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A megyei képviselők tovább küzdenek a komáromi kórházért

Miért késlekedik a belgyógyászat
épületének felújítása?

Németh István felvétele

A KOMVaK vezetése szerint
a „város” a felelős az augusztusi esőzésekért

A múlt héten, lapzárta után kaptuk meg a komáromi vízművek válaszát augusztus12-én
megjelent „Hallgat a mély” című írásunkra,
amelyben sürgettük, hogy történjen érdemi
döntés és intézkedés annak érdekében, hogy
kiadósabb zápor és zivatar után Komárom
városában ne alakulhasson ki többé katasztró-

fahelyzet. Annak ellenére, hogy Balogh Béla
mérnöknek, a KOMVaK kereskedelmi igazgatójának írása nem felel meg a sajtótörvény
követelményeinek, terjedelmében meghaladja
a jogszabályban meghatározott mennyiséget,
eleget teszünk a cég kérésének és a levelet változtatás nélkül közöljük lapunk 3. oldalán.

Emléktáblát kapott Lipscher Mór

A Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából Komáromban
megrendezett ünnepségsorozat keretében szeptember 4-én
ünnepélyes keretek között leleplezték azt a kétnyelvű emléktáblát, amely a komáromi kórház sebészetének a falán hirdeti
ezentúl dr. Lipscher Mórnak, a kórház néhai igazgató-főorvosának az emlékét.
A szép számban megjelent kö- az avatóünnepély résztvevői
zönség előtt előbb MUDr. Pa- elhelyezték koszorúikat és vivel Traubner orvosprofesszor, rágcsokraikat. A Zsidó Kultúra
a Szlovákiai Zsidó Hitközsé- Európai Napja további rendezgek Központi Szövetségének vényeinek a színhelye a déltiszteletbeli elnöke, majd dr. utáni órákban a Menház volt.
Németh István
habil. Grósz Andor orvos-dan(A szerző felvételei)
dártábornok, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőségi tagja, a
Kecskeméti Zsidó Hitközség
elnöke, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
kuratóriumának elnöke idézték
fel avatóbeszédükben a kor kimagasló sebészorvosának emlékét és méltatták pályafutását,
amelynek során ezreknek adta
vissza az egészségét. Sajnos
ez sem mentette őt meg attól,
hogy előbb kényszernyugdíjazzák, majd a nyilasuralom
idején családjával együtt haláltáborba hurcolják. Legyen
ez az emléktábla annak a mementója, hogy soha többé ne
ismétlődhessen meg mindaz a
szörnyűség, ami a holokauszt
idején megtörtént – hangsúlyozták a szónokok.
Az emlékbeszédek elhangzását
követően Traubner orvosprofesszor, Grósz Andor orvosdandártábornok, Paszternák
Antal, a Komáromi Zsidó Hitközség elnöke és dr. Wágner
Jánosné Mohácsy Erzsébet,
Lipscher Mór Magyarországon élő leszármazottja leplezték le az emléktáblát, amelynél

Augusztus 30-án tartották meg a Nyitra Megyei Önkormányzat 25. testületi ülését, amely
egyben az őszi idény első tárgyalása. Az ülés kezdetén Becse Norbert, az MKP megyei képviselője a határozatok teljesítése napirendi pont keretében kérdőre vonta a megyei hivatal vezetőjét: A lezajlott közbeszerzést követően vajon mi okból késlelteti az eredményes pályázóval
a komáromi kórház belgyógyászati pavilonja felújításáról szóló, megkötésre váró szerződés
aláírását?
Megyei képviselőink, Stu- megyei hivatal az eredményes a megyei képviselők csoportja
bendek László és Baranyay pályázóval
haladéktalanul fordul a Közbeszerzési HiZsolt a megyei képviselő kösse meg a felújításról szóló vatalhoz a közbeszerzés fokérdéseit további időszerű szerződést. Hatáfelvetésekkel egészítették ki. rozati javaslatát a
A hivatal vezetője válaszában jelen levő megyei
közölte, hogy a közbeszerzés képviselők döntő
folyamán hiányosságok me- többsége elfogadrültek fel, emiatt az eredmé- ta.
nyes pályázóval a szerződést A megyei hivatal
nem írhatja alá. Ezek után által meghirdetett
az MKP megyei képviselő- közbeszerzést
a
csoportjának nevében Farkas komáromi Darton
Iván, az MKP frakcióvezető- Kft. nyerte meg,
je, a párt országos alelnöke vagyis a belgyóazt javasolta, hogy a hiányos- gyászati pavilon
ságok kapcsán a hivatal veze- felújítását végre helyi vállalat lyamatának
felülvizsgálata
tője 15 napon belül forduljon végezhetné el. Amennyiben a végett, mivel a rendelkezésre
a Közbeszerzési Hivatalhoz, képviselő-testület határozatát álló információk alapján a
számoljon be a vélt hiányos- a megyei hivatal záros határ- közbeszerzés a jogszabályokságokról és kérjen vizsgálatot időn belül nem teljesíti, akkor nak megfelelően zajlott le.
a lezajlott közbeszerzés ügyében. Amennyiben a Közbeszerzési Hivatal nem erősíti
meg a megyei hivatalban felmerült, vélt hiányosságokat, a

Ők többen lettek,
de mi jobban nem!

A protokollban meghatározott szabályok szerint, a Híd országos
elnökének javaslata mellett a párt elnökségének is rá kellett bólintania arra, hogy egyedüli szakemberként a közlekedési tárca
leköszönő minisztere székébe ülhessen Érsek Árpád.
Mit tesz Isten, az elnökség nia. Ezért is érthetetlen, hogy
egyhangúlag megválasztotta és miért csupán Dunaszerdahelyig
most mi, felvidéki magyarok tart majd a Pozsonyba vezető
örvendhetünk, hiszen olyan kétvágányú vasút, s vajon miért
szakember kezdheti meg mun- nem szerepel a tervek között
káját, aki jól tudja, hogy az Komáromon áthaladó gyorsforitteni embereknek megfelelő galmi út, amely a „légvárhíd”
közúti csatlakozásokat, vasúti forgalmához elengedethetetlehálózatbővítést kell biztosíta- nül szükséges lenne.

KOLOZSNÉMA
800 éves
történelmét
ünnepli

... Kolos-Néma, magyar falu, Komárom vármegyében, fekszik rónaságon az öreg Duna mellett,
Kis- és Nagy-Keszi szomszédságában, Komáromhoz nyugotra 1 s 1/4 mfldnyi távolságra. Nevét vette Kolos családtól s annak néma leányától, melly
családnak lakháza a mostani templom és temető
emeltebb helyén volt, mint az alapkövek most is
mutatják. Határa 2511 holdra terjed, mellynek
harmada rét és sziget, melly egyszersmind tüzifát
szolgáltat a lakosoknak....
Fényes Elek (1851)

Szeptember l0-én, szombaton délután
14 órai kezdettel ünnepi megemlékezést
tartanak a község fennállásának
800. évfordulója alkalmából
Az ünnepi megemlékezés programja:
* köszöntő
* szavalat
* polgármesteri beszéd
* kopjafa leleplezése
* kopjafa megáldása
* a kopjafa megkoszorúzása
* emléklapok átadása
* A falunk története – pályázat kiértékelése
* A Gönyüi Nyugdíjasklub Énekkarának fellépése
Kiegészítő programok:
* gyermekeknek légvár és népi játékok
* palacsintasütő verseny a nyugdijasklubok részvételével
* este utcabál
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Két szerető lélek hosszú évek óta
együtt megy az úton
egymás mellett, szépen.
Bár a tűz már nem perzsel
úgy, mint akkor régen,
mégis szépen ragyog, mint csillag az égen.
Szívetekben béke, lelketekben nyugalom
legyetek boldogok, mint sok-sok éve e napon.
2016. szeptember 10-én ünnepli
50. házassági évfordulóját

Keszeli István és neje, Keszeli Ilona
(szül. Szabó)
Gútán.

Ezen a szép kerek évfordulón az ünnepelteknek szívből
gratulál és az élet további közös útján sok boldog,
napsugaras, fényes napot kíván az egész család.

Jótékonysági hangverseny
a Timóteus-ház javára

A múlt század harmincas éveiben árvaháznak épült Timoteusház a rendszerváltást követően visszakerült a református egyház tulajdonába, ám csaknem két évtized kellett ahhoz, hogy
átépítése, felújítása a végéhez közeledjen.
Szeptember 24-én a komáro- és legszebb magyar nóták melmi Tiszti pavilon dísztermében lett Kálmán Imre, Lehár Ferenc
jótékonysági magyarnóta- és és Huszka Jenő operettjeiből is
operettestet rendeznek. Buda- elhangzanak részletek. A zenepesti és komáromi művészekből kar Hubay, Reményi, Strauss,
álló cigányzenekar kíséri majd Brahms és Hacsaturján legismera magyarországi, aranykoszorús tebb zeneműveit is megszólaltatVisser Ágnes énekművészt, aki- ja. A belépőjegyek árát a Timónek műsorában a legismertebb teus-ház felújítására fordítják.

Ezúttal is gazdag program várta

A Zsidó Kultúra Európai Napja
komáromi rendezvényeinek résztvevőit

Évek óta dicséretes hagyomány, hogy a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából megnyílnak a zsinagógák kapui, s az
egyik legrégibb élő vallás hívei bepillantást engednek a hitközségek életébe, s ezzel együtt kulturális, gasztronómiai és
építészeti előadásokon keresztül ismertetik az oly sokak által
Hosszú út vezetett addig, amíg lett. Pár évre belekóstolt az újaz újkori magyar irodalom ságírásba, majd önálló ügyvédi
egyik „fenegyereke” az ügyvé- irodát nyitott, de az írástól nem
di gyakorlaton túl végképp le- tudott szabadulni. Kisprózáit
horgonyzott az irodalom mel- több helyen is publikálták. Kolett. Sági György Budapesten máromban a Vagy nem című
kisregényét mutatta be. Hogy
mi köze lehet egymáshoz egy
budapesti romkocsmában talán
nem is véletlenül egymásra találó lánynak és férfinak, azon
túl, hogy egymásba szeretnek?
Kapcsolatukat, jövőjüket őseik
múltja köti össze. A történet, a
XIV. századi Sevillába repíti
vissza az olvasót, ahol egy zsidó orvos és keresztény szeretője nem szokványos viszonyán
keresztül ismerkedhetünk meg
a korral, szokásokkal. A jelen
született 1957-ben. A családi és múlt szerelmi szálai átléphagyományoknak megfelelően nek, átléphetnek-e a tradícióa szabómesterséget választotta, kon? Erre keresi a választ Sági
majd jogásznak tanult. Egye- György könyve, amely nem
sítve tudását a legnagyobb csupán szókimondóan szóramagyar ruhagyár jogtanácsosa koztató, izgalmas olvasmány,
de szinte minden pillanatban
tanít is.
Nagy érdeklődés követte Jozef Dukešt, aki szuggesztív
és egyben rendkívül élvezetes
előadásában a szlovákiai zsi-

Cene gál István
talált pillanatai

Szeptember 2-án ismét egy szép kiállítás nyílt a komáromi Limes Galériában, ezúttal a salgótarjáni
születésű, Cene községben élő festőművész, Cene
gál István munkáiból. A tárlat a Talált pillanatok
címet viseli, melyet ezúttal is dr. Farkas Veronika,
a galéria igazgatója nyitott meg és ajánlott a nagyközönség figyelmébe. A megnyitón közreműködött, majd azt követően ugyanitt lemezbemutató
koncertet adott a Borostyán együttes.
A 47 éves művész gyermekkorától szeretett rajzolni, első
tanára Iványi Ödön festő és
grafikus volt, nála kezdett először aktokat festeni, de fél év
oktatás után meghalt a rajztanára. Időközben diplomát
szerzett a Debreceni Egyetem
Általános
Orvostudományi
Karán, mégsem az egészségügyi pályán ért révbe, tovább
kereste az útját, s arra jutott,
hogy neki festenie kell. A
kezdeti kisérletezéseket leszámítva kizárólag olajjal festett,

mert szerinte ez adja a legszélesebb lehetőségeket. Az
általa képviselt stílus a hiperrealizmus, bár tulajdonképpen
fotórealizmusnak is lehetne
nevezni, de több annál. Mint
ismeretes, az Európában a hatvanas években, Amerikában
korábban megjelent hiperrealizmus egyfajta válasz volt
az absztrakcióra, az elvontra.
Ez a valóság apró részleteit
is hűen, vagy akár felnagyítva ábrázoló képzőművészeti
irányzat. Az 1960-as évektől
egyes festők a valóság tárgyait sokszor töredékesen, de az
egyes részleteket túlságosan
felnagyítva, a szabad szemmel

már nem látható részleteket,
pórusokat, felületi szemcséket is érzékeltetve mutatják
be. Ezáltal hívja fel a művész
a néző figyelmét arra, hogy
alaposabban szemügyre kell
vennie a fotográfiák üzenetét.
A pop-art hűvös elidegenedettségét és iróniáját viszik
tovább, aktjaikat, arcképeiket,
nagyvárosi tájképeiket többnyire felnagyított fotók alapján festik. A művészettörténeti
szakirodalomban gyakran a
fotórealizmust nem tárgyalják külön stílusként,
hanem
besorolják,
egynek veszik a hiperrealizmussal. Van
olyan képzőművész,
akit mind a hiperrealistákhoz, mind a
fotórealistákhoz besorolnak.
Cene azonban a fotórealizmushoz hozzátesz még valamit,
a csendéletet úgy
festi meg, hogy rajta
van a harmatcsepp,
mi több, az a pont
is, ahol a gyümölcsbe belecsípett a darázs. Vannak dolgok,
amelyeket
szabad
szemmel nem is venne észre
az ember, de a nagy mesterek
képesek láttatni azokat. S ha
már a mestereket említettük,
Cene a régi korok
legnagyobbjai közül példaképének
tekinti Vermeer-t,
Caravaggio-t, a 20.
századiak közül pedig Csernus Tibort,
Sándorfi Istvánt és
Földi Pétert. Gyönyörű, aprólékosan
kidolgozott képei
alapján elmondhatjuk, igazi látványfestészetet művel
a szó legnemesebb

értelmében. Vannak aktjai,
számtalan utazása során ellesett pillanatai, tájképei és

Jozef Dukeš szavait Vadász
Magda tolmácsolta
nagógák múltját és jelenét elemezte. Rámutatott arra, hogy
a háború okozta sebek mellett
a szocializmus éveiben a gazdátlanul maradt zsinagógákat
az állami szervek igyekeztek
sokoldalúan felhasználni, így
azok szolgáltak magtárként,
vegyszerraktárként, miközben
„megfeledkeztek” az épületek
állagmegőrzéséről. A rendszer-

fenntartással fogadott és ugyanakkor kevéssé ismert népesség mindennapjait. A Komáromi Zsidó Hitközség évek óta
olyan programmal várja a látogatókat, amely könnyed hangnemben, ám az általános lexikális ismeretekhez méltó „tananyaggal” gazdagítja az érdeklődőket.
változás után mertek csak az tebb magyarországi oktatója
építészek azon gondolkodni, és kutatója, az MTA Társadahogy a zsinagógák rendkívüli lomtudományi Kutatóközpont
építészeti örökséget rejtenek Kisebbségkutató Intézetének
még ott is, ahol a zsidóság ki- munkatársa, aki kifejtette, hogy
halt. Felújításuk egy részénél Kelet-Európában a vallásos és a
kulturális célokra való átalaku- szekuláris világban egyaránt vilásuk volt az elsődleges cél, de rágzásnak indult a jiddis nyelv.
sok esetben a gyakorló zsina- Rendkívül szuggesztív előadást
gógák megújulásával együtt a tartott Zev Stiefel pőstyéni rabhitközségi élet és megújult.
bi, aki a zsidóság egyik fontos
eseményláncának, a felkészülési hónapnak a jelentőségéről
beszélt. Régen a jeruzsálemi
Szentély fennállása idején futárok indultak Izrael fővárosából
szerte a világba, hogy a száműzetésben élő testvéreiknek jelentsék az ünnepek pontos időpontját, amely mindig az újhold
Jeruzsálem fölötti megjelenésétől függött. Miután az izraeli
Komoróczy Szonja Ráhel
– Más, vagyis a zsidók korábbi
vándorlásai során a környező
népektől felvett – például a judeo-francia vagy a judeo-görög – nyelvekkel ellentétben a
jiddis túlélte a zsidók vándorlásait. Kelet-Európában a szláv
nyelvterületeken szláv elemek
épültek bele, és ekkor alakult ki
a jiddis nyelv két fő dialektusa:
a nyugati és a keleti. A XVI–
XVII. századra Európa jelentős
részén a jiddis lett a zsidóság
általánosan beszélt nyelve. A
XIX. században azonban ez a
helyzet az emancipáció és az
asszimiláció hatására kezdett
megváltozni. Nyugat-Európában a felvilágosodással egy időben a nyelvi asszimiláció volt
a jellemző: a zsidó társadalom
minden rétege a jiddis helyett
egyre inkább a környezet nyelvét, a németet használta beszélt
nyelvként, és ennek hatására
német nyelvterületeken a jiddis
a XIX. század második felére
gyakorlatilag kihalt – magyarázta előadásában Komoróczy
Szonja Ráhel, a jiddis nyelv
és kultúra egyik legelismer-

küldöttek megérkeztek, mindenütt elkezdődött a nagy felkészülés a bűnbánó napokra: betakarították a termést, a talmudi
főiskolákon a nyári szemeszter
végén disputahónapot tartottak,
s lelkileg is felkészítették magukat az ünnepekre. A hónap
neve babilóniai eredetű, i. e.
587 után, a babilóniai fogság
idején vették át a zsidók. Az ősi
zsidó hónapnevek közül csak
ötöt őrzött meg a Szentírás szövege. Ezek egyike az Ehul. A
legismertebb ilyen magyarázat
szerint mozaikszó, s az Énekek
éneke egyik híres mondatának
kezdőbetűiből áll: áni ledodí
vedodílí (én a kedvesemé vagyok, s a kedvesem enyém).
Fotó: Kollár Zoltán

Emberségből jelesre vizsgáztak!
csendéletei, melyek azonban
nemcsak gyönyörködtetnek,
hanem vizuális üzenetet is
közvetítenek nézőjüknek. Alkotójuk korábban valahol azt
nyilatkozta, hogy a lelkialkata
alapján inkább vonzódik a pozitív dolgokhoz, mint a negatívakhoz. Ez nála nem jelenti
azt, hogy sohasem fest olyan
képet, mely az élet árnyoldalait mutatja be, a kiállításon
is láthatunk ilyet, csak éppen
nem szeretné, hogy ez kerüljön túlsúlyba, mert felemészti
az embert.
-nkzs(Németh István felvételei)

Az ősz érkezésének egyik legtipikusabb
előjele, hogy gombamód elszaporodnak a
fesztiválok. Az öncélú fitogtatáson túl kevés azonban az olyan rendezvény, amely
közösségi érdeket szolgál. Ezért is örömteli, hogy legutóbb Ifjúságfalván rendeztek
lecsófesztivált, amelynek a fő célja az volt,
hogy a nevezési díjakból, adományokból
egy mozgássérült fiatal nő gyógyulását,
életkörülményeinek javítását segítsék elő.
A fesztivál díszvendége Ihos József humorista, a közismert „Kató néni”, illetve
Szabó Cocó István (akinek gútai gyökerei
vannak) gyorsasági motorversenyző volt.
Míg „Kató néni” egyben a zsűri elnöki
tisztjét is betöltötte, Cocó ezúttal lassúsági
bemutatót tartott. Információink szerint a
fiatal nő lakásának átépítése, akadálymentesítése hamarosan elkezdődhet.

K Ó R U S TA G - T O B O R Z Ó
„A rendezett, tiszta zene az embernek nemcsak egyes jellemvonásaira
hat, hanem egészében teszi az embert nagyszívűbbé, udvariasabbá,
nyájasabbá, vidámabbá, szeretetre képesebbé.”
(Dobszay László)
Szeretettel várjuk a – szép hangú énekeseket
a komáromi CONCORDIA Vegyeskar énekesei közé!
Az 1980-ban alapított kórus az évszázados komáromi kórushagyományokra épít, számos nemzetközi és hazai díj, elismerés birtokosa. Az énekkar
sok európai országon kívül a Amerikai Egyesült Államokban is fellépett.
Kóruspróba minden hétfőn 18-tól 21 óráig
a Zeneiskola koncerttermében.

Kottákat elő! Felkészülni! Vigyázz! Kész! Rajt!

Válasz a Dunatájban 2016. augusztus 12-én megjelent
„ H a l l g a t a m é l y. . . ” című cikkre
A KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a. s.
(KOMVaK Komárom Városi Víz- és Csatornázási Művek Rt.)
vezetősége ezúton fejti ki álláspontját a fenti cikkel kapcsolatban: Az idézett cikkben a szerző által néhány félrevezető,
illetve a valóságot nem fedő adat közlésére került sor. A nyilvánosság objektív tájékoztatása céljából az alábbiakat tartjuk
szükségesnek elmondani:
A dunai átemelőállomás auto- Mint ahogy az már magában a
matikus üzemmódban műkö- megnevezésben is szerepel, a
dik, ami azt jelenti, hogy heves fenti tartályok szerepe intenzív
esőzés esetén automatikusan esőzés, csapadék beáramlása
bekapcsolnak az átemelő szi- esetén – kapacitásukhoz mérten
vattyúk, melyek közvetlenül – enyhíteni a csatornahálózatra
a Dunába emelik át a vizet. A nehezedő nyomást, automata
Gyermekparkot – mivel mé- üzemmódban működve – tehát
lyebben található, mint a kör- a csatornahálózat tehermentesínyező terep szintje – az eső- tését követően a víz visszakerül
víz árasztotta el, nem pedig a a csatornahálózatba. A Gadóci
szennyvízhálózatból származó út (Hadovská cesta) és a Mezőgazdasági Iskola utca ( Roľnícvíz.
A vízelnyelők és a közszen�- kej školy) kereszteződésében
nyvízhálózatba való csatlako- felgyülemlett esővíznek nem
zások a közúthálózat részét volt hova elfolynia, mivel ott
képezik, nem pedig a szen�- közszennyvízhálózat – illetve
nyvízhálózatét – ahogy azt a semminemű, szennyvízhálózattörvénytár Vízvezetékek és ba csatlakozó vízelnyelők – kiszennyvízhálózatok működ- építésére nem került sor.
tetéséről szóló 442/2002-es Komárom közszennyvízhálószámú törvénye egyértelműen zatának tisztítása folyamatosan
kimondja, tehát azok műszaki történik, szükség szerint, maállapotáért, illetve működőké- gasnyomású tisztító járművel.
pességéért az adott közút ke- A tisztítást követően az alkalzelője a felelős. Komárom vá- mazottak kamerarendszer alkalrosa, valamint a KOMVaK Rt. mazásával ellenőrzik a szennyközött nincs semmilyen szer- vízhálózat műszaki állapotát.
ződéses viszony, illetve egyéb- A fenti járművet a cikk szerirányú megállapodás a vízele- zője „Azbring”-nak nevezi,
nyelők tisztítása tekintetében. sajnos a mi járművünk nincs
Míg a közúthálózat kezelője be felszerelve vízágyúval, melynem biztosítja a vízelnyelők il- nek alkalmazását a szerző köletve a közutak tisztítását, ezek veteli – vízágyú tekintetében a
továbbra is elrakódhatnak, belügyminisztériumhoz, illetve
és kapacitási lehetőségükhöz a tűzoltósághoz kellene fordulmérten nem lesznek képesek nia.
Őrsújfalu (Nová Stráž) terüelvezetni az esővizet.
A Gadóci úton (Hadovská ces- letén kialakult krízishelyzeta) kiépített gyűjtőtartály egy- tet befolyásolta a szolgáltató
kamrás, 700 m3 kapacitással. magasfeszültségű vezetékén
Nem tudható, honnan jutott a keletkezett áramkimaradás, a
szerző olyan információhoz, szolgáltatás
helyreállítására
miszerint ez az űtartalom 50 megközelítőleg 5 óra múlva
m3. Csupán az összehasonlítás került sor. A fenti idő alatt nemiatt: egy közepes méretű ker- vezett városrészben nyolc sziti medence űrtartalma 50 m3. vattyútelep működése állt le, a
A volt Agrostav területén ki- szolgáltatás visszaállítását köépített másik gyűjtőtartály két- vetően a helyzet pár órán belül
kamrás, 1 000 m3 kapacitással. stabilizálódott.
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ahol szükséges a szennyvíz
átemelése Komárom városa
közszennyvízhálozatába, mivel a hálózat dimenziója és a
szivattyúállomások teljesítményét a szennyvíztermelés határozza meg. A fentiek az alábbi
városrészeket érintik: Őrsújfalu, Gadóc és Gyulamajor
(Nová Stráž, Hadovce, Ďulov
Dvor), az Erzsébet-szigetet
(Alžbetin ostrov), valamint
a Bene területét (Robotnícka
štvrť) a hajógyár mellett. A
közszennyvízcsatornák két fő
gyűjtővezetékbe torkollnak,
1 000 mm és 2 000 mm közötti átmérővel, melyek közül
az egyik (a város déli része) a
dunai szivattyútelepbe torkollik (a gyerekpark melletti terület), ahonnan a víz átemelésre
kerül a Vág menti szennyvíztisztítóba. A másik gyűjtővezeték egyenesen a szennyvíztisztítóba torkollik.
A vízelvezetés szempontjából
korlátozó tényezőnek számít

a szennyvízcsövek átmérője,
illetve az átemelő szivattyúk
teljesítménye. Abban az esetben, ha hasonló heves esőzésre
kerül sor, mint ahogy az 2016.
7. 31-én is történt, automatikusan bekapcsolnak mindkét
szivattyútelepen az átemelő
szivattyúk, és a víz egyenesen
a Dunába, illetve a Vágba kerül átemelésre. Komáromban
megközelítőleg 1 300 000 m2
terület található, ahonnan az
esővíz elvezetésre kerül.
A 60 perc alatt lehulló csaknem 100 mm/m2 csapadék akkora mennyiségű vizet jelent,
melyet a csatornarendszernek
36 000 l/s teljesítményben
kellene elvezetnie, miközben
az összes szivattyú maximális
összteljesítménye 9 640 l/s. A
fenti adatokból egyértelműen
következik, hogy a közszen�nyvízhálózat nem képes a
maximális teljesítményéhez
képest majdnem négyszeres
mennyiségű víz elvezetésére.

Ezért az egész közszennyvízhálózat túlterhelődött, és
a szabad felszínről a víz nem
tudott folyamatosan elfolyni.
Az esőzés enyhülését követően a helyzet rövid időn belül
normalizálódott.
A fentihez hasonló intenzív
csapadék megismétlődése esetén a közszennyvízhálózat működtetőjének nincs lehetősége,
sem kapacitása kizárni, hogy
az említett napon kialakult
helyzet nem fog megismétlődni.
Megoldást jelentene osztott
csatornarendszer
kiépítése
(külön-külön az esővíz-, illetve a szennyvíz elvezetésére),
valamint egyéb vízgazdasági
jellegű intézkedések foganatosítása, mely elsősorban Komárom városa a közszenny
vízhálózat és közúthálózat
tulajdonosának hatáskörébe
tartozik.
Balogh Béla mérnök,
kereskedelmi igazgató

Köszönjük a komáromi vízművek vezetésének, hogy
ilyen gyorsan reagált írásunkra, és felhívta a figyelmet
azokra a pontatlanságokra, amelyek tévútra vezethetik
olvasóinkat. Mi ugyanis az olvasók pontos tájékoztatását tartjuk szem előtt, ezért Balogh úr levelének tartalmát szakemberekkel vitattuk meg. Az értékelés során
viszont sok ellentmondást fedeztünk fel a KOMVaK
állításaiban.

közölt a várható esőzés men�nyiségéről.
3. Szerettük volna, ha a cég
kereskedelmi
igazgatója
rendelkezésünkre bocsátja a
szerelési munkalapokat, melyek igazolják, hogy konkrét
együttműködésük van a városi kommunális üzemekkel
és közösen végzik a kanali-

záció és a lefolyók tisztítását.
4. Nem szóltunk még egy lényeges kérdésről. Ha nem a
KOMVaK, hanem más cég
felel az esőnyelők tisztításáért,
milyen jogon számláz az esővízelvezetésért például 6 áras
területért negyedévente 400
eurót? És vajon mire fordítják
a „bezsebelt” pénzt?

A Rieker cég parkolójában
található vízelnyelő egy magántársaság tulajdonát képező
úthálózat része, mely társaság
– a törvényi rendelkezések értelmében – köteles azt működőképes állapotban tartani.
A fenti tényekből következik,
hogy a cikk szerzője vagy
rendkívül tájékozatlan, vagy
szándékosan ferdíti el a valóságot, ebből az okból kifolyólag röviden felvázolnánk
Komárom városa szennyvízhálózatának működését.
A szennyvízhálózat több, mint
100 km hosszú, az egész város, valamint a külvárosok:
Őrsújfalu, Gadóc és Gyulamajor (Nová Stráž, Hadovce és
Ďulov Dvor) alatt húzódik. A
hálózat magában a városban
került kiépítésre, elsősorban
a szennyvíz, valamint az átlagos mennyiségű csapadék
elvezetése céljából. Az esővíz elvezetése nem oldható
meg a város azon területein,

1. A levél nem tartalmazta – és
nem is utalt rá, hogy készült
volna ilyen – azt az akciótervet, mely a kiadós, sőt katasztrofális méretű esőzések
esetén életbe lépő intézkedéseket összegzi. Ebben másutt
rögzítik, hogy mi a teendőjük
a tisztítóállomási gépészeknek
és a szolgálatosoknak. Ezt az
akciótervet az augusztus 24-i
esőzések után azonnal értékelni kellett volna a cég elnökségében, és újabb intézkedéseket kellett volna elfogadni a
sikertelenség tapasztalatainak
figyelembevételével. Minderről a cégtulajdonost, azaz a városi hivatalt is értesíteni kellett
volna.

2. Mivel augusztus 24-től 31ig nem került sor hatékony intézkedésekre, újabb
Tisztelt Balogh úr!
vészhelyzet alakult
ki a járási székhe- Ekkora kár mellett viszont örömmel értesítem Önt, hogy nem kilátástalan a
lyen. Ha időben helyzet, hiszen azok, akik a korábbi cégvezetés számára mindeddig biztosífigyelmeztették vol- tották a város anyagi támogatását, most is ott vannak, sőt információink szena a cég tulajdonosi rint a legközelebbi önkormányzaton további támogatást biztosítanak a KOMkörét, valószínűleg VaK számára. A képviselők közül ugyanis senki sem meri feltenni a kérdést:
a Komáromot kép- Hol voltak a felügyelőtanács tagjai, miért nem javasolták az önkormányzat
viselő polgármester, azonnali összehívását?
Stubendek László, Önök fiatalok, és megértem azt, hogy kénytelenek hallgatni a cégvezetés régi
mint a KOMVaK „szakembereire”. De vajon kell-e hallgatni azokra, akik az utóbbi tizenkét
egyszemélyes rész- év alatt hagyták, hogy tetemes kiadásokba bonyolódjon, vissza nem térülő
vényese, azonnali beruházásba kezdjen a városi cég? Aminek az lett az eredménye, hogy most
intézkedéseket fo- katasztrofális gazdasági helyzetben van a KOMVaK Rt., különben gépparkganatosíthatott vol- ját önerőből vásárolva tudná gazdagítani a városi vagyont. Ám semmi sincs
na, hiszen a meteo- veszve. A becsületes ember, akinek mások rossz döntését kell végrehajtania,
Morovič Lajos,
rológiai előrejelzés ilyenkor feláll és lemond a posztjáról.
főszerkesztő
konkrét
tényeket

E m l é k e z é s B a r a n y a y J ó z s e f re (2.)
Baranyai József első, Csallóközről írt kötetében
(A régi Csallóköz) többek között a tájegység
őstörténetéről, nevének eredetéről, kihalt vagy
kihalófélben levő állatfajairól, növény- és állatvilágáról, a pogány magyar vallással, honfoglaló
törzsekkel, ősi mesterségekkel kapcsolatos helyés családnevekről, a sziget malmairól, iparáról,
középkori és újabb kori történelméről, az elpusztult községekről, a belvizek lecsapolását követő

A Komáromi Ujság szerkesztőjeként
barátjával, Fülöp Zsigmonddal 1913-ban
nagy változásokról, csallóközi tájszavakról, szólásokról ír. Megtudhatjuk azt is, hogy az utolsó
gőzhajó a Kis-Duna egész hosszában a 19. szá-

zad hatvanas éveiben haladt végig, mint ahogy rendkívüli adatbőség jellemzi a komáromi szí- ért, sok áldozattal. A csata után a városban sziazt is, hogy a nagytanyi cukorgyár kútját angol nészet történetével, illetve a komáromi nyom- gorított statáriumot, s ezzel járó kijárási tilalmat
kútépítők készítették. A sziporkázó csevegés, a da és sajtó történetével foglalkozó munkákat vezettek be. Baranyay a közeli étterembe indult,
könnyed szökdellés téis. Mindkét dolgozatról amikor az utcán egy csehszlovák járőr feltarmáról témára Baranyay
elmondható, hogy témá- tóztatta, bekísérte a várba, s noha a kivégzést
írói stílusának legjeljának ma is alapműve, hi- elkerülte, besorolták a komáromi polgárokból
lemzőbb vonása.
szen szerzőjük megírásuk összeállított túszok csoportjába, akiket azonnali
A csallóközi aranyidején olyan forrásokat halál fenyegetett, amennyiben a város lakosai
mosással
foglalkozó
használhatott fel, melyek közül bárki megtámadta volna a csehszlovák
munkája is élvezetes olazóta nagyrészt elvesztek. helyőrség katonáit. A túszokat a csehországi
vasmány, megtalálható
Baranyay – szerencsénk- Terezín erődbe internálták, ahonnan Baranyay
benne az aranymosással
re – sok adatot rögzített csak kilenc hónap elteltével kerülhetett haza. A
kapcsolatos csallóközi
a Komáromba látogató szerzőnek e meghurcolását leíró műve autentihely- és családnevek
színtársulatokról,
híres kus adalék Komárom egyik 20. századi sorsforszótára, a mesterség
színészekről, a színi elő- dulójának eseményeihez.
eszközeinek, szerszáadások
helyszíneiről,
mainak leírása, s az
illetve a helyi nyomdák Baranyay József születésének évfordulóján
aranymosás fokozatos
tulajdonosairól,
termé- a megemlékezésen kívül érdemes elgondolmegszűnését
kiváltó
keikről, az egykori híres kozni azon is, hogy e Komáromért és a réokok feltárása.
Komáromi Kalendárium- gió múltjának feltárásáért sokat tevő ember
Az évszázadok során
ról. Az általa szerkesztett megérdemelne városunkban egy emléktábKomárom vármegyén
lapokban több alkalom- lát, esetleg egy mellszobrot.
átutazó fejedelmek és
mal tett közzé felhívást a
Mácza Mihály
neves személyiségek
Komárommal foglalkozó
útjainak feldolgozását
dalszövegek betartalmazza a Komárom
küldésére.
Így
vármegyei és városi levalósíthatta meg
véltár adataira támasznagyszerű ötletét,
kodó két, témájában
hogy e kereskedőegymáshoz közelálló Egyiptomi útján 1932-ben teveháton
és katonavárosról
műve, a Régi utazások
született számos
Komárom vármegyében és a Fejedelemjárás magyar népdalból létrejöjjön a „KomáKomárom vármegyében. Ezekben a tárgyalt té- rom a magyar népdalokban” c. munkája.
máktól olykor távol eső, de az olvasó számára Életének egy csaknem tragédiával végérdekes leírásokat találunk. Például arról értesü- ződő epizódját örökítette meg „A vesztőlünk, hogy milyen korban mentek férjhez a ko- helytől az internálótáborig” c. írásában.
máromi lányok a 17. században, avagy hogy a Az 1919. május 1-jére virradó éjszakán
komáromi kuruc tábor fölött 1705. május 13-án véres harcok folytak a felfegyverzett
egy szokatlan égi eseményt észleltek (magyará- magyar munkások és egyéb önkéntesek,
zatán a szakemberek máig vitatkoznak).
valamint a csehszlovák katonai egysé- A komáromi múzeum udvarán a negyvenes években
A sokszínű olvasmányosság, s ugyanakkor a gek között Észak-Komárom birtoklásá- egy reklámpapuccsal
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Növényvédelem

Füstmentes randevú

Itt az ősz!

Mindent elkövetünk, hogy óvjuk növényeinket, de a rovarok
ellenünk dolgoznak. Ismerjük
meg őket tüzetesen, hogy hatékonyan tudjunk küzdeni ellenük. Bár károsításuk többnyire
tavasszal és nyáron történik, a
jövő évi termést ezekben a napokban kell biztosítani.
Az alma fiatal hajtásain és leveleinek főerein csoportosan
szívogatnak a fűzöld, szárnyatlan, fekete potrohcsövű nőstény levéltetvek. Az áttelelt tojásokból márciusban kelnek ki
az ősanyák. Leánynemzedékük
áprilisban fejlődik ki, ezek között már szárnyasok is vannak,
amelyek újabb almatermésű
fákat keresnek nyáron fejlődő
nemzedékeik számára. A károsító néhány nap alatt igen népes
telepeket alkot. Szeptemberben
hímek is fejlődnek, s az általuk
megtermékenyített nőstények
rakják le a telelő tojásokat a rügyek tövébe. Rügypattanás előtt,
pirosbimbós állapotban, sziromhullás után permetezzünk.
Levélpirosító almalevéltetű
Az almahajtások csúcsának
levelei a fonákuk felé, a főér
mentén besodródnak, torzulnak, sárgulnak, később bíborpirosra színeződnek, s a nyár
közepéig lehullanak. Ólomszürke, viaszporos levéltetvek
a torzult levelekben szívogatnak. Leánynemzedékei többségükben szárnyatlanok. A június
közepén megjelenő nőstények
párosodás után kezdik telelő
tojásaik lerakását a kéregrepedésekbe. Rügypattanáskor,
piros-bimbós állapotban és sziromhullás után permetezzünk.
Szürke almalevéltetű
Az alma hajtásai,
fiatal leveleió a
fonák irányában
besodródnak, kanalasodnak, kissé
megsárgulnak, de
sohasem pirosodnak be. A rózsaszínű, hamvas bevonatú levéltetvek a fonáki oldal
levélöbleiben szívogatnak. Az
áttelelő tojásokból az ősanyák

március végén, április elején
kelnek ki, s a fakadó leveleken
szívogatnak, aminek következtében azok besodródnak. Június közepétől szárnyas egyedek
képződnek, amelyek útifűfajokra repülnek át. Nyár végén
települnek vissza az almára.
Rügypattanáskor, piros-bimbós
állapotban, sziromhullás után
permetezzünk.
Hamvas körtelevéltetű
A körte hajtásainak csúcsán a levelek szabálytalanul besodródnak, főerük kör alakban vagy
spirálisan görbül. Erősebb fertőzés esetén a gyümölcsök nem
fejlődnek ki. A fahéjbarna levéltetvek a viaszportól kékes árnyalatúak. Az áttelelt tojásokból
áprilisban kelnek ki az ősanyák.
A körtén két nemzedékük fejlődik, majd szárnyas nőstényeik a galajfélékre települnek át.
Októberben repülnek vissza a
szárnyas egyedek a körtére. A
megtermékenyített nőstények a
vesszőkre, a rügyek tövébe rakják telelő tojásaikat. Rügypattanáskor, fehérbimbós állapotban,
sziromhullás után permetezzünk, ritkításukra szeptember
végén kerüljön sor.
Levélpirosító ribiszke-levéltetű
A ribiszke levelei felhólyagosodnak, a dudorok napsütés
hatására megpirosodnak, árnyékban sárgák maradnak. A
károsított levelek még a nyár
elején elszáradnak, lehullanak.
Az áttelelt tojásokból kelt, sárga levéltetű ősanyák szívogatása nyomán kezdenek a levelek
torzulni. A levéldudorok védelmében elevenszüléssel hozzák
létre telepeiket. Május végén
szárnyas nőstények fejlődnek,
elhagyják a ribiszkét, erdei és mocsári
tisztesfűre,
bársonyos és foltos
árvacsalánra települnek át. Ősszel
visszarepülnek a ribiszkére, s a kéregrepedésekbe rakják
telelő tojásaikat.
Fekete cseresznye-levéltetű
A cseresznyén a hajtáscsúcs

levelei besodródnak a fonákuk
felé, a hajtás növekedése megáll. A besodródott levelek között fényes, fekete tetvek szívogatnak. A telelő tojásokból
márciusban kelnek az ősanyák.
Több nemzedéket hoznak létre
szűznemzéssel, elevenszüléssel. A szárnyas egyedek nyáron
galaj- és veronikafajokra települnek át. Szeptembertől ismét
szárnyasok fejlődnek, amelyek
visszarepülnek a cseresznyére,
s a vesszőkre, a rügyek tövébe
rakják le telelő tojásaikat.
Vértetű
Az alma hajtásain és idősebb
ágrészein fehér, vattaszerű bevonat védelmében barnásvörös
tetvek szívogatnak. A szétnyomott példányok vérpiros
színűek. Szívásuk hatására az
elsőéves hajtásokon borsóalakú duzzanat, a másodéveseken
orsóalakú megvastagodás képződik. Az idősebb részek kérge
repedezik, kiforr, rákszerű duzzanatok, szivacsos sebek fejlődnek rajtuk. A gyökereken telelő
egyedek egy része tavasszal a
fa koronájába vonul, ott gyors
ütemben népes telepeket alkot.
A károsítót emiatt nehéz féken
tartani. A tél végi permetezés
gyéríti, a tavaszi, nyári levéltetvek elleni permetezések pedig
meggátolják elszaporodásukat.
A hagyományos permetszerekkel (Bi 58 EC (0,1/10 l, Pirimor
50 WG (5-7,5 g/10 l) elegendő
ellenük védekezni.
Az alma is szereti a meszet
Két héttel a szedés előtt ajánlatos elvégezni egy mésztartalmú
műtrágyás permetezést a kertben, mivel azzal meggátolhatjuk
a termésfoltosodást.
Mit viszünk a szobába?
Mielőtt az udvarról áttelelésre
lakásunkba vinnénk dísznövényeinket, ajánlatos előbb lepermetezni őket – fajta szerint
– lisztharmat ellen (Kumulus
WG), levélhullás ellen (Previcur
Energy), molylepkék ellen )Karate Zeon 5 CS), illetve a felszedett virághagymákat pácoljuk
Mirage 45 EC-vel.
-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.) Egy párkapcsolatban döntő
fontosságú lehet, hogy a két ember hogyan viszonyul a pénzhez.
Ha nagyon eltérőek a nézeteik arról, hogy mire érdemes költeni,
vagy mit érdemes kezdeni egy nagyobb összeggel, az akár meg is
ingathatja egymás iránti bizalmukat és óvatossá teheti őket.
HALAK (február 21. – március 20.) Kockázat nélkül nincs győzelem, de most túl fontos önnek ez a kapcsolat ahhoz, hogy bármilyen veszélyt vállalni tudna. Hiába halogatja azonban a döntést,
nem tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség
mellett. Pontosan tudja, hogy mit szeretne, tegye hát meg!
KOS (március 21. – április 20.) Mostanában egyre többször tölti
el elégedettséggel, hogy mi mindent megteremtett már és mit ért
el. Szinte érzi, mennyire büszke önre tíz évvel ezelőtti énje, aki
csak álmodozott minderről. Így most a jövőjére vonatkozó tervei
is merészebbek, új világok várnak felfedezésre.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne szégyellje bevallani saját sebezhetőségét és őrizze meg nyitottságát! Kedvese pontosan tisztában van
azzal, hogy milyen nehezen engedi ki ellenőrzése alól az eseményeket
és érzéseit, ezért soha nem fog visszaélni ezekkel. Különösen érzelmeit mutassa ki bátrabban!

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
Két székely pipázik az erdőben a tűznél. Egyszer csak megszólal a fiatalabb: – Mondja kend,
van-e másik gatyája?
Pipáznak tovább, pöfékelnek csöndesen, majd úgy
10 perc múlva megszólal az öregebb: – Van biza!
Pipáznak tovább, nyugodtan pöfékelnek, majd
újabb 10 perc múlva a fiatalabb ismét megszólal: – Akkó ez hadd égjen...
Kovács egy ideje nagyon ideges, és elmegy az
idegorvoshoz. Az anyósa is elkíséri, és kint várja a várószobában. Az idegorvos megvizsgálja
Kovácsot, aztán azt mondja neki:
– Uram, önt valami krónikusan gátolja és minden életörömtől megfosztja.
– Pszt... – csitítja Kovács –, kint ül a várószobában!
Bíróság elé kerül két bűnöző, mert kiraboltak egy
italboltot.
– Mondja, mit kezdtek azzal a töménytelen men�nyiségű alkohollal? – kérdezi a bíró.
–Eladtuk...
– És utána mit csináltak a pénzzel?
– Elittuk!

Pistike odamegy reggel az apjához:
– Apu, tudod mennyi fogkrém fér egy tubusba?
– Nem tudom, Pistike.
– Úgy három méter...
Találós kérdés
– Miért seprűn repkednek a boszorkányok?
– Azért, mert a porszívónak rövid a zsinórja.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Hajlamos rá, hogy azért adjon meg valakinek valamit, mert ezzel hatalmat nyerhet fölötte.
Üzleti kapcsolatokban ezt nyugodtan használhatja, de az egyenrangúságot megkövetelő viszonyokban, például a szerelemben,
nem a legjobb alap a boldogsághoz és harmóniához.
RÁK (június 22. – július 22.) Olyan, mintha néha félne használni az erejét, mintha rossz tapasztalatai lennének ezzel kapcsolatban. Ez a félelme könnyen orvosolható. Mielőtt bármit tesz, egyszerűen kérdezze meg magától, okoz-e ezzel fájdalmat valakinek
vagy inkább segít.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten utazzon, szórakozzon és élvezze az életet! A szerencse most kegyeibe fogadja önt, ezért érdemes megtennie azokat a lépéseket, amelyektől eddig visszatartotta természetes óvatossága.
Érzelmi kapcsolatai egészen új lendületet kapnak, és sok
örömet hoznak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Bízzon jobban saját
intuitív képességeiben, amikor döntéseket hoz vagy tanácsot ad
barátainak! Ha nem mindent akar értelme ellenőrzése alatt tartani
és először észérvekkel megerősíteni, akkor folyamatosan képes
érzékelni megérzéseit, amelyek tévedhetetlenül vezetik.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Talán nincs is tudatában annak, milyen sok emberre van hatással az egyénisége, pedig
sokakat inspirál az, ahogyan gondolkozik, ahogyan megéli az életét. Mindaddig, amíg csak saját magát adja, befelé figyel és nem a
visszajelzésekre, ennek a felelőssége sem fogja nyomasztani.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Mostanában egyre többször választja azt, hogy otthon tölti az estéit és tévét néz. Márpedig
az egyforma mindennapok egyforma benyomásokat hoznak, aminek az eredményei egyforma gondolatok, egyforma tettek lesznek.
Ha változtatni akar, sokat segít, ha színesebbé teszi estéit!
NYILAS (november 23. – december 21.) Akkor számíthat
békés és egymást segítő kapcsolatra, ha partnerével képesek
megérteni egymás nézőpontját. Önnek ez többnyire nem jelent
gondot, hiszen a Nyilasok nyitottságának köszönhetően a legtöbb helyzetben pontosan átérzi, hogy mit gondol, mit szeretne
a másik.
BAK (december 22. – január 20.) Ön sokszor azzal fejezi ki szeretetét, hogy kiáll partnere mellett, ám nem biztos, hogy kedvese
is érzi ennek a jelentőségét. Neki talán nyilvánvalóbb lenne, hogy
mit érez, ha beszélne róla, vagy ha időnként meglepné valamilyen
romantikus ajándékkal, esetleg többet kényeztetné.
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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!
Nemzeteközi furgonos fuvarozásra sofőröket keresünk * Hľadáme vodičov na medzinárodnú
dopravu na dodávky. Tel.: 0917
446 615.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

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

0948 252 606.

Eladó Bátorkeszin 8 áras telken levő 3-szobás családi ház,
gazdasági udvarral.
Tel.: 0905 403 350

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

* Eladó átalakított gar-

zonlakás Komáromban, Rekonštrukcia bytov
a Gazda utcában. TeleLakásfelújítás
fonszám: 0915 069 139.
* Eladó garázs KomáTel.: 0905 450 570
romban, a Sugár utcá		
0948 622 051
ban. Tel.: 0915 603 524.
Komáromban szoba kiadó
két diák számára, közel az állomáshoz.
Tel.: 0907 512 982

A leggazdagabb tankönyvés kottakínálatot
nálunk találhatja!

Jelentkezz szereplőnek
egy felvidéki kisfilmhez.

17-40 éves korig keresünk
női és férfi szereplőket.
Fényképpel csatolt jelentkezéseket a lcvstudio@gmail.
com e-mail címre várjuk.
* Eladó búza és 3 db nagyteljesítményű ventillátor. Érdeklődni lehet a 0915 343 546-os
telefonszámon.

* Régi (háború előtti) rádiókat  
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

* Eladó vadonatúj, turbo
GEMINOX 28-as gázkazán,
átfolyós vízmelegítővel. Tel.:
0905 835 411.

Segédszakácsnőt és
pincérnőt
felveszünk
komáromi részlegünkbe.

Tel.: 0908 480 038
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Autóbiztosítás,
házbiztosítás
megvárásra!
Tel.: 0905 928 195.

Szoba-konyhás lakás eladó a Gazda utca 38. alatt. Tel.: 0944283681.
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MŰSORAJÁNLAT
szeptember 10-től 16-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

7.00 TV2 matiné, 7.15 Egérmese (amer.), 10.25 Babavilág, 12.05 Villám Spencer,
a karibi őrangyal (amer.),
13.10 Szabadlábon Velencében (francia-olasz), 15.35
Dupla vagy semmi (amer.),
18.00 Tények, 18.50 Star
Academy, 22.25 Csempészek (amer.-angol), 0.55 Las
Vegas-i ügyvédek (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyök k lub, 12.50
Döglöt t a k t á k (amer.),
13.50 A szállító (f ra ncianémet), 16.05 Eg yszemé lyes nász út (amer.), 18.0 0
Hí radó, 18.50 K icsi ór iások , 21.15 Másnaposok 3
(amer.), 23.15 Nég y lú zer
( ka nad ai), 1.20 Másnapo sok 3 (amer.)

RTL II

9.25 Tengerparti gyilkosságok (amer.), 10.20 A pletykafészkek (amer.), 12.10
Nicsak, ki beszél! (amer.),
14.00 UEFA Magazin, 15.00
ValóVilág, 19.30 A következő három nap (amer.-francia), 22.00 ValóVilág, 23.00
BeleValóVilág, 23.30 CSI:
New York-i helyszínelők
(amer.)

M2

11.05 Rozsdalovag, 12.30
Vu k (mag yar), 13.40 A k is
időut azók, 15.15 Sherlock,
a jak, 16.10 A k is herceg
leg újabb kalandjai, 17.05
Gyerek versek, 19.05 Dínó -vonat, 20.05 Men nyei
kötelék (német), 21.00 Én
vag yok it t, 22.35 M R 2
Szimfoni k, 1.00 Ryan
Rey nolds (amer.)

Duna tv

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

7.0 0 T V2 mat i né, 10.10
Autós maga zi n, 12.20
Mon k (a mer.), 13.20 Gy ilkos sorok (a mer.), 15.30
Piedone, a zsa r u (olasznémet), 18.0 0 Tények ,
18.50
Sz t á rba n
sz t á r,
21.50 Love Gu r u (a mer.),
23.50
Lód ító
hód ító
(a mer.), 2.05 Haláli testcsere (a mer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.25 Nevelésből elégséges (amer.),
13.15 Egy rém fura család (amer.), 14.10 Kapd el
a kölyköt! (amer.-német),
16.10 Az istenek otthona (francia), 18.00 Híradó, 18.50 A holnap határa
(amer.), 21.05 Salt ügynök
(amer.), 23.00 Életeken át
(amer.)

RTL II

11.30 Segítség, bajban vagyok!, 16.30 A következő
három nap (amer.-francia),
19.00 ValóVilág, 22.00
BeleValóVilág, 22.30 Heti
hetes, 23.30 Gyilkos hajsza
(amer.), 0.30 Lelkes testcsere (kanadai-angol)

M2

12.30 Vu k (mag yar), 13.15
Góg yi felüg yelő, 15.15
Sherlock, a jak, 17.05
Gyerek versek, 17.20 A
k is prér i k ut yák, 19.05
Dínó -vonat, 19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05
Men nyei kötelék (német),
21.00 Fil m k lub, 21.05
Valak i más élete (f rancia), 23.35 A k iválasz tot t
(olasz)

Duna tv

10.50 Noé ba r át ai, 12.55
A
v ilágörök ség
k i ncsei, 14.15 Per u , Ch ile,
14.50 Szeretet tel Holly
woodból, 15.20 Old á s
és kötés (mag ya r), 17.0 0
Ga sz t roa ng yal,
19.30
Zöld k á r t ya (au sz t r álf r a ncia), 21.25 Va d á szat a
Vörös Ok tóber re (a mer.),
23.45 Halálos közellen ség
2. (a mer.)

9.0 0 Isten kezében, 10.0 0
Refor mát us
maga zi n,
12.55 Rú zs és selyem,
13.25 Gogo és George,
14.10 Colu mbo (a mer.),
15.30 Fér jet keresek (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.0 0 Hí radó, 18.35 Tommy és Tuppence for ró
nyomon (a ngol), 19.35
Mag ya rország, szeretlek!,
21.10 World Trade Center
(a mer.)

11.45 Kísér tetek vonata
(magyar), 13.20 Hagyaték,
14.00 Napok, évek, századok, 14.50 Epilógus, 15.25
Hogy volt?, 19.10 Szabadság tér 56, 20.05 Csináljuk
a fesztivált!, 21.30 A Bagi
Nacsa Show, 22.25 Munkaügyek (magyar), 23.00
Helló, szia, csókolom (magyar)

13.15 Nag yok , 13.45 Szaba d ság t é r 56, 14.35 Rejt élyes X X. szá za d , 15.05
Rú zs és selyem , 15.35
Ö nök ké r t ék , 16.30 Nég y
évsza k a mag ya r pu sz t á n ,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30
Sze ret et t el
Hol ly woodból, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.30 E cse r i t eke rcsek ,
23.25 Hag yat ék

Duna World

Pozsony 1

13.20 A szerelem árnyai
(olasz), 14.55 A hetedik
század visszatér (olaszfrancia), 16.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.55 Főzzünk!, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Hírek,
20.25 Hűtlenség szlovák
módra, 22.05 Késő esti találkozó, 22.55 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

11.55 Tudományos magazin, 14.00 Farmereknek,
14.25 Horgászoknak, 15.20
Bajnokok Ligája, 15.45 Európai Liga, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Hetente hét
nap, 22.15 Fargo (amer.),
23.15 Nyári paralimpiai
játékok

Markíza tv

8.50 Den is, a kom isz
(amer.), 11.45 A t it kosüg y nök (amer.), 14.15
K redenc, 15.20 Vala hol
má r lát t ala k , 18.20 Mulat a z elit, 19.0 0 Hí radó,
20.30 Equ ali zer (amer.),
23.15 A testőr (amer.)

JOJ TV

8.55 A Simpson család, 9.50
Ninja Factor (amer.), 11.35
Egyik gond a másik után
(amer.), 13.45 Vadmacskák
(amer.), 16.00 Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Hercules
(amer.), 22.55 A megállíthatatlan (amer.), 1.15 Krimi

Duna World

Pozsony 1

11.00 Szlovákia képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 14.10
Mar ple kisasszony (angol),
17.40 Menjünk a kertbe!,
18.15 Konyhám titka, 20.25
Dr. Martin (szlovák), 21.20
A hongkongi férf i (franciaolasz), 22.55 Julie Lescaut
(francia), 0.20 Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.00 Senki sincs otthon,
13.25 Mesék a nagyvilágból, 15.30 Őrangyalok,
16.45 A szellem 18.30 Esti
mese, 19.00 Hírek, 20.40
Fülig szerelmes (angol),
22.00 Éjféli kovboj (amer.),
23.45 Nyári paralimpiai játékok

Markíza tv

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

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 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.35 Bunyó (amer.), 3.30
Maffiadoktor (amer.)

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 Ezek megőrültek!, 20.30 Star Academy,
21.50 A szultána (török),
23.20 Sherlock és Watson
(amer.)

TV2

RTL Klub

12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.20 Éjjel-nappal
Budapest, 14.35 Nyerő páros, 15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 Nyerő
páros, 20.00 Éjjel-nappal
Budapest,
21.20
Barátok közt, 22.00 Dr. Csont
(amer.), 1.10 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, 16.05
ValóVilág, 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág

M2

11.35 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.20 Rozsdalovag, 15.30
Buckó, 16.20 Mesélj nekem!,
17.40 Zazie kisasszony, 17.55
Connie, a boci, 18.45 Eperke és barátai, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Melissa
és Joey, 0.25 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

12.55 Ízőrző, 13.35 Halálbiz tos diag nózis (amer.),
14.25 A palot a ék köve
(dél-koreai), 15.30 Elfeledet t szerelem (mexi kói),
16.15 Charly, majom a
családban (német), 17.10
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.35 Don Mat teo (olasz),
19.40
Maradj
t alpon!,
20.40 Kék fény, 21.40 Hawaii Five (amer.), 22.35
No – Limit (f rancia),
23.30 Narancsos kacsasült
(olasz)

Duna World

11.25 Á r t atlan g yil kosok
(mag yar), 13.40 Ízőrzők,
15.15
Roma
magazin,
16.20 Hog y volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 K ív á n s á g ko s á r-v á log a t á s ,
20.00 Hog y volt?, 21.00
Hí radó, 21.30 Maradj t alpon!, 22.30 R idi k ül, 23.30
Mu n kaüg yek (mag yar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ kincsei, 16.45 Marika
Gombitová 60, 19.00 Híradó, 20.25 Colette (szlovák), 22.25 Riporterek,
23.00 Titkos életek (szlovák), 0.00 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.10 Park, 15.25 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 19.45 Az első
(szlovák), 20.25 Ballada
a hét akasztott emberről,
21.30 Őrangyalok, 22.30
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

JOJ TV

10.05 Családi történetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.05 NCIS (amer.), 14.00
Monk (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 18.00
Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Alvég, felvég
(szlovák), 21.40 Kredenc,
22.50 Jószomszédi viszonyok, 23.50 Monk (amer.)

9.05Mesék, 10.00 Új kertek,
10.5 5 Építünk, javítunk, bővítünk, 11.35 Apokalipszis
(amer.), 13.25 Sötét világ
(amer.), 15.55 Gagyi mami
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Csillag születik, 22.45 Bérgyilkos (amer.),
1.20 A férfiak is sírnak (amer.)

12.30 Top Sztár, 12.55
Castle (amer.), 13.50 Csillag születik, 16.50 Találd
ki a koromat, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Látogatók, 22.45 Rendőrök akcióban (amer.)

8.35 Scooby-doo (amer.),
10.15
Rendőrakadémia
(amer.), 12.20 Jó tudni!,
15.40 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 17.50 Alvég,
felvég, 19.00 Híradó, 20.30
Valahol már láttalak 23.00
Kredenc

M1

KEDD

JOJ TV

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Nyerő páros,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
22.00 Castle (amer.), 0.35
Döglött akták (amer.)

RTL II

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

TV2

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 Ezek megőrültek!, 20.40 Star Academy,
22.00 Az elvarázsolt dollár
(magyar), 0.15 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Nyerő páros,
15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Nyerő páros,
20.10 Éjjel-nappal Budapest,
21.20 Barátok közt, 22.00
Szulejmán (török), 23.30
Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.35 Hagyjál főzni!,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág, 17.35 Hagyjál
főzni!, 19.30 A gyanú árnyékában (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág

13.10 Tatonka történetei,
13.55 Kaja-kalandok, 14.20
Rozsdalovag, 16.05 Peppa
malac, 16.20 Mesélj nekem!,
18.45 Eperke és barátai,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.05 Az élet megy tovább
(brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Melissa és Joey, 0.25
Az élet sava-borsa (lengyel)

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.10 Tatonka történetei, 14.20 Rozsdalovag,
15.15 Raju, a riksa, 17.55 Connie, a boci, 18.45 Eperke és
barátai, 19.10 Agi bagi, 20.05
Az élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Melissa és Joey, 0.25 Az élet
sava-borsa (lengyel)

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (amer.),
14.25 A palota ékköve (délkoreai), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Maradj talpon!, 20.40 Önök
kérték, 21.40 Velvet Divatház (spanyol), 22.35 Gran
Hotel (spanyol), 23.30 Kékfény

Duna World

13.20 Életkor, 13.40 Szeretettel Hollywoodból, 14.40
Magyar gazda, 16.25 Hogy
volt?, 17.25 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.55
Dallamról dallamra, 21.30
Maradj talpon!, 23.30 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem
tökéletes, 21.35 Szlovák
ízek, 22.10 Cain kapitány
(olasz)

Pozsony 2

14.30 A d iag nózis, 15.25
U k rá n maga zi n, 16.35
Horgászok na k ,
17.0 0
Hí rek , 19.0 0 Est i mese,
19.35 Hí rek , 20.15 A ra ny
lí ra , 21.30 Ő ra ng yalok ,
22.30 Tal k show, 23.45
Nyá r i pa rali mpiai játékok

Markíza tv

10.05
Családi
történetek, 12.00 Szerencsekerék, 13.00 NCIS (amer.),
14.00 Monk (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 A sziget, 21.40
Jó tudni!, 22.45 Atletico
Dvernofka (szlovák), 23.55
Monk (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat, 12.55 Castle (amer.),
13.50 Rendőr akcióban
(amer.), 14.55 Látogatók,
16.50 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Egész héten, 22.30
Igen, főnök!, 23.50 Csalók
(amer.)

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.25
A palota ékköve (dél-koreia),
15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom a
családban (német), 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Maradj
talpon!, 20.45 Szabadság tér
56, 21.40 A mérkőzés (magyar), 23.45 A szeretet köteléke (olasz), 1.20 Czukor Show

Duna World

11.45 A hivatásos szűz (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.45 Kárpát expressz, 15.40
Ecranul nostru, 16.15 Hogy
volt?, 18.50 Kívánságkosár,
19.25 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!,
23.30 Munkaügyek (magyar),
0.00 Kívánságkosár

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00 Menjünk a kertbe!, 14.35 Orvosok
(szlovák), 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 16.55
Poirot (angol), 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Bajnokok ligája, 23.40 Rendőrségi ügyosztály (olasz)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos
magazin,
15.20 Magyar magazin,
17.10 Hírek, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.00 Nyári paralimpiai
játékok, 21.35 Trabanttal
Ausztráliából
Ázsiába,
22.35
Fesztiválpercek,
23.50 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

9.50 Családi tör ténetek,
11.50
Szerencsekerék,
12.50 NCIS (amer.), 13.50
Mon k (amer.), 14.50 A sziget, 15.50 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
A sziget, 21.40 Jó t udni!,
22.40 Jószomszédi viszonyok, 23.40 Tüzes csirke
(cseh), 1.00 Jégkorong világkupa mérkőzés

JOJ TV

7.40 Tárg yalóterem, 9.30
Testőrök, 10.50 Találd ki
a koromat!, 12.50 Castle
(amer.), 13.50 Rendőrök
akcióban (amer.), 16.50
Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Csillag születik, 22.45 Dr.
Csont (amer.), 23.45 Csalók (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
Ezek megőrültek!, 20.40
Star Academy, 22.35 NCIS
(amer.), 0.20 A törvény embere (amer.)

6.20 Mokka, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Tények délben,
12.30 Aktív, 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 Ezek megőrültek!,
20.40 Star Academy, 22.00
Apa ég! (amer.), 0.30 Sztárok
testközelben, 0.40 A férjem
védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.20 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Nyerő
páros, 15.50 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 Nyerő
páros, 20.00 Éjjel-nappal
Budapest, 21.20 Barátok
közt, 22.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 0.40
Döglött akták (amer.)

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, 16.05 ValóVilág, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.45 UEFA
Európai Liga mérkőzések,
22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

11.35 Kérem a következőt!,
13.10 Tatonka történetei,
15.15 Raju, a riksa, 16.20
Mesélj nekem!, 17.50 Connie, a boci, 19.10 Alvin és
a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Melissa
és Joey, 0.05 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.50
A világörökség kincsei
(amer.), 13.25 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15 A
palota ék köve (dél-koreai),
15.20 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.05 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Maradj talpon!, 20.35 Fábr y, 22.00 Béke, szerelem
és félreér tés (amer.), 23.35
Eltávozott nap (magyar)

Duna World

11.50 Az élet szerelmese
(magyar), 13.35 Hazajáró,
14.10 Magyar krónika, 15.35
Kvartett, 16.25 Hogy volt?,
17.20 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván írta, 21.30 Maradj
talpon!, 23.30 Munkaügyek
(magyar), 0.00 Kívánságkosár

Pozsony 1

12.55
Palomino
(olasz),
14.30 Heidi (német), 16.00
Grimm mesék, 17.00 Till
Eulenspiegel (német), 19.00
Híradó, 20.25 Fatima (portugál-olasz), 22.10 Vörös bor
(szlovák), 23.30 Egy ugrás
a mennyország, 0.25 Fatima
(portugál-olasz)

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.20
A madarak vándorlása,
14.00 Hegedűs a háztetőn,
18.30 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.35 Fesztiválpercek,
20.35 Labdarúgás, 23.00
Rendőrség, 23.30 Nyári paralimpiai játékok

Markíza tv

9.30
Kung-fu
Panda
(amer.), 11.10 Honza a király (cseh). 13.25 Minden6ó (amer.), 15.35 Johnny
English (amer.), 17.15 Lány
a sepr űnyélen (cseh), 19.00
Híradó, 20.30 A sziget,
21.40 Atletico Cvernofka (szlovák), 22.40 Kredenc, 23.55 Johnny English
(amer.)

JOJ TV

11.05 A múmia titka
(amer.), 13.30 A függetlenség napja (amer.), 16.35
Éjszaka
a
múzeumban
(amer.), 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 Ez csak fű,
21.30 Látogatók (szlovák), 22.30 Rendőr akcióban (amer.), 23.30 Csalók
(amer.), 0.30 Az igazság 18
kereke (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest,
14.35 Nyerő páros, 15.50
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 Nyerő páros, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20
Barátok közt, 22.00 Csúcsformában (amer.), 0.05 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 Új csaj (amer.),
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 19.30 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág

M2

11.35 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.10
Tatonka történetei, 14.20
Rozsdalovag, 16.05 Peppa
malac, 16.30 Gyerekversek,
17.15 Dávid, a törpe, 17.50
Digby, a tinisárkány, 20.05
Az élet megy tovább (brazil), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Római helyszínelők
(olasz), 0.35 Az élet savaborsa (lengyel)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.25 A
palota ékköve (dél-koreai),
15.30 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Maradj talpon!, 20.40 Agatha
Raisin (angol), 21.40 Tetthely (német), 23.15 Kedves
Michele (olasz)

Duna World

11.15 Cid (magyar), 13.45
Rúzs és selyem, 15.40 Öt
kontinens, 16.20 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték,
21.30 Maradj talpon!, 23.30
Munkaügyek
(magyar),
0.00 Kívánságkosár

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 22.05 Borsalino
(francia-olasz), 0.05 Senki
sem tökéletes

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.40
Egyházi műsor, 14.30 Művészetek, 15.30 Szemtől
szemben, 16.45 Jégkorong,
18.20 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.15 Erzsébet-udvar
(szlovák), 21.35 Nyári Paralimpia, 23.30 Titkaim sikere (francia)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Monk (amer.), 14.50 A sziget, 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
Alvég, felvég (szlovák),
22.50 Non-Stop (amer.)

JOJ TV

7.10 Tárgyalóterem, 9.30
Az ördög nem alszik,
12.00 Híradó, 12.40 Castle
(amer.), 13.40 Hihetetlen
tehetségek, 14.20 Látogatók, 16.50 Találd ki a koromat!, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Sötét világ (amer.), 23.10
A sziget (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 10-én
Nikolett
szeptember 11-én
Teodóra
szeptember 12-én
Mária
Kornél
szeptember 13-án
szeptember 14-én
Szeréna
szeptember 15-én
Enikő
szeptember 16-án
Edit
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a szőgyéni Méri Balázs és a komáromi Laurineczová Stela, az őrsújfalusi Borovica Viktor és a marcelházai Kolarovská Monika, a komáromi Slančík Viktor és Dvončová Andrea, a komáromi
Bodzás Natanael és Pöštenyiová Barbora, a milánói
Spezzano Giulio és a komáromi Kondačíková Gabriela, a berezói Potúčk Michal és a komáromi Baráthová
Tamara.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a gútai Lévai Mirella,
Pálinkás Róza, Czigle Benett és Madarász Roman,
a komáromi Sebestyén Marcell, Jobbágy Olivér, Góra
Hanna és Ryšavá Lara, a tanyi Veszprémi Kristóf, az izsai
Erdei Zsófia, az érsekújvári Vangeľová Stela, a koloni
Mészáros Lea, a hollandiai Doll Maximilian, a megyercsi
Berky Stella, a besenyői Buchelová Zoe és a marcelházai
Csóka Eduardo.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Martonosi Ilona (89 éves), Bartron László
(69 éves), Molnár Ferenc (86 éves), Csernák Erzsébet
(86 éves), Horváth Ferenc (65 éves), Pavlíková Bianka
(19 éves), Výberčí Vladimír (66 éves), Mitaš Ján (65
éves), Pipper Edit (80-éves), a gútai Mgr. Lukáč Stanislav (71 éves), Szabó Mária (77 éves) és Kozma Ferenc (51 éves), az őrsújfalusi Földes János (69 éves),
a bátorkeszi Miriak Anita (34 éves) és Brúder János
(83 éves), a hetényi Gál Gyula (79 éves), a szentpéteri
Bálint Julianna (83 éves), a madari Kovács Ferenc (73
éves), a vágfüzesi Szénási Ilona (83 éves), valamint az
ekeli Szépe József (49 éves).

A Dunatáj receptkönyvéből

BAKONYI BETYÁRLEVES

Hozzávalók:
50 dkg sertéscomb
20 dkg füstölt szalonna
4 fej hagyma
40 dkg vegyes gomba
5 db sárgarépa
3 db petrezselyem
2 ek édes-nemes paprika
1 db paprika
1 db paradicsom
5 dl tejföl
2 ek liszt
1 csokor kapor
só
bors
Elkészítése:

A felkockázott szalonna zsírját kisütjük bográcsban, majd megpároljuk rajta a felaprított hagymát. Hozzákeverjük a felkockázott húst, és megpirítjuk, majd félig megpároljuk.
Ezután hozzáadjuk a felkarikázott répát és petrezselymet, a
vastag szeletekre vágott gombát, valamint a feldarabolt paprikát és paradicsomot. Megszórjuk az édes-nemes paprikával, és
felöntjük kb. 5 l vízzel. Ízesítjük sóval és borssal, és készre főzzük. A tejfölt simára keverjük a liszttel, hozzáadjuk a felaprított
kaprot, és behabarjuk vele a levest. Melegen tálaljuk.

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

Kétszínű cappuccinos
kekszszelet

Hozzávalók:
Kakaós részhez:
25 dkg darált háztartási
keksz
5 dkg porcukor
2 púpos ek cukrozatlan
kakaópor
1 tk rum
12,5 dkg margarin
kb. 0,5 dl tej
Kávés részhez:
25 dkg darált háztartási
keksz
5 dkg porcukor
2 púpos ek cappuccino por
1 tk rum
12,5 dkg margarin

kb. 0,5 dl tej
Tetejére:
10 dkg étcsokoládé
2 ek olaj

Elkészítése:

A kakaós részhez a kekszet elkeverjük a porcukorral és
a kakaóporral, majd hozzáadjuk a rumot, a margarint és
annyi tejet, hogy a massza összeálljon, de ne legyen túl
morzsás.
Egy közepes méretű tepsit kibélelünk folpackkal és szépen
belenyomkodjuk a tésztát.
Ezután a kávés részt is ugyanígy összedolgozzuk és a kakaós részre téve egy kanál domború oldalával elegyengetjük. Lefedve hűtőbe rakjuk, miközben az étcsokoládét lereszeljük és az olajjal vízgőz felett felolvasztjuk.
A kekszes tetejére csorgatjuk és elsimítjuk. Pár órát a hűtőben pihentetjük, majd egy éles késsel felszeleteljük.
Ízlés szerint apró kis cukorkákkal is díszíthetjük a tetejét.

S Z U D O K U

Notebookok,
LCD-monitorok,

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,

Emléküket megőrizzük!

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

MEGEMLÉKEZÉS

Virágok díszítik sírodat,
szívünkben élsz és örökre megmaradsz.

Szeptember 5-én fájdalommal
emlékezünk halálának
17. évfordulóján

özv. Varga Erzsébetre
(szül. Szépe)
Gútán.

Emlékét őrzi szerető családja
és a rokonság

Egynapos sebészet Gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

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

KAJAK – KENU

Prijmeme vodičov do 3,5 t v rámci EU!
Mesače 15-20 000 km, 1-2 týždňové turnusy. Seriozny prístup,
výplata načas, mladý vozový park. Priebežný nástup.
Druh pracovného pomeru: TPP.
Požiadavky: čestnosť, technická gramotnosť, skúsenosti medzinárodnej dopravy výhodou. Sídlo firmy je v Štúrove, servis
a parkovanie je v Komárne. Prosíme len vážnych záujemcov (z
okresu KN, NZ, LV) o poslanie životopisu na
europetransportcv@gmail.com, resp. tel+421 908 555 600
Gépjárművezetőket keresünk
3,4 tonnás furgonokra az EU-n belül!
Havonta kb. 15-20 000 km, 1-2 hetes turnusok.
Amit kínálunk: felelősségteljes hozzáállás, pontos fizetés, új
járműpark. Munkába lépés: folyamatosan.
Elvárások: megbízhatóság, műszaki affinitás, előny a nemzetközi fuvarozásban szerzett tapasztalat.
A cég helye Párkányban van, szervíz és parkolás Komáromban.
Csak komoly érdeklődők jelentkezését várjuk! E-mail címünk:
europetransportcv@ gmail.com, tel.: +421 908 555 600

Horgászbotok javítása:

0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk

Augusztus 14-én folytatódott az evezősök Sznf Kupáért meghirdetett evezősversenye, amelynek egyéni eredményeit az
alábbiakban közöljük.
Vasárnapi versenyek:
2000 m-es távon
K1 9 éves fiúk: 1. BUGÁR Marek,
2. MARSAL Máté * K2 11-12
éves fiúk: 1. DOKTORÍK Jakub
– PODLEISZEK Filip, ...3. DOKTORÍK Dominik – TÓTH Ľudovít, ...8. OTT Jakab – NÉMETH
Dominik * Lányok 9 évesek: ... 4.
TÓTHOVÁ Tamara * Lányok 11
évesek: ... 5. VÁVROVÁ Eva *
Lányok 12 évesek: ...12. BAKOS
Orsolya Virág *
500 m-es távon
K1 kadétok:...2. UJVÁRI Marko,
...6. TANKA Tomáš * K1 Kadétok: ...5. ČERNÁK Martin * K1
kadétok: ...6. NÁHLIK Pavol *
C1 juniorok: ... 3. BANAI TÓTH
István * R2 C1 Juniorok: 1. SÝKORA Samuel Daniel * R1 C1
Kadétok: ...5. MÉHES Zoltán * R2
C1 Kadétok: 1. ZILIZI Richard, 2.
KOCZKÁS Dávid * K1 14 éves
fiúk: ...3. MESZLÉNYI Márk *
R1 K2 Kadétok: ...7. HORVÁTH
Péter – UJVÁRI Marko (Somorja-Komárom) * R2 K2 Kadétok:
... 4. ČERNÁK Martin-NÁHLIK Pavol * R1 K1 13 éves fiúk:
...5. SCHRIMPEL Peter * R2 K1
13 éves lányok: ...3. KOCZKÁS
Eszter (13) * R1 K1 10-éves fiúk:
2. GROLMUS Lukáš * R2 K1
10-éves fiúk: 1. PODLEISZEK
Dávid * M C1 Kadétok: ... 6. MÉHES Zoltán * M1 K1 Kadétok:
... 3. UJVÁRI Marko, 4. TANKA

Tomáš, 5. NÁHLIK Pavol, ...7.
ČERNÁK Martin * F K1 10-éves
lányok: ...3. TÓTHOVÁ Tamara *
F K1 10-éves fiúk: 1. GROLMUS
Lukáš,... 3. PODLEISZEK Dávid,
...8. IKRÉNI Márk * F C2 13-14
éves fiúk: ...4. GALLO David –
LÉRÁNT Christopher Peter, 8.
LÉRÁNT Lucas – ŠVÁSTA Ján
(KOM-ŠKP) * F K2 13-14 éves
fiúk: ...7. BOGYA Bálint (So
morja) – MESZLÉNYI Márk,
...8. JURČO Branislav (PIE) –
SCHRIMPEL Peter * F K1 férfiak:
1. BOTEK Adam * F C1 Kadétlányok: ...5. IKRÉNIOVÁ Viktória *
F C1 Kadétok: 1. KOCZKÁS Dávid, 2. ZILIZI Richard * F K1 Kadétok: ...6. UJVÁRI Marko * F K1
juniorlányok: ...2. PETRUŠOVÁ
Mariana, 3. KONEČNÁ Anita,
...5. GROLMUSOVÁ Bibiána * F
C1 juniorok: ... 3. BANAI TÓTH
István, ... 5. SÝKORA Samuel
Daniel * F K1 veteránok: 1. ZIRKELBACH Gabriel, ... 3. ÓDOR
Ladislav, 4. BUKOVSKY Tibor *
F K1 13 éves lányok: ...3. KOCZKÁS Eszter * F C1 13 éves fiúk: ...
3. LÉRÁNT Lucas * F C1 14 éves
fiúk: 1. LÉRÁNT Christopher Peter, ...4. GALLO David * F K1 14
éves fiúk: ... 3. MESZLÉNYI Márk
* F K2 férfiak: 1. BOTEK Adam
– HORVÁTH Pál * F C2 Kadétlányok: 3. TINKOVÁ Sandra – IKRÉNIOVÁ Viktória (TTS- KOM).

L A B D A R Ú G Á S
III. liga – 5. forduló
Nagyölved – Komárom 1:3 (0:2)
A Duna-partiak a sípszó után
azonnal igazolták, hogy pontot
rabolni jöttek. Egy szögletrúgás
után, a harmadik percben Faragó
megszerezte a komáromiak vezetését. Ezt erősítette meg Haša a 11.
percben, aki tovább növelte
a komáromiak előnyét. A
félidő további részében a
hazai csapat folyamatosan
támadott, de lövéseik pontatlanok voltak, illetve azokat a KFC védelme hatástalanítani
tudta. A második félidőben Faragó
úgy gondolta, hogy jobb lesz továbbra is igazolniuk a komáromiak fölényét és a 66. percben egy
szemfüles felfutás után berúgta
a komáromiak harmadik gólját.
Hét perccel a mérkőzés lefújása
előtt a nagyölvedi Cingel szépített
* Komárom csapata a bajnoki
táblázat negyedik helyén áll 11
ponttal.
IV. liga – 5. forduló
Felsőbodok – Gúta 1:1 (0:0)
A hazai csapat folyamatosan támadta a gútaiak kapuját, viszont a
vendégek védelme ezúttal tökéletesen működött. A második félidő
nyolcadik percében vezetéshez
jutottak a bodokiak, ám a vendégek nem indítottak veszélyes
ellentámadásokat. Úgy tűnt, nem
lesz változás, ám a találkozó utolsó percében az egyik hazai játékos
kézzel ért a labdához és a megérdemelt büntetőt Magyar értékesítette * ČFK Nyitra – Szentpéter
0:3 (0:0) Az első félidő folyamán
kölcsönös erőpróbára került sor,
ám csak nagyritkán jutott el a
labda valamelyik kapu elé. A második félidő 5. percében Valko
vette be a nyitraiak kapuját, majd
Kianek öt perccel később tovább
növelte a vendégek előnyét. Az
egyre idegesebben játszó nyitraiak durva szabálytalansága miatt
a játékvezető 11-est ítélt, amit a
77. percben azután Kianek értékesített, megszerezve a szentpéteriek harmadik gólját.* Udvard
– Imely 1:0 (1:0) Felfutásból, a
találkozó 13. percében vezetéshez
jutottak az udvardiak és előnyüket
a hátralévő 77 percben meg is tudtak őrizni * A bajnoki táblázat
5. helyén Gúta áll 10 ponttal, 6.
Ímely 10 ponttal, 7. Szentpéter 7
ponttal.
V. liga – 5. forduló
Naszvad – Óbars 1:2 (0:1) Varga a 68. percben szépített. Az első
félidő 43. percében a barsiak szerezték meg a vezetést, ráadásul a
második félidő hatodik percében
növelték is előnyüket. A naszvadiak gólja a találkozó 68. percében

született Varga révén * Hontfüzesgyarmat – Hetény 2:1 (1:1)
A találkozó 16. percében Bozsaky
nem kegyelmezett és a gyarmati
szurkolók nem kis meglepetésére
megszerezte a hetényiek gólját.
Igaz, alig tíz perccel később már
egyenlíteni tudott a hazai csapat és elkezdődött az idegek
játéka. A találkozó jelentős részében a hetényiek
voltak aktívabbak, ám a
hazai csapat mindenáron
győzni akart. Egyik ilyen
támadásukat követően, a találkozó 61. percében a 16-os tájékán
egy lepattanó labda miatt Nevolný
öngólt adott csapatának * Bellegszencse – Ógyalla 2:3 (1:2) Az
első gólt a hazaiak lőtték a 10.
percben, ám hat perccel később
Porubszky kiegyenlített. sőt négy
perccel később Kurák révén ismét
a bellegszencseiek szomorkodhattak. A 73. percben ismét sikerült a
hazai csapatnak kiegyenlítenie, de
Porubszky duplázott a 87. percben és a gyallaiak megérdemelten
győztek * Ekel – Szalka 2:0 (1:0)
Annak ellenére, hogy a vendégcsapat megelőzi az ekelieket a
bajnoki táblázaton, most iskolapéldát láthattak a szurkolók arra,
hogy kell a szerkezetileg teljesen
átalakított csapatot győzelemre
vezetni. Az első félidő 20. per
cében Tamási törte át a szalkaiak
védelmét, amely azután már nem
adott esélyt a védelem feltörésére. A második félidőben is inkább
a védekezésre összpontosítottak
a vendégek, amit viszont a 76.
percben Hrabovskýnak sikerült
feltörni * Marcelháza – Gyarak
5:2 (1:0) Az első félidőben csak a
két térfél között pattogott a labda
és csupán a 43. percben sikerült
Hausleitnernek megszereznie a
vezetést. A második félidő első
percétől azonban mindvégig izgalmas és parádés teljesítményt
láthattak a hazai szurkolók. A 3.
percben Hausleitnerner, a találkozó 55. percében Németh, a 68.-ban
Hegedűs, majd a találkozó utolsó
percében Kecskés gólja igazolta
a marcelháziak fölényét * Az 5.
forduló után a bajnokság állása:
3. Marcelháza (10 p.), 5. Ógyalla
(9. p), 9. Ekel (6 p.), 11. Hetény
(6. p) 16. Naszvad (3).
VI. liga – 5. forduló
Csallóközaranyos – Nemesócsa
2:2 (2:1) Az 5. percben Lelkes
megszerezte a hazaiak vezetését,
ám a 21. percben Berecz tovább
növelte a hazaiak előnyét. Két
perccel később Hipp szemfüles
gólja zárta a 21. percben a játékot,
a továbbiakban mindkét csapat inkább a védelemre összpontosított.

Végső búcsú
a kiváló sportembertől

Mint arról korábban hírt adtunk, hosszú, türelemmel viselt
szenvedés után, 67 éves korában távozott az élők sorából

Lebó Boldizsár

valamikori labdarúgó, játékvezető,
ifjúsági edző.
Mindazok, akik ismerték és szerették,

szeptember 15-én, 14 órakor
a gútai temetőben,
illetve

16,30-kor az izsai temetőben

vehetnek részt hamvasztás utáni végső búcsúztatóján.
A szervezők arra kérik a résztvevőket,
ne hozzanak koszorút, vagy virágot a szertartásra,
hanem annak értékét
ajánlják fel emléktáblájának elkészítésére.
A Gútai Városi Hivatal felajánlása alapján
hamvait végül a gútai temető urnafalában helyezik el.

Így volt ez a második félidőben
is, amikor a hazaiak elfelejtették,
hogy a mérkőzés a lefújással ér
véget, s így a szemfüles Ledecky a 90. percben kiegyenlített *
Őrsújfalu – Marcelháza B 1:5
(0:2) A vendégek gólözönét a
25. percben Takács nyitotta meg,
majd a 35. percben Obložinský
növelte a marcelházi fakócsapat
előnyét. A második félidő harmadik percében ismét Obložin-ský
rúgott gólt a hazaiaknak, az 59.
percben pedig Varga. Az újfalusiak egyetlen komoly támadását a
83. percben Beke fejezte be góllal,
ám a 85. percben Mohos zárta le
a vendégek gólzáporát * Bátorkeszi – Újgyalla 3:1 (0:1) Nem
kis meglepetésre a vendégcsapat
csatára, Rigó szerezte meg az újgyallaiak vezetését a találkozó 24.
percében. A második félidőben
azonban a hazaiak átszervezték
soraikat, csapatuk az 54. percben
büntetőhöz jutott, amit Barton
értékesített. Az egyenlítés után
csaknem félórát kellett várni, míg
Konc is megmutatta magát, a 80.
és 90. percben emlékezetes gólokat lőtt * Szilos – Dunaradvány
8:2 (4:2) Szép és látványos edzőmérkőzéssel örvendeztette meg
szurkolói táborát a hazai csapat,
amely lényegében 90 percen át
egy kapura játszott. Az első percben Géč gólja jelezte, hogy érezhető lesz a hazai fölény, majd hét
perccel később Gažo növelte a szilosiak előnyét. Erre azonban még
Škuliba válaszolni tudott, majd a
28. percben Babiš, illetve Németh
(34. perc) gólja jelezte a hazaiak
fölényét. A második félidő a hazai csapaté volt, az 53. percben
Čebela, a 60. és 76. percben Géč,
majd a 78. percben Cabadaj talált
a vendégek hálójába * Búcs –
Perbete 0:8 (0:4) Fekete nap volt
ez a hazai csapat számára, hiszen
már az első félidőben érezni lehetett a vendégek hatalmas fölényét.
Góllövők: Lakatos – 39., 56., 77.

és 85. perc, Rigó – 21., 36. perc,
Tóth 27. perc, Csontos 86. perc. *
Izsa – Madar 2:1 (0:1) A találkozó második percében Gáspár egy
szemfüles felfutásból megszerezte a vendégek első (és egyetlen)
gólját. A második félidőben már
az izsaiak is tudtak villantani,
Smolka a 82., Dovalovský a 90.
percben szerzett gólt * Vágfüzes
– FK Actív Nagykeszi 0:3 (0:3)
Az egyre erőteljesebben menetelő
Actív ezúttal sem hagyott semmit
a véletlenre, a 19. percben Bagin,
a 40. és 44. percben pedig Horváth
gólja igazolta a kesziek fölényét.
A bajnoki táblázat: 1. FK Actív 15 ponttal, 2. Perbete (12),
3. Marcelháza B (10), 4. Bátorkeszi 10), 5. Keszegfalva 10, 6.
Dunamocs (9), 7. Nemesócsa (8),
8. Szilosháza (7,) 9. Újgyalla (7,)
10. Csallóközaranyos (7), 11.
Izsa (6), 12. Madar (5), 13. Búcs
(4), 14. Vágfüzes/Kava (2), 15.
Őrsújfalu (1), 16. Dunaradvány
(0).
VII. liga – 3. forduló
Path – Tany 4:4 (0:1) góllövő:
Czúth 2, Kosztolányi, Markovics,
illetve Zobák 2, Kotton 2 * Bogyarét – Szentpéter B 1:2 (1:1)
góllövő: Leczkési, illetve Urbánek
2 * Bajcs – Csicsó 2:1 (1:0) góllövő: Bachorecz, Palacka, illetve
Nagy * Nagysziget – Megyercs
5:2 (1:0) góllövő: Leckési 4, Lengyel, illetve Paluska (11-es) és
Szoboszlai * Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 4:2 (1:0) góllövő: Negyedi, Bitter, Károlyi, Pál, illetve
Baranyai 2 * A komáromi SJEnek szünnapja volt.
V. ifjúsági liga U19
A héten két fordulót játszott le
az ifjúsági utánpótlás:
Nagylót – Naszvad 3:3 (2:2) góllövő Szabó 2 és Dibúz * Szőgyén
– Szentpéter 8:0 (2:0) * Kürt
– Szentpéter 1:2 (1:1) góllövő
Ölvecky és Lengyel * Naszvad
– Garamkálna 2:1 (1:1) góllövő
Szabó 2.

KOSÁRLABDA
A komáromi kosarasok számára véget ért a nyári szünet, sor
került az alapozóedzésekre és máris előkészületi mérkőzéseken bizonyítják, hogy újra a bajnokság élére törnek.

MBK Rieker COM-therm Komárno – BK Armex Děčín
83 : 62 (25:17, 26:16, 19:18, 13:11)
Az első pillanattól bizo- lyeztetniük a děčínieknek, a
nyította cseh ellenfelének többiben szembetűnő volt a
a komáromi csapat, hogy Duna-partiak fölénye. Komámegérdemelten van a leg- rom legjobbjai: Langston 17,
jobbak között. Csak a har- Marchyn és Babineaux 15madik negyedben sikerült a 15, Vido és Halada 8-8, Bilič,
komáromiak kosarát veszé- Kuffa a Tomič 6-6, Jurčina 2.
MBK Rieker COM-therm Komárno – USK Praha
81 : 72 (23:17, 24:18, 26:23, 8:14)
Az, hogy Csehország egyik társor is gyorsan kifárad, az
legjobb csapata lépett Ko- utolsó negyedben ez az eredmáromban pályára, egyben ményekben is megmutatkojelezte azt is, hogy ez a ta- zott. Komárom legjobbjai:
lálkozó nem lesz könnyű. Az Kuffa és Babineaux 14-14,
első félidőben már látszott, Langston és Tomič 13-13,
hogy a komáromiak védelme Marchyn 9, Halada és Bilič
még nem tökéletes, s a csa- 8-8, Vido 2.

KAJAK – KENU
Koczkás Olivér mesteredző vezetésével a komáromi evezősutánpótlás a múlt hét végén az olaszországi Caldonazzo
országos bajnokságán szállt vízbe. Az egyik legnagyobb meglepetést Koczkás Eszter okozta, aki elnyerte az olasz bajnoki
címet...
Egyéni eredmények:
Szombaton 2000 méteres táv Koczkás Eszter * C2: 1. LeK1: 1. Koczkás Eszter * C1: rant Christopher Peter és Gal1. Lerant Christopher Peter, 2. lom David * C1: 1. Lerant ChGallo Dávid
ristopher Peter, 2. Gallo Dávid
200 méteres távon: K2 és K4: * C1: 1. Lerant Lucas * C2: 1.
(az olasz csapat tagjaként) 1. Lerant Lucas – Pani Julio.

Országúti KERÉKPÁRVERSENY
Önt is várjuk!

Szeptember 11-én
8 és 10 óra között!

AT L É T I K A

Valószínűleg a Bakonyalja Futóverseny szervezői sem gondolták volna, hogy az Ászár-Bársonyos közötti oda-vissza félmaratonba bekapcsolódó felvidéki csapat „begyűjti” szinte
az összes kategóriadíjat. A sikeres csapat: Tóth Ági, Gyurkovics Erika, Tóth István, Heringh Veronika, Tóth Tímea, Király Mátyás, Földes Csaba, Király Zsuzsa, Kele Géza, Sándor Éva, Bögi Sándor, Képesi Attila és Lelkes József.

Szeptember 11-én rajtol a komáromi APÁLI étteremtől a hagyományos, nemzetközi Pike Bike Maraton. Fél nyolctól 10
óráig lehet nevezni, amit minden további 15 percben folyamatos rajt követ.
Korcsoportok:
1. junior fiúk 18 éves korig (szül.:1998 és később) * 2. junior
lányok 18 éves korig (szül.: 1998 és később) * 3. férfiak 19-39
(szül.:.1977-1997) * 4. nők 19-39 (szül.: 1977-1997) * 5. szenior
férfiak 40 éves kortól (szül.: 1976 és korábban) * 6. szenior nők
40 éves kortól (szül.: 1976 és korábban) * 7. szenior II 60 év felett* Csak CROSS kategóriában: szül.: 1956 és korábban. A 15
évnél fiatalabbakat csak a helyszínen, felnőtt hozzátartozó nevezheti be! Kizárólag azon versenyzők jogosultak a rajthoz állni,
akik a versenykiírásnak megfelelő nevezést adtak le a szervezőknek, és amely nevezést a szervező a részükre – rajtszám
biztosítása mellett – visszaigazolt.

B I R K Ó Z Á S
Szeptember 3-án Nyárasdon, a Vásárúti Birkózóklub szervezésében került megrendezésre az I. Vásárúti Polgármester
Kupa, nemzetközi meghívásos ifjúsági kötöttfogású birkózóverseny, melyre meghívást kapott a komáromi Spartacus
Birkózóklub is. Csóka Krisztián vezetésével ezen a színvonalas birkózóversenyen négy ország 15 klubját képviselve 107
birkózó vett részt. A komáromi Spartacus Birkózóklub végeredményben egy arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel, valamint két ötödik hellyel térhetett haza. Az egyéni versenyben
birkózóink a következő eredményeket érték el:
Diák 2003-2004 korosztály: Kadétok 1999-2000 korosz35 kg-ban 1. hely NAGY Ni- tály: 76 kg-ban ... 2. hely
kolas * 40 kg-ban ... 5. hely KONYÁRI Dániel, 3. hely
VELSICZ Richárd * 48 kg- HULMAN Nikolas, ... 5. hely
ban ... 3. hely LAKATOS NAGY Arnold
Dr. Kúr Károly
Imre.
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