amint
este az idő hűvösebbre vált,
gyorsan helyreállnak.
Az őszi harmat és a csapadék
újra erőt ad a pázsitnak. Teljesen fölösleges a fű öntözésére
pazarolni a vizet. Ne aggódjunk amiatt, hogy a gyep megsárgul, egy jó felhőszakadás
után gyorsan visszanyeri színét. Az őszi harmat és a csapadék újra erőt ad a pázsitnak,
amely később komposzttá válik gyökerei számára, amelyek
így megerősödnek a következő tavaszig.
Ha kéthetente tápoldattal látjuk el a cserepes virágokat,
azok nagyon jól néznek ki a
nyár végén is. Az évelők és a
zsenge egynyáriak, amelyek
folyamatosan
virágzanak,
igénylik ezt a fajta gondozást.
Ha élő algás tápoldattal permetezzük be a nyíló rózsák
leveleit, azok nagyon hálásak
lesznek érte.
A saláták nem csíráznak meleg időben, ezt a tevékenységüket hűvösben szeretik elvégezni. A mustár, a cikória és
a mizuna (mustárspenót) nem
ennyire hőmérsékletfüggő. A
fejes saláta szezonról szezonra másképp viselkedik, attól
függően, hogy mennyire forró
a nyár, éppen ezért érdemes jó
sokat ültetni belőle, hogy legyen jövőre vetőmag is.
-la-

Kertészkedik?

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

Bátorkeszi, Obchodná 41.

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Bár ebben a mostani kapcsolatában olyan biztonságot érez, amelyet korábban nem tapasztalt meg más mellett, mégis bizonytalan, hiszen nem ez a legfontosabb dolog, aminek működnie kell két ember között ön szerint.
A változásra, az újra való vágya legalább ennyire hangsúlyos.
HALAK (február 21. – március 20.) A méregtelenítés soha nem
csak testi szinten hat, hanem a gondolatainkra, hangulatunkra,
lelki állapotunkra is. Ha úgy érzi, szüksége lenne arra, hogy ezek
„tisztábbá” váljanak, olvasson utána, milyen módszerek vannak
és válassza ki az önnek leginkább megfelelőt.
KOS (március 21. – április 20.) Kedvesével olyan közös élményt élhetnek át, amely jelentősen átalakítja kapcsolatukat, vagy
legalábbis ad egy különleges pluszt eddigi viszonyukhoz képest.
Megjelenik kettőjük között egy olyan kifinomult, szinte telepatikus
kapcsolat, ami csak az egymáshoz igazán közel állókra jellemző.
BIKA (április 21. – május 20.) A családjáról, vagy szeretteiről
történő gondoskodás nem azt jelenti, hogy megvesz nekik mindent, hanem hogy időt szakít rájuk és odafigyel, amikor együtt
vannak. Ha más elfoglaltságai miatt kénytelen megosztani a figyelmét, inkább rövidebb, de intenzívebb legyen az együttlétük.

Június havi nyertesünk Keszegh Edina marcelházai olvasónk!
Nyereményét postán kapja meg.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

Rossz időben
Hatalmas viharban csenget az
anyós. A veje nyit ajtót:
– Anyuka, mit keres itt ilyen
rossz időben? Mért nem megy
szépen haza?

Kiabál a székely legény az apjának:
– Édesapám, fogtam egy medvét!
– Jól van, hozd ide!
– Nem tudom, mert nem enged
el!
Rosszul fekszik
– Sajnos, a gyerek elég ros�szul fekszik – mondja a szülészorvos a kismamának.
– Hát igen, elég kényelmetlen egy este volt az a Trabant
hátsó ülésén...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Időnként mindenkinek szüksége van a megújulásra, sőt, ez többnyire elkerülhetetlen. Sok esetben könnyebb a dolgunk, ha mi magunk megyünk a változások
elébe és már az első jelekre reagálunk, vagyis nyitottak vagyunk
életünk új kereteinek elfogadására és aktívan alakítjuk őket.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha úgy érzi, önnek kell irányítania, vagy a jó irányba terelnie kedvesét, sajnos tévúton jár. A
párkapcsolat akkor lehet sikeres, ha a két fél megőrzi egyenrangúságát és egyik sem bújik szülői szerepbe. Rövid távon ez létrehozhat harmóniát, de hosszú távon nem működhet a kapcsolat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha sikerül visszafognia evés utáni vágyát, könnyűszerrel leadhatja most azt a kis
súlyfelesleget, ami annyira zavarja. Ehhez az egyik legjobb
módszer, hogy röviddel az aktuális étkezés előtt elfogyaszt
egy kis gyümölcsöt. Így ha nem is lakik jól, kisebb lesz az
étvágya.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Akkor tud teljes életet
élni, ha társas kapcsolatai rendben vannak. A Szüzek számára ez
sokszor a társadalmi elismertséget jelenti, de a szűkebb környezetükben, a családban, a baráti körben ugyanúgy igénylik a pozitív visszajelzéseket és a megbecsültség érzését.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Az átlagosnál nagyobb önben az igény az intenzív érzelmekre. Sokszor még az
is mindegy, hogy ezek pozitív vagy negatív érzések, de muszáj,
hogy a másikból kihozza legbensőbb tartalmait, legerőteljesebb
reakcióit. Ezekben a pillanatokban érzi azt, hogy valóban kapcsolatba került valakivel.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha elfogadja barátai
meghívását és kimozdul otthonról esténként, találkozhat valakivel, aki mellett nagyon dinamikusnak, elevennel érzi magát. Olyan
mintha folyamatosan energiával töltené fel a közelsége, mintha
helyreállítaná magabiztosságát és határozottabbá tenné.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha szóváltásba keveredne kedvesével, használja most is a jól bevált módszert és amikor
már azt látja, hogy mindketten kiadták haragjukat, de a véleményük nem közelített egymáséhoz, néhány humoros megjegyzéssel
vegye el a helyzet élét, hogy együtt tudjanak nevetni a problémán.
BAK (december 22. – január 20.) Nehéz ellenállnia a kísértésnek,
hogy megpróbálja uralma alá vonni kedvesét. Legszívesebben átvállalná tőle bizonyos dolgainak intézését. Tudja azonban, hogy ezt
nem teheti meg vele, mert különben soha nem válik önállóvá életének ezeken a területein, márpedig ez önnek is fontos.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

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

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

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

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

0948 252 606.

Ápolónőt keresünk
Ausztriába.
Tel.:

0043/69919529287.

C-SERVICE k. f. t.

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

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Egynapos sebészet Gútán

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.

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

Érdeklődjön Gútán,

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

MEDCHIR Kft.

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

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

Kiadó lakást kínálok Komáromban.
Tel.: 0915 165 363.
Mindenki dolgoztassa át
magas kamattal felvett régi kölcsönét!
(lakás-, házkölcsön, készpénz kölcsön).

Tel.: 0949 664 167

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

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
július 30-tól augusztus 5-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00
Astro-világ,
7.00
TV2 matiné, 12.15 Csapdába csalva, 13.50 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.50 Gyilkos sorok
(amer.), 15.55 Hajrá csajok,
3 (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Hogyan lopjunk felhőkarcolót (amer.), 21.10 Az
energia (amer.), 23.40 Az őrzők (angol-amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.45
Egy rém modern család
(amer.), 12.50 Túsztárgyalók (amer.), 13.50 Pár lépés a mennyország (amer.mexikói), 15.50 Castle
(amer.), 18.00 Híradó,
18.50 1 perc és nyersz!,
19.50 A Robinson család
titka (amer.), 21.35 xXx
(amer.), 0.15 A visszavonuló (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 A pletykafészkek
(amer.), 13.00 Nő a baj
(amer.), 16.00 A gyanú árnyékában (amer.), 17.00 A
gyanú árnyékában (amer.),
18.00 Nyomtalanul (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Transzcendens (amer.), 22.15 A
belső ellenség (amer.), 23.15
Nő a baj (amer.)

M2

11.05 Égigérő fű (magyar),
12.30 Marcelino, 13.25 A
kis időutazók, 15.20 Sherlock, a jak, 16.15 Inami,
17.10 Gyerekversek, 19.05
Dínó-vonat, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik, 0.05 Fesztivál Stage
Pass, 0.55 Hókusz Pókusz
(amer.)

Duna tv

10.25 Olasz-magyar örökség, 13.30 Bogyó vis�szatér, 14.15 Peru, Chile,
15.20 Égi madár (magyar),
17.00 A muskétások (angol), 18.00 Híradó, 18.35
Szerencseszombat, 19.30
Kőbunkó (amer.), 21.05
Mission:
Impossible
(amer.),
23.00
Psycho
(amer.)

Duna World

10.25 Öt kontinens, 11.40
Göre Gábor visszatér (magyar), 13.20 Novum, 13.50
Táncainkkal a nagyvilágban, 15.15 Hogy volt?,
16.10 Balatoni nyár, 18.10
Szabadság tér 56, 19.05
Mindenből egy van, 20.05
Csináljuk a fesztivált!,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban
(magyar),
23.00 Fábry

Pozsony 1

11.20 Egy ugrás (szlovák),
13.10 A szerelem árnyai,
14.50 A leg-falu, 16.20 A
csillag (amer.), 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.30 Úttalan utakon, 20.25 Kezét
csókolom (olasz), 21.45
Szökőkút
Zsuzsannának
(szlovák)

Pozsony 2

13.40
FIFA
magazin,
16.05 Aranyhal, 17.10 Érzelemvadász, 18.45 Esti
mese, 19.35 Híradó, 20.15
George Harrison, 23.35
Jákob, a hazug (német)

Markíza tv

10.35 A holnap emberei
(amer.), 12.30 The Man
(amer.-német), 14.10 Norbit (amer.), 16.20 Nap,
széna, eper (cseh), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Expressz küldemény (amer.), 22.20
Lódarázs (amer.), 1.00
Norbit (amer.)

JOJ TV

8.00
Gumimacik,
9.25
Simpson család, 10.20 A
világ Evelin szerint, 10.55
Viszlát, nagyi!, 13.05 Tehetséges Katalin (amer.),
17.20 Csillag születik, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Boszorkányüldözés (amer.),
22.40 Üss és fuss! (amer.),
0.45 Roky V (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 11.00
Stahl
konyhája,
13.10
Csapdába csalva, 14.55
Gyilkos sorok (amer.),
16.00 Ezer szó (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Jégkorszak 4 (amer.), 20.50
Én, a nő és plusz egy fő
(amer.), 23.15 A kétszáz
éves ember (amer.), 2.05 A
pokol angyala (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.50
A Muzsika TV bemutatja, 11.20 Egy rém modern
család (amer.), 13.50 A Robinson család titka (amer.),
15.45 Segítség, felnőttem!
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55
Gagyi mami (amer.-német),
22.00 Húsevő (amer.), 0.30
Castle (amer.)

RTL II

10.05 Dal Marionnak (angol-német), 11.50 Segítség, bajban vagyok!, 16.50
Transzcendens (amer.-angol), 19.00 Lopott szavak
(amer.), 21.00 Pimaszúr
átcuccol, 22.00 Heti hetes,
23.00 Lopott szavak (amer.)

M2

12.30 Marcelino, 13.50
Vasjankó, 15.20 Sherlock,
a jak, 17.10 Gyerekversek, 17.30 Alvin és a mókusok, 19.05 Dínó-vonat,
19.35 Állatkert a hátizsákban, 20.10 J.A.G. (amer.),
21.05 Mr. Pip (amer.-újzélandi), 23.35 Gyilkosság
(amer.-kanadai)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 10.00
Pápai szentmise, 14.05
Öltések közt az idő (spanyol), 15.40 A lép virága
(magyar), 17.05 Mennyei
kötelék, 18.00 Híradó,
18.35 Cédrusliget (amer.),
19.25 Tíz kicsi indián (angol), 21.10 Volt egyszer
egy vadnyugat (olaszamer.), 0.00 A skarlátbetű
(amer.)

Duna World

10.35 Fölszállott a páva,
13.20 Nagyok, 13.50 Szabadság tér 56, 14.40 Ég és
föld között, 16.25 Balatoni nyár, 18.20 Szeretettel Hollywoodból, 19.00
Gasztroangyal, 19.55 A
zene az kell, 21.30 Egy
házasság első napja, 23.30
Öt kontinens

Pozsony 1

9.10 Farmereknek, 9.30
A kölcsönkapott bolygó,
11.30 A csillag (amer.),
13.15 Poirot (angol), 16.30
Senki sem tökéletes, 17.40
Menjünk a kertbe!, 18.15
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.25 Népem iránti
szeretetem (olasz), 23.40
Poirot (angol), 1.20 Népem
iránti szeretetem (olasz)

Pozsony 2

10.00 Világifjúsági találkozó, 12.10 A család, 12.45
Lenhajú lány (szlovák),
13.50
Színészlegendák,
14.25 Valaki van az ajtó
mögött, 15.05 Folkfesztivál, 16.55 Női foci, 21.00
Dosztojevszkij
(orosz),
22.55 Nyári mozi

Markíza tv

7.20 Tom és Jerry, 9.00 A
skorpió (amer.), 10.55 Lódarázs (amer.), 13.25 Felpörgetve (amer.), 15.35
Négyesben Szlovákián át,
16.40 Tüzes csirke (cseh),
19.00 Híradó, 20.30 Zoo
(szlovák), 23.15 Kettős csapás (amer.), 1.10 Expressz
küldemény (amer.)

JOJ TV

8.45 Mesék, 9.10 Új kertek, 10.05 Főzd le anyámat!, 11.30 Marigold, a
csodálatos szálloda (amer.),
14.10 Karib-tenger kalózai
(amer.), 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 A katona (amer.),
22.40 Férfi a tűzben (amer.),
2.00 Üss és fuss! (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Alagút a halálba (amer.), 0.10 Bukott angyalok (amer.)

RTL Klub

12.30 Na végre, itt a nyár!
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Tűzön-vízen (amer.), 15.05
Éjjel-nappal
Budapest,
16.20 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 0.55 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

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

M2

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

Duna tv

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

Duna World

11.30 Külvárosi legenda
(magyar), 13.20 Média
klikk, 15.05 Roma magazin, 16.05 Balatoni nyár,
18.00 Újkígyós, 19.00
Hogy volt?, 19.55 Már
egyszer tetszett!, 21.00
Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.55 Családbarát

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel (német), 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Rosemary
és Thyme, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Bogyók (cseh), 22.00 Labirintus (cseh), 22.55 Harc az
idővel (német), 23.40 Largo
(amer.)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 14.35
Tudományos
magazin,
16.00 A víz alatt, 19.35
Hírek,
19.45
Háborús
napló, 21.30 Történelem,
21.35 Nyári mozi, 23.10
Maraton (szlovák)

Markíza tv

12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
Négyesben Szlovákián át,
21.35 Jó tudni, 22.40 Járási forduló (cseh), 23.55
Valóság show

JOJ TV

12.30 Csillag születik,
14.00 Castle (amer.), 14.55
Midsomeri gyilkosságok
(angol), 17.50 Igen, főnök!, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.35 Az
ördög nem alszik, 22.00
Rendőr akcióban (amer.),
0.35 Csalók (amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

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

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 A
szajré (amer.-német), 0.15
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

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

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Ízek szerelmese, 18.00 Családi
kincs, ami nincs (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 Revolution
(amer.), 23.30 Családi kincs,
ami nincs (amer.)

M2

13.15 Tatonka történetei,
14.25 Rozsdalovag, 16.15
Peppa malac, 16.30 Mesélj
nekem!, 18.00 Max és Ruby,
18.55 Eperke és barátai,
20.10 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 0.35 Rex
Rómában (osztrák)

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
14.30 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin
(angol), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.30 Szerelemben, háborúban (török), 20.30 A fátyolos
hölgy (olasz), 21.25 Laura
rejtélyei (amer.), 22.20 A 13as (amer.), 23.50 Ízek palotája
(francia)

Duna World

11.30 Nagyvizit (magyar),
13.40 Térkép, 14.35 Nemzetiségi magazinok, 15.50
Balatoni nyár, 18.30 Andorra, 18.55 Hogy volt?!, 19.55
Dallamról dallamra, 21.30
Munkaügyek
(magyar),
22.00 Tűzvonalban, 23.00
Ridikül, 23.55 Család-barát

Pozsony 1

12.10 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel (német), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 22.05 Cain
kapitány (francia), 23.50
Roma gyerekek

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
Tudományos magazin, 17.00
Hírek, 18.45 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.20 Talkshow, 21.35
Rózsaszín álmok (szlovák),
22.55 Ó, roma mulatínen

Markíza tv

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

JOJ TV

12.30 Csillag születik,
14.00
Castle
(amer.),
14.55 Mindsomeri gyilkosságok (angol), 17.50
Igen, főnök!, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Itt
az idő (amer.), 22.55 Dr.
Csont (amer.), 23.55 Gyilkosságok az éteren keresztül (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!,
13.00 A pletykafészkek
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.25 Szulejmán (török), 22.30 Glades (amer.), 0.00 A rejtély
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Ízek szerelmese, 18.00 Álom.
net (magyar), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 King (amer.), 23.00 Barátok közt, 23.30 Álom.net
(magyar)

M2

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

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
14.30 Halálbiztos diagnózis
(angol), 15.15 Erdészház Falkenauban (német), 16.10 Charly, majom a családban (német),
17.00 Doc Martin (angol),
18.35 A hegyi doktor (német),
19.30 Szerelemben, háborúban
(török), 20.35 Szabadság tér
56, 21.25 Ménesgazda (magyar), 23.10 Goya kísértetei
(spanyol)

Duna World

11.45 A kormányzó (magyar),
13.55 Nagyok, 14.25 Kárpát expressz, 15.20 Ecranul
nostru, 15.50 Balatoni nyár,
18.20 A Madách-kastély újjáélesztése, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 22.55 Ridikül

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály,
14.10 Menjünk a kertbe!,
14.35 Harc az idővel (német), 16.25 A világ kincsei,
16.55 Rosemary és Thyme,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Akkor nyugaton, 23.05 Törvény és rend (amer.), 0.30
Harc az idővel (német)

Pozsony 2

10.15
Színészlegendák,
11.45 Élő panoráma, 14.20
Tapsvihar, 15.45 Halló, itt
Pozsony!, 16.25 Fordított
piramis, 18.45 Esti mese,
19.35 Híradó, 20.35 Univerzum, 21.30 A gránátalma
színe (orosz), 22.40 Jazz

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00
Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Bolondos szerelem (amer.),
23.05 Gondolkodj, mint
egy férfi!, 1.30 NCIS
(amer.), 2.20 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

7.40 Tárgyalóterem, 9.55
Profik, 12.30 Csillag születik, 14.00 Castle (amer.),
14.55 Mindsomeri gyilkosságok (angol), 17.00 Híradó, 17.50 Igen, főnök!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Szánon nyert
örökség (amer.), 22.45 Dr.
Csont (amer.), 23.45 Gyilkosságok az éteren keresztül (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight Rider (mexikói), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Sötét
zsaruk 2 (amer.), 23.30 A férjem védelmében (amer.)

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

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Tűzön-vízen (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Válótársak, 00.10 A leszámolás napja (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok társasága, 12.50 Segítség,
bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry, 18.00 Az
élet prada nélkül (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 Nyomtalanul
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

TV2

RTL Klub

RTL II

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

M2

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

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Tatonka történetei, 14.25
Rozsdalovag, 16.15 Peppa
malac, 16.35 Gyerekversek,
17.20 Kelj fel, Marci!, 18.00
Max és Ruby, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Bosszú (amer.), 0.25 Rex Rómában (német-osztrák-olasz)

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie vidéki konyhája,
14.20 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.10 Erdészház Falkenauban (német),
16.00 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török),
20.35 A magas szőke + két
szőke (francia), 22.05 Pánik (magyar)

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie
vidéki
konyhája,
14.30 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin (angol), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Tövismadarak
(amer.), 20.25 Nero Wolfe
rejtélyei (olasz), 22.10 Egy
nagy család (olasz), 0.00 A
lekoptathatatlan (amer.)

Duna tv

Duna World

11.40 Ítélet nélkül (magyar),
13.40
Hazajáró,
16.00 Balatoni nyár, 18.00
Méregzöld mesék, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.10 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel
(német), 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 A szerelem árnyai (olasz), 23.35
Harc az idővel (német)

Pozsony 2

10.15
Színészlegendák,
12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 17.15
Majdan, 18.45 Esti mese,
19.45 Nagy, nagyobb, legnagyobb, 20.30 Dokumentumfilm, 21.30 Nyári mozi,
22.50 Rendőrség, 23.50
Rendőrség (amer.)

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Szerencsekerék,
19.00
Híradó, 20.30 Tüzes csirke
(cseh), 21.40 Feleségcsere,
0.25 NCIS (amer.), 2.00 A
boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

7.40 Tárgyalóterem, 9.55
Profik,
12.00
Híradó,
12.30 Csillag születik,
14.00 Castle (amer.), 14.55
Mindsomeri gyilkosságok
(angol),
17.00
Híradó,
17.55 Igen, főnök!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó (szlovák), 22.00
Dr. Csont (amer.), 23.00
VIP gyilkosságok (amer.),
0.25 Csalók (amer.)

Duna tv

Duna World

11.20 A lőcsei fehér as�szony
(magyar),
14.10
Családi krónikák, 14.40
Kosár, 15.35 Magyar elsők,
16.00 Balatoni nyár, 18.00
Hunnovációk, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Slágertévé,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.25 Harc az idővel (német), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
16.55 Rosemary és Thyme,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia leg-faluja,
22.10 James Bond (amer.),
0.05 Rio 2016

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.40
Nagy, nagyobb, legnagyobb,
14.30 Tudományos magazin,
17.00 Majdan, 18.45 Esti
mese, 19.45 Gyorsabban,
20.35 Brazília, 21.40 Asik
Kerib (orosz), 22.55 Jazz

Markíza tv

9.05 Szerencsekerék, 10.00
Két és fél férfi, 12.00 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS
(amer.),
16.00
Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Nap, széna, pár pofon
(cseh), 23.15 Járási forduló
(cseh), 0.20 NCIS (amer.),
2.00 Két és fél férfi

JOJ TV

7.50 Tárgyalóterem, 10.00
Profik: Batman, 12.00 Híradó, 12.30 Csillag születik, 14.00 Castle (amer.),
14.55 Szánon nyert örökség (amer.), 17.00 Híradó,
17.50 Igen, főnök!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Főzd le anyámat!, 22.00 Halálos csók (amer.), 0.05 A
rettenet háza (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

július
30-án
július
31-én
augusztus 1-jén
augusztus 2-án
augusztus 3-án
augusztus 4-én
augusztus 5-én

Judit
Oszkár
Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos
Krisztina

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a szentmihályfai Vízkeleti László és a
vágfüzesi Balogh Melinda, a komáromi Fél Tamás és
Koncz Zsuzsanna
Gútán: a csallóközaranyosi Nagyváthy János és Czukár Alexandra, a gútai Fördős Bálint és Cserepes Barbara.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az izsai Ádám
Blanka Borbála, az érsekújvári Koreň
Adam, a hetényi Gábor András, a gútai Kiss
Bence, a komáromi Nagy Samuel, a madari Varga Nimród, a marcelházai Čóková Adela Margita, a
párkányi Slimák Damjan, a bátorkeszi Szanics Konrád, a búcsi Ferenc Amira, az ógyallai Lakatosová Denisa, Lakatosová Diana és Bartoňová Ema.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Patkó Mária (61 éves), Drozdík Jolán
(82 éves), Lábszky János (66 éves) és Kajan Ladislav (70-éves), a gútai Tóth Miklós (66 éves) és Anda
Erzsébet (76 éves), a bogyai Nagy Margit (68 éves),
a dobócai Berki Ilona (70-éves), a tanyi Szeder Irma
(87 éves), a nagykeszi Varga Gyula (61 éves) és Fábián Géza (85 éves), a bogyai Rácz Olga (59 éves), a
kolozsnémai Pivoda Ilona (78 éves).

Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik július 26-án elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe a szeretett
édesanyát, anyóst és nagymamát,

Anda Erzsébetet
(született Tánczos),

aki 76 éves korában távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

Emlékét őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS

Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet.
Július 2-án emlékeztünk

Markó Imrére
Komáromban,

halálának
tizenegyedik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző
családja

A Dunatáj receptkönyvéből

Cigánylecsó bográcsban
Hozzávalók:
10 dkg sertészsír (vagy étolaj)
20 dkg füstölt szalonna
1,5 kg vöröshagyma
2 kg lecsópaprika
0,5 kg paradicsom
1,5 kg csirke (comb, szárny,
csontos mell)
1,5 kg fejes káposzta
5 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
őrölt fűszerpaprika ízlés szerint
Elkészítése:

Felszeleteljük a hozzávalókat a lecsónak megfelelően. A hagymát,
paprikát, paradicsomot szeletekre, a szalonnát apró kockákra, a
csirkét (mintha pörköltet készítenénk belőle) feldaraboljuk. A káposztát legyaluljuk. A bográcsban a zsiradékon megpirítjuk a szalonnát, majd a hagymát rátéve kissé megpirítjuk, hogy egy kis színt
kapjon. Rányomjuk a fokhagymát, megkeverjük és beletesszük a
húst, jól átsütjük. Nem baj, ha egy kis színt kap. Hozzáadjuk a szelt
paprikát, ha egy kicsit párolódott megszórjuk pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk és hozzákeverjük a paradicsomszeleteket. Fél óra
főzés után hozzáadjuk a káposztát és addig főzzük, míg minden
megpuhul és a levét szépen elfőtte. Ha kell, utánaízesítünk.

Gútai paprikás
kattancs

Hozzávalók:

0,7 l tej
7 dkg élesztő
egy pici cukor
1 kg kevert liszt
fél margarin, vagy
egy kanál zsír
1 kávéskanál só
10 dkg édes piros
fűszerpaprika
Elkészítése:

A tejet langyosra melegítjük, hozzáadjuk az élesztőt és a cukrot, majd összekeverjük. Mikor már „buborékos” a tej, hozzáadjuk a lisztet, a zsírt (vagy a margarint) és a kávéskanál
sót. Ezt követően „kidagasztjuk” a tésztát. Miután megkelt
(kb. fél óra), kitesszük a gyúródeszkára (csak fél óra múlva
sodorjuk). A tésztát elsodorjuk kb. 1-1,5 cm-es vastagságra.
Megkenjük zsírral (vagy margarinnal) majd szórjuk rá a ledarált piros fűszerpaprikát (édes paprikát) és sózzuk is meg.
A széleit a tésztának egymásra hajtogatjuk, majd betesszük
az előmelegített sütőbe és 180-200 fokon sütjük 40-50 percig, a sütőtől függően.

Autóbiztosítás
megvárásra!
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.
* Eladó tűzifa (nyárfa) 10 m3/
150 euró. Tel.: 0949 490 011.
* Eladó megkímélt, garázsolt
Opel Zafira TDI 1,9. Gy. év:
2008, 59 000 km. Ár megegyezéssel. Tel.: 0905 860840.
* Régi (háború előtti) rádiókat  
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Sofőrt keresünk
C-típusú jogosítvánnyal,

alapfokú német nyelvtudással.
Napidíj 60 euró
Hétvége itthon!
Tel.: 0915 880 0438

S Z U D O K U

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

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

L A B D A R Ú G Á S

A hét végén a felsőbb osztályokban megkezdődik az új sportév első fordulója

Javában folynak az utolsó edzések, felkészülési mérkőzéseken próbálják ki a csapatok az új
technikákat, taktikai elképzeléseket és főképp azt, hogy fizikailag miképp bírják majd a megterheléseket. Az utóbbi hetek hőhullámai elsősorban ehhez adnak jó lehetőséget, hiszen ahhoz,
hogy a játékos képes legyen kilencven percet futni – s közben átlátni a pályát – maximális
fizikai igénybevételt is követel.
A Komáromi járást a III. ligá- sportszakértők tudják azt, hogy és Őrsújfalu csapata is. Pénzhiban a KFC Komárom gárdá- a jó –, hogy a focihoz nem kell ány áll az ekeliek döntése möja képviseli, amely a tavaszi
más, mint pénz, pénz, pénz. gött is, akik inkább maradnak
idényben talpra állt és ha
A VI. ligából pénzhiány eddigi csoportjukban, hiszen
nem is az élmezőnyben, de
miatt végképp eltűnik egy osztállyal feljebbre már
a középmezőnyben tudott
Gúta B és Lakszakállas nem futja... A VII. ligába őszmaradni. Számára nem lehet
csapatának neve. Ennek től Szentpéter is bekapcsolódik
más cél, mint az, hogy vissza- eredményeképp ide lép át Ma- újonnan alakult B csapatukkal.
Lebó Boldizsár
kerüljön az élvonalba. Persze, a dar mellett még Dunaradvány

Előkészületi mérkőzések
KFC Komárom – FC Csorna (Magyarország) 1:0 (1:0)
Kosťukevič góĺjával megérdemelten győzött a III. ligás
komáromi csapat. * Kilencedik alkalommal rendezték
meg a hetényi polgármesteri kupatalálkozót. Eredmények: Hetény – Csákberény
9:1 * Marcelháza B – Ógyalla
0:1 * A 3. helyért: Marcelháza B – Csákberény 5:1 *
Döntő: Hetény – Ógyalla 4:4,
büntetőkkel 8:7.

A régi idők focija napjainkban, azaz a VII. liga történései

A labdarúgó-bajnokságok legérdekesebb csoportja a legalsóbb osztály. Valójában tét nélküli bajnokság, megszokott
változást csak az hoz, ha a bajnoki idény végén valamenyik
csapat feljut a VI. ligába, ám többségben egy év múlva vis�szakerül, hiszen a VI. és VII. liga játéka között azért hatalmas
minőségi különbség van. A VII. liga a kisebb községek amatőr
csapatait fogja össze, hiszen itt nincs pénz, nincs játékosvásárlás, csak lelkesedés.
Ám van-e ünnepeltebb játé- arattak, 2 döntetlenük volt és
kos az összes bajnokságban, csak egyetlen esetben szenvedmint az a VII. ligás csatár, aki tek vereséget. S tették mindezt
a szomszéd község (márpedig úgy, hogy a második helyen
annak 78-cal több a lakosa!) végzett Őrsújfalu gárdájának
csapatának gólt tud rúgni? Per- gólaránya 58:32 lett, és nekik
sze, hogy ő a nap hőse, akit a a madariak 59 pontjával szemkövetkező mérkőzésig vendé- ben csak 26-ot sikerült szerezgül látnak még a helyi kocsmá- niük. Dunaradvány csapata
ban is, ám előfordulhat, hogy is megőrizte őszi 3. helyét, ők
egy, a hét végén elszenvedett 14 győztes mérkőzés mellett
vereség miatt már kegyvesztett egy esetben döntetlent értek el,
lesz.
viszont hét mérkőzésen vereA bajnoki idény rajt-cél győ- séget szenvedtek. A tabella 4.
zelmét Madar csapata érte el. helyén álló Tany csapata ős�Ők voltak az őszi idény első szel még a hatodik helyen állt,
helyén és azt megőrizték a ta- viszont tavaszra a negyedik
vaszi idényben is. Szenzációs, helyre tornászta fel magát. Tíz
101:8-as gólarányuk lett úgy, győzelmük mellett hat esetben
hogy a pályákon 19 győzelmet döntetlen, hatnál viszont vere-

ség lett a mérlegük. Nekik 36
pontot sikerült szerezniük.
Hasonlóan sikerült előbbre
lépni Nagysziget és Csicsó
csapatának is. A szigetieknek
is 36 pontjuk van, ők azonban
a 38:29-es gólaránnyal kerültek az 5. helyre. Bár a csicsóiak az 5. helyről a tabella
6. helyére csúsztak vissza, jó
évet zártak, hiszen 35 pontot
szereztek, gólarányuk 59:49
lett és még mindig a bajnokság
élmezőnyéhez tartoznak.
A tabella középmezőnyébe
Bogya/Gellér, Bajcs és Bogyarét csapatai tartoznak.
A közös csapat 33 pontot
gyűjtött össze, azaz egy győzelemmel a tabella élmezőnyéhez tartoznának. Bogya/
Gellér gólaránya 42:34 lett,
ez tíz győzelemmel, három
döntetlennel és kilenc vereséggel végződött találkozó
eredménye. Bajcs csapata
több meglepetést is okozott az
ősz folyamán, sajnos a tavaszi

idényben egy hellyel hátralépett és Bogyarét csapatával
azonos pontszámmal (28) ők
a tabella 8., illetve 9. helyén
állnak. Annak ellenére, hogy
a 12 csapatból álló bajnokságban a 10. helyen végzett
Ifjúságfalva csapata, nem nevezhetjük őket „kullogóknak”.
Öt győzelem, hét döntetlen és
10 vereség mellett 22 pontot
gyűjtöttek össze, gólarányuk
azonban 40:54 lett.
A bajnokság meglepetését
a Selye János Egyetem és
Megyercs csapata jelentette. Azaz, talán mégsem nagy
a meglepetés, hiszen az őszi
idényben is a 11. és 12. helyen
álltak. A SJE csapatánál joggal
számolhatnánk azzal, hogy a
testnevelésszakos hallgatókkal
sikerül „doppingolni” a csapatot, mindez azonban nem így
történt. A megyercsiek 4 pontot szereztek, pedig ők jobb
sorsra érdemesek.
- boldi -

A 2016/2017-es labdarúgóidény mérkőzéseinek sorsolása
III. liga
16. forduló: július 30-án 17 órakor
KFC Komárom – ŠK LR Crystal Lednicróna
1. forduló: augusztus 6-án 17 órakor
MŠK Púhó – KFC Komárom
2. forduló: augusztus 13-án 17 órakor
KFC Komárom – FC Horses Súr
3. forduló augusztus 20-án 17 órakor
TJ Kovo Belusa – KFC Komárom
4. forduló: augusztus 27-én 17 órakor
KFC Komárom – Nagymegyer
5. forduló: szeptember 3-án 16 órakor
Nagyölved – KFC Komárom
6. forduló: szeptember 10-én 16 órakor
KFC Komárom – FKM Érsekújvár
18. forduló: szeptember 14-én 16 órakor
KFC Komárom – Bős
7. forduló: szeptember 17-én 15:30-kor
Nagytapolcsány – KFC Komárom
8. forduló: szeptember 24-én 15:30-kor
Komárom – Galánta
19. forduló: szeptember 28-án 15:30-kor
Aranyosmarót/Verebély B – KFC Komárom
9. forduló: október 1-jén 14:30-kor
Negyed – KFC Komárom
10. forduló: október 8-án 14:30-kor
KFC Komárom – Privigye
11. forduló: október 15-én 14 órakor
FK DAC B – KFC Komárom
12. forduló: október 22-én 14 órakor
KFC Komárom – Máriatölgyes
13. forduló: október 29-én 14 órakor
Vágsellye – KFC Komárom
14. forduló: november 5-én, 13:30-kor
KFC Komárom – FKS Nemsová
15. forduló: november 13-án 13:30-kor
ŠK Nagysurány – KFC Komárom

V. liga
1. forduló: augusztus 7-én, 17 órakor
Ógyalla – Hetény * Marcelháza – Óbars (Starý Tekov) * Ekel – Garamovácsi (Kozárovce) * Zselíz – Naszvad
2. forduló: augusztus 14-én, 17 órakor
Komját – Naszvad * Nagygyöröd (Veľký Ďur) – Ekel * Zsitvabesenyő – Marcelháza * Hetény – Nagysalló * Gyarak (Kmeťovo) – Ógyalla
3. forduló: augusztus 21-én, 17 órakor
Ógyalla – Komját * Tardoskedd – Hetény * Ekel – Óbars * Naszvad – Garamkovácsi
4. forduló: augusztus 28-án, 17 órakor
Nagygyöröd – Naszvad * Zsitvabersenyő – Ekel * Hetény – Marcelháza * Ógyalla
– Nagysalló
5. forduló: szeptember 4-én, 16 órakor
Tardoskedd – Ógyalla * Marcelháza – Gyarak * Hontfüzesgyarmat – Hetény
* Naszvad – Óbars
6. forduló: szeptember 11-én, 16 órakor
Zsitvabesenyő – Naszvad * Hetény – Ekel * Ógyalla – Marcelháza
7. forduló: szeptember 18-án, 15.30-kor
Marcelháza – Nagysalló * Hontfüzesgyarmat – Ógyalla * Ekel – Gyarak * Naszvad – Szalka
8. forduló: szeptember 25-én, 15.30-kor
Hetény – Naszvad * Ógyalla – Ekel * Tardoskedd – Marcelháza
9. forduló: október 2-án, 14,30-kor
Marcelháza – Komját * Ekel – Nagysalló * Zselíz – Ógyalla * Naszvad – Gyarak
* Garamkovácsi – Hetény
10. forduló: október 9-én, 14.30-kor
Hetény – Nagygyöröd * Ógyalla – Naszvad * Tardoskedd – Ekel * Marcelháza –
Hontfüzesgyarmat
11. forduló: október 16-án, 14 órakor
Ekel – Marcelháza * Naszvad – Nagysalló * Garamkovácsi – Ógyalla * Óbars –
Hetény
12. forduló: október 23-án, 14 órakor
Hetény – Zsitvabesenyő * Ógyalla – Nagygyöröd * Tardoskedd – Naszvad * Marcelháza – Zselíz * Hontfüzesgyarmat – Ekel
13. forduló: október 30-án, 14 órakor
Ekel – Komját * Naszvad – Marcelháza * Óbars – Ógyalla * Szalka – Hetény
14. forduló: november 6-án, 13.30-kor
Komját – Hetény * Ógyalla – Zsitvabesenyő * Marcelháza – Garamkovácsi *
Hontfüzesgyarmat – Naszvad * Ekel
15. forduló: november 13-án, 13.30-kor
Naszvad – Ekel * Nagygyöröd – Marcelháza * Szalka – ÓgyallaGaramkovácsi –
Zsitvabvesenyő – Ekel * Hetény – Marcelháza * Ógyalla – Nagysalló

KAJAK – KENU
Plovdivban is eredményesek voltak

Az 1000 m-es és 200 m-es táv döntőivel a múlt hét vasárnapján
ért véget a junior és felnőtt (23 évig) kajakozók és kenusok
plovdivi Európa-bajnoksága. A komáromi evezősök három
sportágban is bejutottak a döntőbe.
A junior korcsoportban Pet- méltó ez az eredményük, mert
rušová Marianna az 1000 m-es a többi hajóban 1-2 évvel időtávon a 6. helyen végzett. A B sebb versenyzők küzdöttek,
döntőben a 23 éves korig kor- ami természetesen erőnlétben
csoportban az 1000 m-es távon is megmutatkozik. A plovdivi
Demin Viktor a 10. lett, míg a eredmény azonban sokat sejteK2 200 m-es távján a B döntőben Szokol Dániel és Botek
Adam bronzérmes, összesítésben pedig a 10. helyet szerezték meg.
A juniorok versenyében a szlovák válogatottak egy arany-,
egy ezüst- és egy bronzérmet
szereztek. Összesítésben a
szlovák csapat Oroszország,
Fehéroroszország, Szerbia, Románia és Magyarország mögött
a 6. helyen végzett.
Petrušová Marianna
Nem kis meglepetésre a vízre
szálló egységek legfiatalabbja- tő az elkövetkező évek küzdelként versenyző C4-es legény- meink helyezéseire.
ség (Koczkás Dávid – Zilizi A szlovák válogatott színeiRichard – Sýkora Samuel Da- ben az U23-as minszki vb-re
niel – Banai Tóth István) hatal- utazhat a juniorkategóriában
mas hajrával csaknem bejutott Petrušová Mariana és Demin
a döntőbe. Azért elismerésre Viktor.

BIRKÓZÁS
Vasárnap befejeződött a stockholmi kötöttfogású junior Európa-bajnokság, amelyen a Komáromi járás is képviselve volt
Megály Zoltán, Hulman Nikolasz, Holocsi Bence és Paradi József személyében.
54 kg-ban MEGÁLY Zoltán 30 ban 43 birkózó között a 38. hebirkózóból a 29-dik helyen zárta lyen fejezte be az Eb szereplést,
az Eb-t. Valamivel jobban sze- mivel legyőzője az ukrán Vasyl
repelt az 58 kg-os kategóriában PANASYUK a 1/4 döntőben
szőnyegre lépő PARADI Jó- vereséget szenvedett a norvég
zsef, aki 37 birkózóból a 32. he- Haavard JOERGENSEN-tól,
lyen zárta az Eb-t, mivel legyő- HOLOCSI Bence a 31. helyen
zője Valentin PETIC (MDA) a zárta szereplését a 69 kg-os súly1/2 döntőben 8:0 arányú veresé- csoportban, mivel legyőzője,
get szenvedett a török Abdul Sa- Elnur ASADOV (AZE) a követmettól, így elvesztette az esélyét kező fordulóban pontozásos vea vigaszágon folytathatni az Eb- reséget szenvedett a grúz Kerim
t. HULMAN Nikolas 63 kg- MACHALIKASHVILI-től.

S P O R T H O R G Á S Z AT
Duplázott a tavalyi győztes!
Harmadik alkalommal rendezték meg Csicsón az amatőr
diákhorgászok versenyét. Ezúttal 56 fiatal sporthorgász ülte
körbe a tavat és koncentrált a kapásokra.
Elszántságukra jellemző, hogy volt a győztes. Ezüstérmes lett
a verseny végén kiderült, csak- Krekács Dávid, 2,66 kg-os telnem félmázsányi halat fogtak jesítményével. Bronzérmes lett
ki a tóból. A legügyesebbnek ugyan Décsi Szebasztián, aki
Fél Bálint bizonyult, aki 6,05 2,50 kg-os teljesítményével
kilónyi halat akasztott meg, s biztosította 3. helyét, viszont
a mostani versenye duplázás- ő fogta ki a legnagyobb halat,
nak számít, hiszen tavaly is ő egy 58 cm-es amúrt.

A SZLOVÁK HORGÁSZSZÖVETSÉG
GÚTAI VÁROSI ALAPSZERVEZETE

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

In Memoriam Antal Sándor

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

Ugyanebben az időpontban kerül sor
a csörgői tó térségében a hagyományos

halászléfőző versenyre.

Nevezési feltételek:

Háromtagú csapatok jelentkezését várjuk * Bográcsot, halat és a többi kelléket minden csapat maga biztosít * A helyek elfoglalása 8-tól
9-ig * Eredményhirdetés kb. 13 órakor. * Tűzhelyet és fát a rendezők
biztosítanak. * Minden csapat kap egy pontyot * nevezési díj: 10 €

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