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Továbbra is kérdés, hogy a korábbi cégvezetést
mikor és hogyan vonják felelősségre?

Színjáték hazugságokkal
Obonya Zsuzsanna felvétele

Komáromban folyik a budapesti augusztus 20i
tűzijáték zenéjének rögzítése

Szarkáék szerzik a zenét

Lassan már egy évtizede, hogy a Ghymes együttes és a Farnbauer Péter vezette komáromi
hangstúdió gyümölcsöző együttműködést folytat, amelynek eredményeképpen Szarka Ta
másék valamennyi hanglemezének anyagát itt rögzítették. Napjainkban is folyik a közös
munka, ugyanis az augusztus 20i Szent Istvánnapi ünnepség leglátványosabb eleméhez,
a tűzijátékhoz őket kérték fel egy önálló zenemű megkomponálására.
Tavaly a budapesti Duna-par- Kultúra Lovagja címet is vise- sók –, aki örömmel vállalta a
ti látványosságban csaknem li. A Kossuth-díjas zeneszer- közreműködést Szarka Tamás
huszonötezer
látványelem ző gondoskodott arról, hogy a munkájában.
szerepelt, és a műsor fontos ré- darabban feltűnjön a Kossuth- Az idei tűzijáték zenéje egyesze volt az aláfestő zene, amit és Liszt Ferenc-díjas opera- lőre hét lakat alatt őrzött titok,
ismert klasszikus és modern énekes, Miklósa Erika hangja de Szarka Tamás zeneszerző
zeneművekből válogattak. Az is – őt 2014 óta a Virtuózok annyit elárult: alkotás közben
idei szervezők ötlete alapján
most Szarka Tamás, a Ghymes
együttes egyik alapítója is közreműködik az augusztus 20-i
tűzijáték zenei aláfestésének
elkészítésében. Szarka Tamás
többek között a Nyitott Európáért díj (1999), a Magyar Művészetért díj (2001), az Arany
Zsiráf díj – world music/jazz
kategóriában, az eMeRTondíj – a legjobb határon túli
magyar zenekar vezetőjeként,
az Artisjus-díj, a Fonogram
díj, a Bartók Béla-emlékdíj, a Felvétel előtti egyeztetés a stúdióban Farnbauer Péterrel,
Pro Renovanda Cultura Hun- Miklósa Erikával és Szarka Tamással.
Kép: híradó.hu
gariae Alapítvány Díja – Kemény Zsigmond-díj, a Ma- komolyzenei
tehetségkutató egyik fő célja az volt, hogy a
gyar Örökség díj kitüntetettje versenyének zsűrielnökeként hazaszeretet kihangozzék a mű
mellett a megtisztelő Magyar is ismerhetik a felvidéki olva- minden részletéből.

Írásunk címe jellemzi azt a sajtótájékoztatót, amelyre a múlt héten került sor a vá
rosházán. Annak témájául a KOMVaK gazdálkodása szolgált. Mindenki hangsújozta,
hogy a vízművek körül minden rendben van, rendkívül jók a gazdasági eredmények és
így tovább. Azt is megtudhattuk, hogy a jelenlegi vezetés ugyan bűnvádi feljelentést tett
a volt vezetés ügyletei miatt, ám azt a nyomozati szervek leállították azzal az indoklás
sal, hogy nem keletkezett kár! Számukra az a gazdasági tevékenység, amely csaknem
10 milliós veszteséget okozott Komáromnak, nem bűncselekmény. Akkor viszont mi?
Hogy is van ez? Tehát ha a titkosította, addig Keszegh kitakarják majd, banki, adó-,
volt igazgató jogtalanul aláírt Béla szó szerint ezt mondta: „a illetve üzleti titokra hivatkozegy 500 ezer eurós szerződést, due diligence esetében elfogad- va. Ez pedig újabb céltudatos
akkor nem keletkezett kára a tam én magam is, de elfogadtuk hazugság, mivel a banki titok
vízműveknek? Akkor például korábban azt az érvelést, hogy a bankot kötelezi titoktartásra
ha egy bankrablót tette elkö- csak a képviselők nézhessék és nem az ügyfelet, ugyanúgy,
vetése közben elfognak és így meg, mert megnézhették azok mint az adótitok esetében. A
nem tudja elvinni a pénzt, va- a képviselők, akik igényt tar- vízműveknek, mint városi tujon felmentik, mert nem érte tottak rá, tehát hozzáférhető lajdonú cégnek nem lehet semkár a bankot? Ez nagyon va- volt az anyag szűkebb körben mi más oka arra, hogy a bank-,
lószínűtlen, de a vízműveknél … de most határozottan kértük, illetve adótitkra hivatkozva elminden lehetséges. Vagy szin- hogy minél szélesebb körben titkoljon valamit, csak az, hogy
te minden, csak az nem, hogy legyen elérhető”. Adódik a kér- így is leplezze a múltbeli viszvégre valaki – mondjuk ez dés, hogy ki érvelt a titkosítás szaéléseket.
lehetne a város polgármeste- mellett, ha az igazgató állítása Az is elhangzott, hogy azért
re, alpolgármestere – valóban szerint ő nem? Egyébként szó nem hozták nyilvánosságra
kiteregeti a múlt szennyesét, sincs arról, hogy hozzáférhe- mert a bankkal folytatott tárbűntényeit, így bizonyítva, tővé akarták tenni a jelentést, gyalásnál ez előnyt jelentett.
hogy tényleg le akar számolni mivel annak ellenére, hogy a A banki hitelt a cég Kóňa Mivelük. Ehelyett inkább frázi- 211/2000 sz. törvény alapján ki- roslav szavai szerint már ápsokat ismételgetnek, misze- kértük, ám a mai napig csak egy rilis 19-én merítette, mégsem
rint a vízművek mindannyi- rövid kivonatát kaptunk meg. hozták nyilvánosságra a jelenunké, az összes komáromi Azt, amit nyilvánvalóan a kép- tést. Valószínűleg tehát ez is
polgáré, legalábbis Keszegh viselők intellektuális szintjéhez hazugság.
Béla szerint. Ha tényleg így alakítottak, bízva abban, hogy A tájékoztatón egyébként
gondolja az alpolgármester úr, úgysem érdekli őket az ügy. Ez megtudhattuk, hogy annak
akkor vajon miért nem hozták így is van, hiszen mindössze idején a vízművek számláit
eddig nyilvánosságra a due két képviselő olvasta át a jegy- végrehajtó zárolta. Erről vadiligence (cégátvilágítás) tar- zőkönyvet, melyet egyébként a jon miért nem tudunk semmit?
talmát? Ha a vízművek való- polgármester irodájában őriztek. Megtudhattuk azt is, hogy
ban a polgároké, akkor hogy Ezekután azt feltételezzük, hogy mindez a rossz alapszabálynak
lehet, hogy a cégátvilágítás most talán közzéteszik a jegyző- tudható be.
eredményét titkosították (mert könyvet, de a kényes részeket
(Folytatás a 2. oldalon) 
ez történt, hiába is magyarázkodtak a sajtótájékoztatón)?
Míg Ruman Patrik igazgató
azt nyilatkozta, hogy ő nem

Ha továbbra is eredménytelenek
lesznek a tárgyalások,
összeomlik a hazai járóbetegellátás
Folytatódik
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a régió legismertebb,
szórakoztató zenét biztosító
csapata, a délkomáromi

Elektron Band
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Korábban is foglalkoztunk a hazai körorvosi helyzettel, s véleményünket megerősítette a Já
róbetegellátást Működtetők Szövetsége is. Múlt héten közzétett nyilatkozatukban ismételten
felhívták a figyelmet arra, hogy ha nem változnak a járóbetegellátás működésének körülmé
nyei, valamint annak finanszírozása, akkor 25 éven belül komoly vészhelyzet alakulhat ki az
ország egészségügyi ellátásában.
A mai, gazdaságilag kiegyen- láns kezelést biztosíthassunk és a hozzájuk tartozó közös
súlyozottabb helyzetben felér a betegeknek, hogy az orvosi várótermekbe költöznek át.
egy öngyilkossági kísérlettel beavatkozások reális értékét Kevés az olyan önkormánynem foglalkozni az ambu- fizessék meg. Ezzel egyrészt zat, mely nagylelkűen eltekinláns kezelésben tapasztalható a páciensek is magasabb mi- tene a bérleti díjak fizetésétől,
válsággal, hiszen a betegel- nőségű ellátást kapnának és annak ellenében, hogy a körolátás puszta léte is kérdéses- az orvosok is igazságosab- vosnak több jusson a gyógysé válhat. A járóbeteg-ellátás ban lennének megfizetve. szerekre, felszerelésekre.
működésének körülményeiről Az állami biztosító azonos Ritka az olyan példa, mint
szóló tárgyalások a szövet- feltételeket kínál minden mű- Gútáé, ahol az önkormánység és az Általános Egész- ködtetőnek, és már csak a Já- zat egészségügyi központja
ségbiztosító (VšZP) között róbeteg-ellátást Működtetők modernizálására, bővítésére
még nem fejeződtek be. Peter Szövetségével nem egyezett igényelt állami támogatást, s
Slezák, a szövetség elnöksé- meg. Az Általános Egészség- ennek eredményeképpen begi tagja megemlítette, hogy a biztosító képviselői kiemel- teg- és személyszállításra allegnagyobb egészségügyi biz- ték, hogy a Járóbeteg-ellátást kalmas lifttel, és az emeletrátosító által javasolt összeget Működtetők
Szövetségével építésnek köszönhetően újabb
legalább 10%-kal szeretnék december 31-ig érvényes szer- szakrendelőkkel bővülne a jeemelni. – Ha a reális helyze- ződésük van, de a tárgyalások lenlegi egészségügyi központ.
tet vennénk figyelembe, akkor még folynak.
Persze az ideális az lenne, ha
nem 10, hanem 35-40%-ról A körorvosok számára tovább- valamennyi körorvos ebben az
kellene beszélnünk. Egy fel- ra is a legnagyobb kiadást az épületben rendelne, és korszeszerelés nélküli rendelő ese- orvosi rendelők bérlése és a rű diagnosztikai berendezések
tében ugyanis mintegy 8 000 rezsiköltségek jelentik. Ezért is a rendelkezésükre állnának.
euróra lenne szükség – hang- van az, hogy a többnyire köz- A gútai városvezetés elképzesúlyozta az egyik sajtótájékoz- ségi, illetve városi tulajdon- lése szerint a városi költségtatón. Szerinte is az egyedüli ban levő egészségügyi létesít- vetésből vásárolna ilyeneket,
járható út, hogy maximális mények kiürülnek, az orvosi majd azokat bérleti díj ellenéminőségben elérhető ambu- rendelők kisebb helyiségekbe ben használhatnák az orvosok.

Ajándék
Amersfoortból

A komáromi katolikus temető talajviszonyai sok esetben ko
moly megpróbáltatást jelentenek az idős, vagy mozgássérült
hozzátartozóknak, amikor szeretteik sírját szeretnék felke
resni. A múlt héten érkezett második „hazájába” Hendrich
Opscherper, aki Gúta és a holland Amersfoort között folytat
jószolgálati tevékenységet. Ezúttal – többek között – egy mo
dern, időjárásnak is ellenálló, mozgássérülteknek szolgáló
kocsit hozott, amelyet dr. Földes Sándornak, a Brigetio temet
kezési vállalat igazgatójának adott át. A kerekes széket a ko
máromi katolikus temető bejárata melletti irodában helyezik
el, ahonnan bárki kikölcsönözheti temetések, illetve temetői
látogatások céljára. A kocsi kétszeres biztosítású fékekkel van
ellátva, kerekei pedig speciális tömör gumik. Felvételünkön
– amely az átadás pillanatában készült – Nick Opscherper,
Henk Opscherper, dr. Földes Sándor látható.
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Közös ülésen erősítették meg Izsa és Almásfüzitő együttműködését

Másfél évtized az összetartozás jegyében
Manapság egyre nehezebb a vidéki lakosság számára az elvárt életszínvonalat bebiztosítani, összehasonlítva a
nemzetközi átlaggal, annak ellenére, hogy egyes kimutatások szerint a szlovák vidék potenciális fejlődést mutat.
Izsa község igyekszik a megfelelő feltételeket megteremteni a fejlődéshez, bebiztosítani a társadalmi infrastruktúrát, és a fiatal generációt motiválni, hogy a megélhetéshez tartós bázist találjon. A határ menti területen lévő
községek hosszútávú együttműködése bővíti a lehetőségeket a régióban. A települések stratégiailag megfelelnek
a turizmus és az idegenforgalom fejlesztésére, ám az adottságok nincsenek kihasználva, legfőképpen koordinációs és a pénzügyi források hiánya miatt. Ennek ellenkezőjét mutatja Izsa és a Duna jobb partján fekvő testvérközsége, Almásfüzitő esete. A két település önkormányzatai közötti szerződés nyomán készült egy működési és
szervezési rendelet is, amely előirányozta a lehetséges együttműködés irányvonalait az önkormányzat, művelődés, sport, kultúra, turizmus és gazdaság terén.

Szombaton délelőtt az izsai
községházán három település képviselete találkozott az
ünnepi ülésen, ahol a hazaiak
és az almásfüzitőiek mellett
megjelentek Murony község
képviselői is, akik még csak
most építik ki a kapcsolataikat
az izsaiakkal.

Az ünnepi ülésen részt vett
Almásfüzitő község küldöttsége, Beró László polgármesterrel az élen, valamint a község
jegyzője, dr. Szeidl Bernadett,
Murony község küldöttsége,
amelyet Ladányi Lászlóné alpolgármester vezetett. Szép
gesztus volt, hogy az ülésre
meghívták azokat a volt polgármestereket is, akik a baráti
kapcsolat létrejötténél bábáskodtak: Karánsebesy Lukácsot,
Almásfüzitő, valamint Tóth

Kurucz Mária mérnököt, és
Sámson Ferencet, Izsa község
korábbi polgármestereit. A római katolikus egyház képviseletében Szabó Miklós plébános
is ott volt az ünneplők között. A
baráti kapcsolat kialakulásának
története Izsa és Almásfüzitő
önkormányzatai között még

2003. június 30-án kezdődött,
amikor testvértelepülési kapcsolatot létesítettek.
Mindennek voltak előzményei
is, hiszen a kezdeményezés valójában az Almásfüzitői Baráti
Kör érdeme, és a lehetőségeket
kihasználva, a 2001-es május
1-jei lovas napon a két község
szervezésének köszönhetően
határátkelőt létesítettek a Duna-parton és az Almásfüzitői
Sporthajó Egyesület jóvoltából
vízi úton is meglátogatták egy-

Hazugságok színjátéka
(Befejezés az 1. oldalról)
Az az alapszabály, amit nyilván nem a testület fogadott
el, hanem valamilyen gonosz
külső ellenség (aki a vízműveket akarta megszerezni) el a testület háta mögött.
Lapunk már évek óta foglalkozik a vízműveknél uralkodó állapotokkal, és mindig
hangot adtunk azon véleményünknek, hogy a vízművekre
a legnagyobb veszélyt az az
inkompetens, korrupt társaság
jelenti, melyet önkormányzatnak nevezünk. Érdekes, hogy
a képviselő-testület minderről
tudott, nemcsak tőlünk, hanem
még a vízművek felügyelőbizottságának jelentéseiből is,
melyben mindig két képviselő ült. Szabó Béla például
2004-től folyamatosan tagja
a bizottságnak, ám a máskor
olyan körültekintő elemzéseket végző képviselő ez esetben
nem tartotta szükségesnek az
időben történő figyelmeztetést.
De talán a testület hozzáállását
a vízművek menedzseléséhez
legjobban Andruskó Imre szavai jellemezik, aki a saját parlamenti asszisztensét akarta a
vízművek felügyelőbizottságá-

ba juttatni. Azt mondta, hogy a
jelölt nem ért sem a vízgazdálkodáshoz, sem a közgazdasághoz, de „megfelelő ember volna a kérdéses posztra”. Ebben a
gondolatban mutatkozik meg a
képviselő úr valós énje: csak az
a fontos, hogy a jelölt hű embere legyen és a szakmaiság nemcsak nem fontos, hanem egyszerűen hátrány. Ez a filozófia
okozza, hogy az összes városi
intézmény, cég veszteséges és
csak a városi költségvetést terheli.
Összefoglalva kijelenthetjük,
hogy a szerdai sajtótájékoztató
már a választási kampány része
volt, tele hazugságokkal, féligazságokkal és nem volt más
célja, mint megindokolni, hogy
a város, illetve a vízművek miért nem hozta nyilvánosságra a
cégátvilágítás jegyzőkönyvét.
Miután figyelmeztettük az illetékeseket, hogy a nemzetközi
jogászok véleménye alapján a
város pénzén készített gazdasági elemzés tartalmát joga van a
város minden polgárának megismerni, megszületett a döntés
a due dilingence nyilvánosságra hozásáról.
No comment.

mást. Ekkor merült fel a partnerközösségi szerződés megkötésének ötlete, amelyet tett
követett, és ma már rendszeressé vált a két önkormányzat
együttműködése. Almásfüzitő
és Izsa község önkormányzatai a 2003-as év folyamán
elhatározták, hogy kialakuló
kapcsolatukat testvértelepülési
szerződéssel teszik nyomatékosabbá. Tudni kell, hogy abban
az időben zajlott az európai
uniós csatlakozásról szóló népszavazás, melynek eredménye
lehetővé tette mindkét ország
részére az együttműködés elmélyítését. Községeik a Duna
két partján légvonalban alig
pár száz méterre, szinte látótávolságra fekszenek egymástól,
ezért kézenfekvő volt a határon
átnyúló kapcsolat kiszélesítése.
Természetesen mindent lehetetlen felsorolni, de néhány kimagasló esemény mindenképpen említést érdemel, már csak
azért is, mert rendszeressé váltak és meghatározó jellegűek.
Ilyenek voltak az önkormányzatok évente ismétlődő, évértékelő, közös önkormányzati
ülései, melyeket felváltva, hol
Izsán, hol Almásfüzitőn tartottak, valamint az egymás falunapjain való kölcsönös részvétel.
A sport terén a futballcsapatok

között alakult ki széleskörű
együttműködés. Főleg az öregfiúk jeleskedtek ebben, akik
rendszeresen barátságos mérkőzéseken mérik össze ügyességüket.
Az izsaiak is rendszeresen
részt vesznek az Almásfüzitői
Borversenyen, de egyéb kulturális rendezvényeiket, kiállításaikat is közösen látogatják.
A nyugdíjasklubok, illetve az
énekkarok is kölcsönösen szórakoztatják egymást.
Az időközben megalakult Hídverő Társulásban is tovább
bővülhettek az együttműködés
lehetőségei, az éves rendszerességgel megtartott Hídverő
Napokon az izsaiak a Duna-

partról csodálhatták az Almásfüzítői Sporthajó-egyesület és
kenusok csapatának tevékeny-

sége révén a mécsesek Dunán
történő leeresztését. Szintén a
füzitői hajósoknak köszönhetik, hogy fáradhatatlanul biztosítják látogatóiknak a túlpartra
való átkelést a május 1-jei lovas napokon.
A legfontosabb terület talán,
melynek komoly anyagi viszonylata is van, az európai
uniós pályázatok sikeres lebonyolítása. Ennek az együttműködésnek a gyümölcse a két
község sikeresen megvalósított projektje az Interreg III.
program keretén belül, melynek révén Izsán római kori és
néprajzi múzeum, Almásfü-

zitőn pedig az Azaum római
kori tábor létesült. Az együttműködés további sikere, hogy
az eredeti projekteknek megfelelően a már említett létesítményeket tovább bővítik.
Reményeik szerint a 15 évvel
ezelőtt megkötött partnerközösségi megállapodás továbbra is pozitív eredményeket hoz
majd, és hozzájárul mindkét
település sikeres fejlődéséhez.
Az együttműködési szerződés alírása után Beró László
almásfüzitői
polgármester
megköszönte a lehetőséget,
majd elmondta, hogy a két
község első szerződése papíron köttetett meg, úgy, hogy
díszes falemezekre kerültek
az aláírások. Reméli, hogy
legközelebb már kőbe vésik
a szétszakíthatatlan barátság
bizonyítékát.
Domin István átnyújtotta Beró
Lászlónak Izsa jelképes címerét is.
Kora délután átadták a község jelképes kapuját. – Ez
a kapu lesz az, ami minden
falunkból elszakadt izsainak
mutatja, hogy hazavárjuk és a
község, a szülőföldje mindig
kitárja előtte kapuját. Tetején
a galambdúc az innen elszármazott lelkek mindenkori
otthonát szimbolizálja – magyarázta Domin István a székelykapu avatása előtt.

A Keresztény Magyarországért
közösen a Mária Úton
Egy keresztény Magyarország építésének szépségét,
az összetartozást és az egységet élték át a Mária Út
önkéntesei, akik Felvidéken találkoztak és zarándokoltak a kistapolcsányi kegytemplom búcsújára július 14-e és 15-e között. A Mária Út önkéntesei ugyanis
Az önkéntesek közös zarándoklata során a hrussói vártól
a kistapolcsányi kegytemplomig az ima és énekszó erejével, az élen járó kereszt árnyékában a Kárpát-medence
különféle helyeiről érkező
zarándokok testvérekké váltak. Az önkéntes zarándoklatszervezők
megosztották
egymással a zarándoklatok
szervezésével kapcsolatos tapasztalatokat, élményeket és
terveket. Az önkéntesek zsérei
családoknál voltak elszállásolva, s részt vettek a falu közösségének vasárnapi szentmiséjén, ahol a plébános atya
prédikációja is kapcsolódott
az 1Úton idei felajánlásához,
mert a családok fontosságáról,
megtartó, megóvó erejéről, a
gyermekek hitben való nevelésének elsődlegességéről beszélt hosszasan.

A Mária Út önkénteseinek célja, hogy
az általuk szervezett
zarándoklatokon
egyre több ember
megismerhesse
a magyarság keresztény kincseit,
s olyan élményben
legyen része, mely
megváltoztatja az
életét. A Mária Út
Közép-Európa zarándokútja,
mely
Mariazelltől Csíksomlyóig bárki számára járható gyalog
vagy kerékpáron.
Minden egyes napi
szakasznak saját önkéntes felelőse van, aki segíteni tudja
a fáradt vándorokat. A zarándoklás olyan életforma, mely
bátorságot és kitartást igényel,
de lehetőséget ad arra, hogy az

Felvidéktől Erdélyig közösen készülnek az augusztus
25-én megrendezendő 1Úton Nemzetközi Zarándoknapra, melynek során a Mária Út teljes szakaszán –
egynapi járótávolságra osztva – egyszerre folyik zarándoklat az édesanyákért.

ember kiszakadjon a hétköznapokból és az égre emelje a
tekintetét akkor, amikor válaszokat keres élete legnagyobb
kérdéseire.
A felvidéki önkéntes találkozó

végén a Mária Út önkéntesei
útnak indítottak egy házaspárt,
akik Budapestről zarándokolnak Mariazellbe a következő
hetekben.
Dr. Sóskuti-Varga Gergely
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III. Házy Erzsébet Nemzetközi
Tehetségkutató Énekverseny
Augusztus 25-ig lehet jelentkezni az immár harmadik alkalommal megrendezésre
kerülő Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekversenyre. Az énekverseny
három kategóriában zajlik: opera, operett, musical. A pénzbeli díjazáson kívül a helyezettek számára a fődíj egy ötnapos mesterkurzus Kehidakustány csodálatos termálfürdőjének Hertelendy-házában megrendezésre OPERAMŰHELY-ben, kiváló
mesterek segédletével.
A nemzetközi zsűri 8 tagú, a szakma kivá- (Iasi) díj kitüntetettje, a Magyar Állami Opelóságai: Szinetár Miklós – Kossuth-díjas és raház volt műsorigazgatója, a Virginia Zeani
kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színházi, Fesztivál (Marosvásárhely) rendezője * Iván
opera-, tévé- és filmrendező * Kertesi Ingrid – Ildikó – a Magyar Állami Operaház szólistája,
Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nyugat-magyarországi Egyetem professzoa Magyar Állami Operaház
ra, a bonni opera szólistája *
magánénekese, a HalhatatlaDunajszky Géza – zeneszakos
nok Társulatának örökös tagja
tanár, kórusvezető.
* Mgr. Art. Klein Otokar – a
Jelentkezni 5 versenyszám felzsűri elnöke, operaénekes, Értüntetésével augusztus 25-ig lesekújvár polgármestere * Mgr.
het a következő e-mail címeken:
Klemen Terézia – ötletgazda, a
szcivilb2015@gmail.com vagy
Szlovákiai Civil Becsületrend
tereziaklemen@gmail.com.
alapító elnöke, főszervező *
A válogató szeptember 21-én,
Katona Ágnes – zenetanár,
pénteken 11 órakor kezdődik,
Nemzetközi Duna FilharmóAz elődöntőre szeptember 22-én
nia Kulturális Platform elnöszombaton 16 órától, a döntőre
ke, CENTROPE-díjas (Bécs)
pedig másnap, szeptember 23* Kürthy András – operarenán szintén 16 órától kerül sor. A
dező, Ruzitska József-díjas
döntő-gálán a legjobbak nagyze(Kolozsvár), Az opera értéke
nekari kísérettel lépnek fel.

Traktorral
a belvárosban
Az idei aratás egyik legfurcsább
munkabalesete történt Komáromban. Egy gabonát szállító vontatókocsis traktor a vészfékezés ellenére
sem tudott megállni a kórház előtti
közlekedési jelzőlámpás kereszteződésben, s a nagy teher a munkagépet
maga előtt tolta. A traktor vezetője,
hogy elkerülje az előtte álló személygépkocsival való ütközést, elfordította a kormányt, amelynek következtében a jármű „beollózott” és
mozgásképtelenné vált. Szerencsére
személyi sérülés nem történt.
Cseledi János felvétele

Csend és fény

egy izgalmas nyári tárlat a komáromi Limes Galériában
Július 20-án az érdeklődők részvételével egy izgalmas és sokszínű nyári tárlat nyílt meg a komáromi Limes Galériában.
A kiállítás védnöke Gémesi Júlia mérnök, a VUNAR Product
részvénytársaság vezérigazgatója és a VUNAR Galéria vezetője volt.
A bevezető színvonalas mű- érdemelnek magyar tarsoly
sorban Berényi Dávid, a bu- motívumai, a Krisztus pecsétdapesti Madách Színház fiatal je, Stephanex Rex, Phaistosi
művésze Ady-verset és egy korong (Kréta), valamint Szedalt adott elő, majd Bombic relmem, Görögország (itt hat
Ferenc zongorajátéka követ- évet töltött el) című és más
kezett. Mindkét előadásnak szuggesztív rajzai.
nagy sikere volt. A kiállító Végezetül Farkas Veronika sok
művészeket, Csémy Évát és sikert kívánt a kiállító művéa francia Elisabeth Forestiert szeknek, a közönségnek pedig
(ő nem tudott résztvenni a ki- maradandó művészi élményt.
A megnyitó után
végigjárva a kiállítást, sok modern alkotás ragadott meg,
így Csémy Éva Tűz
című kompozíciója, valamint a Főnix, vagy Elisabeth
Forestier Vissza az
időben és A tenger
állításon, de alkotásait elküld- papnője című alkotása.
te barátnője tárlatára) PhDr. A nyári tárlat augusztus 12-ig
Farkas Veronika művészettör- tekinthető meg.
Kép és szöveg:
ténész köszöntötte. Többek
Dr. Bende István
között elmondta: „Két különböző karakter, két különböző
kultúrából érkezett alkotó közös kiállításának vagyunk tanúi. A különbözőségek mellett
összeköti őket a művészet spi-

Vidám felvonulás és ünnepi szentmise az aratók tiszteletére

Nagykeszin felújították a hagyományokat
Valamikor nagy hagyománya volt az aratási felvonulásnak,
ami egyfajta tisztelgés volt azok előtt, akik az asztalokra kerülő mindennapi kenyérhez szükséges búzát levágták. A múlt
század elején két szentmisét is tartottak, egyiket az aratás
megkezdésekor, a másikat annak befejeztével. Nagykeszin ezt
a hagyományt újították fel szombaton, igaz, ezúttal már csak
a gabonabetakarítás befejezését ünnepelték. Az egyházi áldás
után vidám falunap vette kezdetét, amelynek keretében felléptek a nemesócsai fúvósok és mazsorettek, cigányzene mellett
lehetett nosztalgiázni, hallgatni Pécsi Virág Veronika énekét.
Kép és szöveg: Kucsera Csilla

A község címerével díszített
lobogóval és a magyar, illetve szlovák zászlókkal vonult
fel az aratási menet a falu
főutcáján, majd a katolikus
templomban Molnár Ernő
ünnepi szentmise keretében
áldotta meg az aratási koszorút. Ügyes kezek készítette kompozícióval hasznos
tanácsot is adtak a mámorba merülő férjek hazaszállítására...

Jól sikerült 60. érettségi találkozó
a 25. jubileumát ünneplő komáromi Klapka Vigadóban

ritualitása, az alkotás gyönyörűsége és lelkük hasonló rezdülése. Három évig dolgoztak
egy műteremben Budapesten
és egy évet Szímőn, Szlovákiában.”
Csémy Éva a legutóbbi évek
terméséből állít ki 30 képet,
míg Elisabeth Forestier egy
válogatást küldött a kiállításra. Elisabeth a figurális festészetet választotta különböző
ezoterikus témái, az égövi jelek realizálásához. Csémy Éva
Szímőn él és alkot. Nemcsak
képzőművész, de színházi
rendező, rajztanár és képzőművészeti szimpóziumok
résztvevője. 2001 óta állít ki
itthon és külföldön, figyelme
az akrilképek felé irányul, új
értelmet és látványt adva szép
motívumainak.
Figyelmet

Július 14-én egy nem mindennapi találkozó színhelye volt a komáromi Klapka Vigadó. Itt
találkoztak a pozsonyi magyar pedagógiai iskola 1958-ban érettségizett IV. A osztálya volt tanulói a 60 éves gyémánt matúra alkalmából. Ez volt már a harmadik érettségi találkozójuk
Komáromban, mert mint többször is elhangzott, a város gazdag történelmi hagyatékai mindig
feltöltődést jelentenek számukra.
A 38-as létszámú osztályból a találkozón az osztálytársakra, tabló volt látható 60 éves éretthuszonhatan jöttek el, meg- akik mindnyájan nagy öröm- ségi találkozó felirattal. Majd az
öregedve, de ifjúi szívekkel, a mel üdvözölték egymást. Majd osztályfőnöki órán kegyelettel
számukra fontos találkozóra. egy közös fotó következett a emlékeztünk elhunyt osztályA találkozó megszervezését Klapka-szobornál és már ér- társainkra, tanárainkra, legene sorok írója, Kolozsi Molnár kezett is az első meglepetés, dás igazgatónkra, Janda Ivánra.
Mária, Kartai Kockás Ilonka az emléklap Jókai Mór-idézet- Természetesen felemlegettük a
és Hajabács Mária, a Klapka tel, Gyémánt Matúra felirattal, legendás diákcsínyeket is, majd
Vigadó tulajdonosa vállalták 1958-2018-as évszámokkal. mindenki elmondta, hogyan
magukra. Sok meglepetés várt Az emléklap másik oldalán a alakult az élete. Büszkén be-

széltek gyermekeikről, az unokákról
és a dédunokákról.
Nehéz lenne öszszefoglalni a hallottakat, de a lényeg az volt, hogy
mindnyájan megálltuk a helyünket
az életben. Nehéz
valakit kiemelni a
névsorból, mégis megemlíteném
Beke Sándort, aki
közismert színházi rendező és a Thália színház
egyik alapítója volt. Csicsay
Alajos
pohárköszöntőjében
még mindig gyermekeimnek
szólított bennünket.
A beszámolók után hangos
énekszó töltötte be a Klapka
Vigadót.
És
még nem volt
vége a meglepetések sorának, hiszen
Hajabács Mária
behozta a nagy
jubileumi tortát. Mint mondta, megtisztelő
számára, hogy
ilyen
kedves
emberekkel ün-

nepelhette meg a Klapka Vigadó 25. évfordulóját.”
Majd a jó zene, a finom falatok
és emlékezés mellett ígéretet
tettünk egymásnak, hogy a jövő
évtől évente találkozunk.
Dr. Bende István
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Növényvédelem

Szennyezett Velence

Nyári teendők a kertekben

Ebben a tikkasztó, ám eléggé
szeszélyes kánikulában figyelni kell a gyümölcsfáinkat és a
szőlőt is, mert nagyon könynyen megjelenhetnek rajtuk
különböző kórokozók, melyek
ellen leginkább permetezéssel
védekezhetünk.
A gyümölcsfákon ilyenkor
szoktak megjelenni az amerikai fehér szövőlepke her-

nyófészkei. Ezek kezdetben
kis felületen látszanak, a hernyók is kicsik, de egyre növekszenek. Ha időben észrevesszük, vágjuk le és égessük
el a hernyófészkeket. Ezzel
megúszhatjuk a vegyszeres
védekezést, de ha permetezni
kell, az alábbi szerek közül választhatunk: Dimilin, Insegar,
Match és Dipel.
Augusztusban már ügyelnünk
kell a szőlőben alkalmazott
szerek
élelmezés-egészségügyi várakozási idejére. A
peronoszpóra ellen ilyenkor
felhasználható gombaölők közül a Dithane M-45, a Polyram, a Vondozeb várakozási
ideje 30 nap, tehát utoljára
csak szüret előtt egy hónappal
alkalmazhatók. A többi készítmény (Rézoxiklorid, Bordóilé, Champion, Cuproxat,
Kupfer, Fisila, Galben, Curzate, Mikál) várakozási ideje

21 nap. Az ilyenkor legveszélyesebb kórokozó, a botritiszes
szürkerothadás elleni speciális
készítmények közül a Switch
várakozási ideje 14 nap, a Rovralé, a Teldoré és a Quadrisé 7
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
Dimilin 25 WP, a Dipel ES,
a Decis 2,5 EC és a Karate
Zeon 5 CS. Környezetkímélő megoldás a hernyófogó
övek használata is.
A szeptemberben érő őszibarackfajtákat csak akkor kell
permetezni, ha a feromoncsapdák 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,
Systhane Duplo, Topsin M-70,
Rovral. Ha a takácsatkák ellen
is védekezni kell, jó például a
Nissuron és a Flumite. 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: ilyenkor
szóba jöhet például az Actara,
a Basudin, a Cyper, a Decis,
a Match és a Nomolt. Paradicsomban szintén károkat okoz-

hat a gyapottok-bagolylepke
hernyója. Mivel rendszeresen
szedjük, ellene háromnapos
várakozási idejű szert alkalmazhatunk (Karate Zeon, Sherpa, Decis). 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.
Száraz melegben az uborka és
a többi tökféle is megkaphatja a
lisztharmatot. Jó ellene például
az Amistar, a Bordóilé+kén, a
Karathane és a Topsin.
-la-

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
– Az egyik barát kérdezi a másikat:
– Ma vettem ezt a lovat. Szerinted versenyez- Európa vezetőinek új gyógyszere...
Jean-Claude Juncker
hetnék vele?
már kipróbálta!
A válasz:
– Igen. Sőt, amilyen gebe, még le is győznéd!

Minőségi festést (KN és környéke)
kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

Kétüléses repülőgépen utazik a szőke, amikor a pilóta váratlanul szívrohamot kap és meghal. A szőke
belekiabál a rádióba:
– Torony, segítsenek, bajban vagyok! Meghalt a
pilóta!
– Nyugalom hölgyem! – jön a válasz a toronyból –
Először is adja meg a magasságát és a helyzetét!
– Én 165 centiméter vagyok és itt ülök a pilótafülkében...
Nagymama és nagypapa alváshoz készülődnek. Nagymama lassan, finoman végigsimítja a kezét nagypapa testén, amikor egy bizonyos ponthoz ér, megkérdezi:
– Apus, mit fogok?
Nagypapa:
– Mit fogsz, mit fogsz, aludni fogsz!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Túl sok időt tölt másokkal, foglalkozzon egy kicsit önmagával is, ne engedje, hogy
mindenki semmibe vegye az ön kívánságait, vágyait. Vegyen
ki pár szabadnapot, vagy legalább hosszabbítsa meg a hétvégét és menjen el nyaralni, használja ki a pihentető nyári napokat!
HALAK (február 21. – március 20.) Túl sok időt tölt másokkal, foglalkozzon egy kicsit önmagával is, ne engedje, hogy
mindenki semmibe vegye az ön kívánságait, vágyait. Vegyen
ki pár szabadnapot, vagy legalább hosszabbítsa meg a hétvégét és menjen el nyaralni, használja ki a pihentető nyári
napokat!
KOS (március 21 – április 20.) Rendkívül vállalkozó szellemű, most is nekilát elképzelései megvalósításának. Ha megteszi az első lépést, izgalmas eseménysort indíthat el. Sokat
jelent, hogy szerettei mindenben ön mellett állnak, most a
véleményüket is kérje ki, meglátja, sokféleképpen segítségére lesznek.
BIKA (április 21. – május 20.) Talán csak futólag gondol egy
esetleges új szerelemre, de ez a gondolat most nagyon könnyen
valóra válhat. Hirtelen jött intuitív megérzései most is vezetni
fogják és segítenek elmélyíteni a kapcsolatot, vagy ha úgy tartja
helyesnek, megmutatják, hogyan térhet ki előle.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Az a képessége, hogy
összeszedetten fejtse ki véleményét, fontos eleme személyiségének. Ne higgye el, ha mások ezt konzervatív vagy
nehézkes gondolkodásnak titulálják. Legyen tisztában saját
értékeivel és legyen büszke rájuk. Kedvese megerősítheti
ebben, hiszen ez az egyik dolog, amit nagyra értékel önben.
RÁK (június 22. – július 22.) Személyes kapcsolatai most fokozott óvatosságot igényelnek. Ha már csírájukban kiküszöböli
és tisztázza az apróbb kellemetlenségeket, nem fognak gondot
okozni. Ha nem veszi ezeket komolyan, fennáll a veszélye, hogy
kínos helyzetek alakulhatnak ki, amelyeket hosszú idő alatt tud
majd tisztázni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Furcsa félreértések zavarhatják meg kedveséhez fűződő kapcsolatát. Ha
nem csupán beleérző képességére hagyatkozik, hanem megbeszélik a helyzetet, helyreállíthatják a békét, sőt ez akár
kapcsolatuk egy új, sokkal mélyebb és bensőségesebb szakaszának a kezdete is lehet.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Mozgalmas hétnek
néz elébe, egymást érik a baráti találkozók, családi összejövetelek, különböző elfoglaltságok. Nagyra értékeli családtagjai támogatását és segítségére lehet, ha megvitatja velük
elképzeléseit, terveit és aggodalmait. Mindenképpen szakítson időt egy kis testmozgásra is!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bár látszólag kemény és nyugodt, belül rendkívül érzékeny. Emiatt képes
átérezni a környezetében élők érzéseit is. Valakit azonban
elhanyagolt mostanában. Legyen rá gondja, hogy újra azzal a mély figyelemmel és odaadással vegye körül kedvesét,
amelyre csak ön képes.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha kimondja, hogy
mire vágyik, meglepődik majd, milyen könnyen megkapja,
amiről álmodni is alig mert, és amiről azt hitte, sohasem lesz
az öné. Ne felejtse el ezt a fontos tapasztalatot, az őszintesége
más helyzetekben is segíthet elérni célját.
NYILAS (november 23. – december 21.) Személyes kapcsolataira igen pozitív erők hatnak. Bármilyen szórakozás, amihez ki kell mozdulnia otthonról, nagyszerű lehetőséget teremt,
hogy új ismerősökre tegyen szert. Ezért még ha szívesen töltené is egyedül a szabadidejét, vegyen erőt magán és küzdje le
tartózkodását! Éljen társadalmi életet és legyen az eddigieknél
sokkal nyíltabb.
BAK (december 22. – január 20.) Túl sok energiája van, próbálja levezetni valamilyen sporttal. Mozogjon minél többet,
járjon valamiféle edzésre, például ússzon, vagy menjen el táncolni. A lényeg, hogy tegyen valamit azért, hogy formás és feszes maradjon a teste. A szép külsőt könnyebb megtartani, mint
küzdeni a már formáját vesztettel.
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Három szobás lakás kiadó Komáromban
garázsal /vagy garázs nélkül/
az Ister áruház mögött.
Mobil: 0907373611
* Eladó háromkerekű bicikli.
Tel.: 0908 210 656.

ISMERKEDÉS

Magányos nyugdíjas özvegyasszony korban hozzá illő társat keres. Tel.. 0908 210 656.

Autószerelő
végzettséggel
munkatársat
keresünk

autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.
Tel. kontakt: 0908944944

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
Komáromi szemészetünkre
szakképzett
nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

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

Építés, átépítés, hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.
HITELEK, KÖLCSÖNÖK
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.
Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy
erkélyes, első emeleti, felújítandó, csendes lakás a
belváros szívében. A lakáshoz az épület alagsorában
tartozik saját garázs és két
nagyméretű kamra. Ára: 115
ezer euró. A hívásokat az
esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Rekom &
Ev yTom
Rekonštrukcia
bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570
0948 622 051
905 450 570

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

Árnyékolástechnika és szerviz

Redőnyök *
* reluxák *
* szúnyoghálók *
* markízák, stb.
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073
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MŰSORAJÁNLAT

július 28-tól augusztus 3-ig
SZOMBAT
M1

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

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

TV2

TV2

7. 30 Me s é k , 12 .4 0 Éj jel n a p p a l s z ü l ő k (a m e r.),
13.10 A ké t s z á z é ve s e m b e r (a m e r.), 15. 55 A k i s m e n ő (a m e r.), 18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 Ja m e s B o n d
(a m e r.), 2 2 .0 0 A ko b r a
á r n yé k a (a m e r.), 0.4 0
K ü lö nvél e m é n y (a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.40
Döglöt t a k t á k (a mer.),
13.45 A szállító (a mer.),
15.55 Ext rala rge (olasz),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Cobra
11 (német), 20.0 0 Mer id a ,
a bátor (a mer.), 21.45 Ölve
vag y halva (a mer.), 23.50
Veszélyzóna
(f ra nciaa mer.)

RTL II

TV2

TV2

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10
Szulejmán (török), 16.20
Story Extra, 16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40
Barátok közt, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Dr.
Csont (amer.), 22.30 A specialista (amer.)

RTL II

RTL II

6.35 Kölyökklub, 10.20 A
Muzsika tv bemutatja, 12.20
Szívek doktora (amer.), 13.20
Merida, a bátor (amer.), 15.15
A paripa (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 Cobra 11 (német),
20.05 A hobbit (amer.), 23.30
A halott túlélő (amer.)

Duna tv

11.20 Don Juan DeMaarco (amer.), 13.10 Segítség,
bajban vagyok!, 18.10 Újrakezdők (amer.), 20.00 Coming out (magyar), 22.00
Megdönteni Hajnal Tímeát
(magyar)

M2

9. 55 B r i n g á s b r ig a n t i k ,
10. 30 Hu r r á , ny a r a l u n k!
(f r a n c i a),
12 .45
Ta p p a n c s , a m e s t e r d e t e kt ív (n é m e t), 13. 35 El á t ko z v a (n é m e t), 15. 2 5
Ta n u l m á n y
a
n ő k r ől
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z tr o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 35 P r ove n c e -i v a k á c ió
(f r a n c i a), 21. 2 5 I s o n z ó t ól a P i ave ig

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Un iver z u m,
14.15 Tá rlat vezetés Port ugáliába n, 14.45 Rex
Rómába n (német- olasz),
15.35 5 óra 40 (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.35
Brow n at ya (a ngol), 19.30
A szerelem út já n (a mer.),
21.15
Maléna
(olasza mer.), 22.55 R ag yogás
(a ngol)

Duna World

11.10 Nyá r a heg yen (mag ya r),
13.20
Nag yok ,
13.50 Bé res József életút ja , 14.45 Új idők új d alai, 15.20 Balaton i nyá r,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Ha zajá ró, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 Cipőf ű zők
(mag ya r), 22.35 Hog y
volt?

Duna World

Pozsony 1

11.55 Mit tudom én, 13.25
A test titkai, 14.30 Miss
Marple (angol), 16.10
SOS (francia), 18.30 Építs
házat, ültess fát!, 19.00
Híradó, 20.30 A test titkai,
21.35 Talkshow, 22.25 A
pofon (amer.), 23.10 Miss
Marple (angol), 0.45 SOS
(francia)

11. 2 5 A v i l á g ké p e kb e n , 11. 50 P r á g a v á r o s
b ű n ö s e m b e r e i (c s e h),
13. 55 A g a t h a C h r i s t ie:
Poi r o t , 15.4 0 Va n a k i
fo r r ó n s z e r e t i (a m e r.),
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 R u d ol p h Va l e n t i n o (ol a s z),
2 2 .10 R u d ol p h Va l e n t i n o
2 (ol a s z), 2 3. 50 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

Pozsony 2

7.50 Az oroszlánőrség
(amer.), 11.30 Viszlát,
nagyi!, 13.00 MacGyver
(amer.), 14.50 Totál káosz
(amer.), 16.30 27 idegen
igen (amer.), 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A varázslótanonc (amer.),
23.00 Steve Jobs (amer.)

TV2

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 Szulejmán (török), 16.20 Story Extra,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Szemfényvesztők (magyar), 23.45
CSI: Miami helyszínelők
(amer.)

Duna tv

JOJ TV

TV2

RTL Klub

12.40 A nag y ho -ho -ho horgá sz , 13.25 Bobby és
Bill, 14.05 A k is sá rk á ny
k ala ndjai, 14.50 A sóhe rceg nő, 16.15 D r. Plü ssi,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 Kom isz
k a ma szok
A f r i k ába n
( holla nd), 20.15 K i ez a
lá ny? (a me r.), 21.10 Elve szet t mesék (a me r.), 23.40
M it gondolsz , k i vag y?,
0.30 Eu rope i n Conce r t

7.45 Olsen Twins (amer.),
9.50 Én és a hercegem
(amer.), 11.35 Átkozott
boszorkák (német), 13.40
Közöny
(amer.),
15.45
Honnan t udod? (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 A csúf igazság (amer.), 22.35 Elhajlási
engedély (amer.), 0.40 Elpuskázva (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

RTL Klub

11.20 Góg yi felüg yelő,
12.40 A nag y ho -ho -ho horgász, 13.25 Bobby és
Bill, 14.50 Mandaléna k isasszony, 16.40 Micimackó, 18.15 Komisz kamaszok I ndiában (holland),
20.15 K i ez a lány (amer.),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
M R 2 A k usz ti k a Müpából, 1.20 Dan ny Collins
(amer.)

Markíza tv

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

M1

8.00 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.35 Több, mint
testőr (amer.), 12.45 Éjjel-nappal sz ülők (amer.),
13.15
Gyilkos
sorok
(amer.),
14.20
Doktor
House (amer.), 15.25 Piedone Hongkongban (olasz),
18.00 Tények, 18.55 Harmadik Shrek (amer.), 20.50
Ha igaz vol na (amer.),
22.55 A fogoly (kanadai)

M2

11.20 Nagyothallók műsora,
12.15
Kvartett,
12.45 Farmereknek, 13.40
Tesztmagazin, 14.00 Kerékpározás, 18.15 Labdarúgás, 20.50 A váróterem (cseh), 22.05 A híd
(svéd), 23.05 Trabanttal
Ausztráliából Ázsiába

KEDD

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Extrém Activity,
22.45 NCIS (amer.), 23.45 A
szökés (amer.)

RTL II

Pozsony 1

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

M1

M1

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A hegyi doktor újra rendel
(német), 20.00 Pénzt vagy
éveket!, 21.25 Extrém Activity, 22.45 Salt ügynök
(amer.), 1.15 Gyöngéd kezelés (magyar-német)

9.00
Ausztrál
expressz
(ausztrál), 11.00 A szállító (kanadai-amer.), 13.00
Don Juan DeMarco (amer.),
15.00 The Fashion Hero,
20.00 Fogságban (amer.),
23.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 0.00 Don Jon
(amer.)

11.05 Ma ch it a (mag ya r),
13.20 Ku sz tos End re hag yaték a , 14.50 Balaton i
nyá r, 16.45 Hét vég i be lé pő, 18.50 Té rké p, 19.20
Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zó na , 21.35 Nyá r a heg yen
(mag ya r), 23.20 Tót h János (mag ya r), 0.25 O pe r a
Café, 2.30 Ta nu l má ny a
nők ről (mag ya r)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

13.0 0
Sz í nészlegend á k ,
16.30 Ke rék pá rozá s: Tou r
de Fr a nce, 19.50 H í ra dó, 20.10 Self r idge ú r
(a me r.), 20.55 Self r idbe
ú r (a me r.), 21.40 Flor id a ,
a pa r a d icsom (a me r.-né met), 23.05 Pozsony i Lí r a
1988

Markíza tv
10.05
Honnan
tudod?
(amer.), 12.30 Ňuchač (ukrán), 14.50 Alagút a halálba (amer.), 17.15 Nap, széna, pár pofon (cseh), 19.00
Hí radó, 20.30 Válogatott
gyilkosok (amer.), 22.35
Királyság (amer.-német)

JOJ TV

8.45 Szünidő (szlovák),
12.00
Kincsvadászok
(amer.), 14.30 A varázslótanonc (amer.), 16.50 A
nyaraló, 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.25 Sport, 20.35
Fantasztikuks
négyes
(amer.), 22.55 A ragadozó (amer.), 1.10 Kick-Ass
(amer.)

11.50 Oltári csajok (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.20 Oltári csajok
(magyar),
17.20
Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 23.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.)

RTL Klub

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20 Showder Klub,
23.00 A Madagaszkár pingvinjei (amer.)

M2

11.55 Fabulák, 12.55 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.10
Maja, a méhecske, 16.35
Alvin és a mókusok, 18.00
Micimackó, 19.10 Alvin és
a mókusok, 20.15 Ki ez a
lány? (amer.), 21.05 Holnap tali (magyar), 21.30 Én
vagyok itt!, 22.40 Akusztik, 0.45 Zor ro (kolumbiai)

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 14.45 Tesz-vesz város,
15.10 Maja, a méhecske,
17.05 Loopdidoo, 17.35 Szófia hercegnő 18.00 Micimackó, 19.10 Alvin és a mókusok
(amer.), 20.15 Ki ez a lány?
(amer.), 21.05 Holnap tali
(magyar), 21.30 Én vagyok
itt, 22.40 Odaát (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

Duna tv

Duna tv

M2

13.25 Honfoglaló, 14.15
Eg y cseppnyi Mag yarország, 15.15 A múlt árnyékában (szlovák), 16.15
Erdészház
Fal kenauban
(német), 17.10 A heg yi
dok tor (német), 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Tom my és Tuppence forró nyomon (amer.), 21.25
Kár t yavár (amer.), 22.20
NCIS (amer.), 23.10 Fábr y

Duna World

13.25 Honfoglaló, 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A hegyi
doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25 A kalandor és a
lady (angol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.), 23.05 A Bagi
Nacsa Show, 0.05 Ridikül

Duna World

11.20 Történetek a magyar
filmről,
13.00
Híradó,
13.20 Roma magazin, 14.25
Család-barát, 15.25 Balatoni nyár, 17.25 Balatoni utazás, 18.00 Gasztroangyal,
18.55 Itthon vagy!, 19.25
Hazajáró, 20.00 Mosolytár,
21.35 Honfoglaló, 22.30
Hacktion (magyar)

11.40 Vihar a Sycamore
utcában (magyar), 13.20
Nemzetiségi
magazinok,
14.25 Család-barát, 15.25
Balatoni nyár, 18.00 Gasztroangyal,
19.00
Itthon
vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00
Banán, pumpa, kurbli, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion
(magyar)

Pozsony 1

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újságok, 16.20 Úton,
16.50 Egy lépés a mennyország, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Piti, piti, pá
(francia), 21.50 A különleges ügyosztály (szlovák),
22.50 Halhatatlanok (amer.)

Pozsony 2

12.20 Kerékpározás, 13.55
Japán ismeretlen csodái,
14.55 Japán mozaik, 15.10
Trezor, 15.35 A természet
ritkaságai, 16.20 Tesztmagazin, 18.30 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.05 Vertigo
(amer.), 23.10 Talkshow

Markíza

11.55 NCIS (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 14.55
Jószomszédi
viszonyok,
17.25 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 RED 2 (amer.),
22.45
Halálos
fegyver
(amer.), 0.40 NCIS (amer.)

JOJ TV
10.35 Extrém átváltozások,
11.35 Castle (amer.), 12.35
Csillag születik, 14.10 Barkács kft., 16.00 Rendőrök
akcióban, 17.00 Híradó,
17.30 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.25 Extrém átváltozások

12.20 Julie Lescaut, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újságok, 16.55 Egy
lépés a mennyország, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30
Csendőrtörténetek
(cseh), 21.55 Nyom nélkül
(francia), 23.40 Profik

Pozsony 2

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
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Hegyi doktor (német), 20.00
Pénzt vagy éveket!, 21.25
Extrém Activity, 22.45 Féktelenül (amer.)

RTL Klub

RTL Klub

RTL II

RTL II

11.50 Oltári csajok, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45
Showder Klub, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 23.00 A Madagaszkár pingvinjei (amer.),
23.30 Új csaj (amer.)

M2

12.55 Fabulák, 14.25 A bűvös
körhinta, 14.45 Tesz-vesz város, 15.10 Maja, a méhecske,
16.00 Gyerekversek, 18.00
Micimackó, 18.45 Leo, az ifjú
vadőr, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.05 Holnap tali (magyar),
21.30 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

13.20 Honfoglaló, 14.10 A
Pannon kőtenger, 15.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.15 Erdészház Falkenauban (német) 17.10 A hegyi
doktor (német), 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 Cranford (angol),
21.40 Doctor Foster (angol),
22.45 Egynyári kaland (magyar)

Duna World

11.40 A pad (magyar),
13.20 Nemzetiségi műsorok, 14.25 Család-barát,
15.25 Balatoni nyár, 17.25
Balatoni
utazás,
18.00
Gasztroangyal, 18.55 Budapest természeti értékei,
20.00 Nevetni kell, ennyi
az egész, 21.35 Honfoglaló,
22.30 Hacktion (magyar),
23.55 Mindenki Akadémiája

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.05
Menjünk a kertbe!, 14.35 A
holnapi újságok, 16.20 Úton,
16.50 Egy lépés a mennyország, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Winnetou ( jugoszláv),
21.55 A katona halála (német), 23.25 Profik, 0.20 Egy
lépés a mennyország

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.15
Riválisok, 15.30 A természet ritkaságai, 18.30 Esti
mese, 19.50 Híradó, 20.10
A cápa, 21.00 THX 1138
(amer.), 22.25 Fesztiválok,
23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

9.30 Rendőrök akcióban, 11.35
Castle (amer.), 12.35 Csillag
születik, 14.10 Barkács kft.,
16.00 Rendőrök akcióban,
17.00 Hírek, 17.40 Igaz történetek, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Senki sem tökéletes, 22.20 Jelszó, 23.05 Extrém átváltozások, 0.05 Snapped (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.). 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Hegyi doktor (német), 20.00
Pénzt vagy éveket!, 21.30
Extrém Activity, 22.50
NCIS (amer.), 2.15 Sorsdöntő lövés (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 Szulejmán (török), 16.20 Story Extra,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Privát kopók (kanadai), 22.30 Szulejmán (török), 0.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

11.45 Törpék, 12.00 Élő panoráma, 14.10 Dokumentumfilm, 18.30 Esti mese, 19.50
Híradó, 20.10 Riválisok,
22.00 A Földre pottyant férfi
(angol)
9.45 Két és fél férfi, 11.55
NCIS (amer.), 13.55 Cobra
11 (német), 14.55 Jószomszédi
viszonyok,
16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere,
23.10 Családi történetek,
0.10 NCIS (amer.), 1.50 Feleségcsere

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

10.05 Két és fél férf i,
11.55 NCIS (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 12
Feet Deep (amer.), 22.15
Ňuchač (uk rán)

JOJ TV

9.30 Rendőrök akcióban,
10.35 Extrém átváltozások,
11.35 Castle (amer.), 12.35
Csillag születik, 14.10 Barkács kft, 16.00 Rendőrök akcióban, 17.00 Híradó, 17.30
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Szünidő (szlovák), 21.55
Áll az alku!, 22.50 Extrém
átváltozások, 23.50 Snapped
(amer.), 0.50 Barkács Kft.

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 Szulejmán (török), 16.20 Story extra,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Doktor
Mur phy (amer.), 23.50 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)
10.00 A konyhafőnök VIP,
11.50 Oltári csajok (magyar),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 18.20 A gyanú árnyékában, 19.20 Showder Klub,
23.00 A Madagaszkár pingvinjei (amer.), 23.30 Új csaj
(amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 14.05 Claude, 15.10
Maja, a méhecske, 16.00
Gyerekversek, 17.35 Szófia
hercegnő, 18.00 Micimackó,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.30 Én vagyok itt!, 22.40
Odaát (amer.), 0.20 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

PÉNTEK
M1

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Hegyi doktor (német), 20.00
Pénzt vagy éveket!, 21.25
Extrém Activity, 22.45 Angyalok és démonok (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Éjjel-nappal Budapest,
15.10 Szulejmán (török),
16.20 Story extra, 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40
Barátok közt, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.35 A
tökéletes gyilkos (magyar),
0.00 Eleven testek (amer.)

RTL II

11.50 Oltári csajok (magyar),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
18.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 23.00
A Madagaszkár pingvinjei
(amer.), 23.30 Új csaj (amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
13.25 Rozsdalovag, 14.25 A
bűvös körhinta, 15.10 Maja,
a méhecske, 16.00 Gyerekversek, 18.00 Micimackó,
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.05 Holnap tali (magyar),
21.30 Én vagyok itt!, 22.40
Odaát (amer.)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.10 Honfoglaló,
15.05 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.10 Erdészház Falkenauban (német),
17.10 A hegyi doktor (német), 18.00 Híradó, 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Tóth
János
(magyar),
21.00 Szerelmes üzenetek
(amer.), 22.40 A Bagi Nacsa Show, 23.40 Ridikül

12.50 Jamie vidéki konyhája, 13.20 Honfoglaló, 15.10
A múlt árnyékában (szlovák), 16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A
hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Csodálatos Júlia (kanadaimagyar), 22.15 Felcsípve
(francia), 23.55 Fábry

Duna World

11.35 Dada (magyar), 13.50
Öt kontinens, 14.25 Család-barát, 15.25 Balatoni
nyár, 17.20 Balatoni utazás,
18.00 Gasztroangyal, 19.00
Budapest természeti értékei, 19.30 Hazajáró, 20.00
Már egyszer tetszett!, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion (magyar)

11.20 Az ész bajjal jár (magyar), 13.00 Híradó, 14.25
Család-barát, 15.25 Balatoni nyár, 17.20 Balatoni
utazás, 19.00 Budapest
természeti értékei, 19.30
Hazajáró, 20.00 Nem csak
a 20 éveseké a világ, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
A holnapi újságok, 16.25
Úton, 16.55 Egy lépés a
mennyország, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Nővérek (német), 22.10 Olasz
szerelem (német), 23.40
Prof ik, 1.25 Nővérek

Pozsony 2

Duna World

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
A holnapi újságok, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.50
Egy lépés a mennyország,
19.00 Híradó, 20.30 Mit
tudom én, 22.00 Úttalan
utakon, 22.35 James Bond
(amer.)

12.00 Élő panoráma, 13.45
Japán mozaik, 15.05 Trezor, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.20 A nap mögött
(francia), 22.50 Rendőrség,
23.05 Őrangyalok, 23.35
Éjszaka a levéltárban

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza tv

11.55 NCIS (amer.), 13.55
Cobra 11 (német), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25 Reflex, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni, 22.40 Családi történetek, 23.40 NCIS (amer.), 1.30
Jó tudni

JOJ TV

10.35 Extrém átváltozások, 11.35 Castle (amer.),
12.35
Csillag
születik, 14.10 Barkács kft.,
16.00 Rendőrök akcióban, 17.30 Főzd le anyámat!, 19.0 0 K r i m i , 19. 30
H í r a d ó, 20. 35 MacGyver
(amer.), 22.35 Extrém átalakulások

12.00 Élő panoráma, 15.05
Trezor, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Hely
a házban (szlovák), 21.10
Jelenetek egy házasságból
(svéd)
12.00 NCIS (amer.), 13.55
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Hí radó, 20.30 Fér j eg y órára
(cseh), 22.45 Nők k ísértésben (cseh)

JOJ TV
11.25 Csillag születik,
16.00 Rendőrök akcióban,
17.30 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 H í ra dó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 23.10 A törött
nyíl hadművelet (amer.)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

ESEMÉNYTÁR

Sajttal, sonkával
töltött hússzeletek

GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július
28-án Szabolcs
július
29-én Márta, Flóra
július
30-án Judit
július
31-én Oszkár
augusztus
1-én Boglárka
augusztus
2-án Lehel
augusztus
3-án Hermina
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

Hozzávalók:
Fél kg sertéscomb
(egycentiméteres szeletekre vágva, klopfolva)
Só, bors
Olaj, olívaolaj
Egy csomag lapkasajt
15 dkg szeletelt pulyka- vagy gépsonka
Tojás, liszt és kenyérmorzsa a bundához
A hús tűzdeléséhez:
fogpálcika vagy hústű

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Kiss Gábor és Kissová
Iveta, a turdai Balogh Róbert és az örsújfalusi Tárnoková Réka, az örsújfalusi Szomolay Július és a komáromi Póčiková Mária, a komáromi Tarr Andrej és
Illéšová Magdaléna, a győri Németh Attila és a komáromi Győriová Annamária.

Elkészítése:
A konyhakész hússzeleteket megsózzuk, megborsozzuk, majd
egy-egy sajt- és sonkaszeletet helyezünk rájuk. Ezután a húsokat félbehajtjuk. (Lehetőleg úgy tegyük, hogy sütéskor ne
folyjon ki a sajt.) A panírozás előtt a sonkás-sajtos húsbatyukat
hústűvel vagy fogpiszkálóval kétoldalt rögzítjük, hogy ne essen
majd szét a töltelék. Ezután bepanírozzuk a szeleteket. Közben
serpenyőben olajat hevítünk. (Sokat kell használnunk, ugyanis
a vastag húsok bő olajban sülnek át jól.) Ha a napraforgóolajba
egy kevés olívaolajat csepegtetünk, akkor még ízletesebb lesz az
étel. A töltött húsokat ezután mindkét oldalukon aranybarnára
sütjük, majd lecsepegtetjük. Tálalás előtt a szeletekből óvatosan
eltávolítjuk a pálcikákat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a gútai Árgyusi Daniela, Leszko Patrik és Koczkás Zora, az andódi
Broczká Zara, a kőhídgyarmati Süli Nimród és
Ugrik Benett, a köbölkúti Kelemen Krisztián Kevin,
a csallóközaranyosi Gacsal Hanna, a nagyudvarnoki Rácz Alexander, a somorjai Mlinkovics Árpád, a
csúzi Földiová Eliza, a nagymihályi Nováková Karolina, a marcelházai Megály Mihály, a nemesócsai
Borsányi Mike, a komáromfüssi Öllős László, a bátorkeszi Oláh Laura, a komáromi Mutňanová Daniela, Mazán Noel Gabriel, Nyers Viktor, Rafael Frederico, Szabó Ľudovít és Lászlová Lesla Rebecca.

Köret-tipp:
Fogásunk mellé „klasszikus” módon párolt rizs vagy sült burgonya illik legjobban, azonban, ha diétázunk, hagyjuk el ezeket
a köreteket, s helyette készíthetünk salátát. Paradicsomból, kígyóuborkából, esetleg lilahagymából finomat alkothatunk, kapros-joghurtos öntettel a tetején. Így az elkészített ételünk szintén
laktató, viszont kevésbé hízlal.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Dékány Mihály (90 éves), Kučerovský Ladislav
(87 éves), a gútai Balázs Ilona (87 éves) és Szabó Antonín (69 éves), a marcelházai Ďurčiš Štefan (71 éves),
a csicsói Cseh Erzsébet (60 éves), a dunamocsi Szalay
Géza (63 éves), az újgyallai Szendrei Štefan (57 éves).
Emléküket megőrizzük!

Répás-diós piskótatekercs
barackos krémmel
Hozzávalók:
Tészta:
2 db tojás
10 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg finomliszt
10 dkg puha vaj
fél csomag sütőpor
4 csepp citromlé
1 tk szódabikarbóna
1 citromból nyert citromhéj
1 dl tej
Töltelék:
1400 g barackbefőtt
(2 db 7 dl-es üveg)
2 dl víz

2 tasak tejszínízű pudingpor
6 ek cukor (ízlés szerint)
fél citromból nyert citromlé
5 dkg vaj
48 g tejszínhab por (1 csomag)
1,5 dl tej

Elkészítése:
Az egész tojásokat a cukorral, 2 dl vízzel a pudingport és
vaníliával habosra keverjük, a cukrot simára keverjük, a
hozzáadunk 2 ek lisztet, majd barackléhez adjuk, és besűa puha vajat.
rítjük. Ha szükséges, citromAmikor szép sima a massza, lével ízesítjük.
belekeverjük a többi lisztet, sü- Belekeverjük a vajat, és
tőport, a pár csepp citromlével hagyjuk kihűlni.
felfuttatott szódabikarbonát, a A megsült tésztát keresztben
tejet és a citromhéjat.
félbevágjuk, vékonyan megSzilikonos sütőpapírral bélelt kenjük pudinggal, rárakjuk a
tepsiben elsimítjuk, előmelegí- felszeletelt barackot, rásimíttett sütőben megsütjük (tűpró- juk a maradék pudingot.
ba).
A felvert és behűtött tejA barackkompótot leszűrjük, színhab egy részét rákenjük,
hagyjuk lecsöpögni, a levét ráhelyezzük a másik tésztafőni tesszük.
lapot, majd a maradék tejszínhabbal díszítjük.
sütési hőfok: 180°C
tepsi mérete: 26x36 cm

S Z U D O K U

Gútára
sebészeti,
vagy
általános
nővért
keresünk!

Tel.: 0907 163 386
* Eladó megkímélt állapotban levő Opel Corsa személygépkocsi (új motor, 16
szelepes, Eystronik automata
sebességváltó – autószerelőtől)
112 000 km-el. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 063 190.

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

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. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

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

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

KAJAK – KENU
Pőstyéni Nemzetközi Regatta

Huszonnégy sportklub 402 versenyzője szállt csónakba, hogy részt vegyen a hazai kajak-kenu
sport korosztályos Nyitranováki 500-as elnevezésű futamain, amely az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró verseny.
Az eredmények:
nyi Márk, Náhlik Pavol, 6. Čer- nyiová Viktória, ...4. Koczkás
K2 – 13 éves fiúk, 14500 m: mák Martin * C1 – kadétok, Eszter * K1 – juniorok, 500
...3. Doktorík Jakub – Tóth Ľu- 500 m: 1. Léránt Christopher m: ...4. Ujvári Marko * K1 –
dovít..., 7. Németh Dominik Peter * K1 – fiúk, 500 m: 1. veteránok, 500 m: 1. Krajčí
– Zrnek Jakub * K2 -13 éves Farkaš Tomáš, 2. Doktorík Do- Ladislav, 2. Cirkelbach Gabrifiúk, 14500 m: ...2. Doktorík minik, 6. Zrnek Jakab, 7. Bagin el, ...6. Bukovsky Tibor * K1
Dominik – Farkas Tomáš * K1 Matúš * K1 – fiúk, 500 m: ...3. – veterán nők, 500 m: ...2.
– kadétok, 500 m: 1. Meszlé- Doktorík Jakub, ...6. Németh Doktoríková Alena * K1 fiúk,
nyi Márk * K1 – kadétok, 500 Dominik * K2 – fiúk, 200 m: 500 m: 1. Tóth Ľudovít, ...4.
m: 1. Schrimpel Peter * K1 1. Grolmus Lukáš – Podlei- Doktorík Dominik, 4. Dokto– kadétlányok, 500 m: ...3. sek David, ... 4. Bugár Marek rík Jakub, 5. Farkaš Tomáš,
Koczkás Eszter * K1 – junio- – Marsal Máté, ...6. Ikrényi C2 – fiúk, 14 500 m: 1. Léránt
rok, 500 m: 1. Tóth Ľudovít, 2. Márk – Nagy Dominik * K1 – Lucas – Ott Jakab, 2. Slávik
Ujvári Marko, 3. Černák Mar- lányok, 200 m: ...4. Tóthová Sebastián Igor – Sýkora Adam
tin * K1 – fiúk, 13 500 m: ...2. Tamara, ...10. Szencziová Na- Anton * K2 – lányok, 145 00
Doktorík Dominik, ...7. Bagin tália * K1 – fiúk, 2000 m: ...3. m: 1. Bugár Réka – Schidová
Matúš * K1 – fiúk, 14 500 m: Tóth Michal, ...9. Demáček Sa- Bianka, ...9. Kovács Viktória
...3. Doktorík Jakub, ...6. Né- muel * K1 – lányok, 2000 m: – Szenczi Krisztina * K2 – kameth Dominik * K2 – kadé- ...2. Demáčeková Lucia, ...6. détlányok, 500 m: 1. Koczkás
tok, 500 m: 1. Bende Adam Kertészová Réka, ...8. Marko- Eszter – Pecsuková Katarína
– Meszlényi Márk, ...3. Bogya vičová Diana * K2 – fiúk, 500 * K2 veteránok 500 m: …2.
Bálint – Schrimpel Peter * C1 m: ...2. Doktorík Jakub – Tóth Blažek Martin – Zirkelbach
– fiúk, 14 500 m: ...2. Sýkora Ľudovít, ...7. Doktorík Domi- Gabriel, ...4. Bukovsky TiAdam Anton, 3. Doktorík Ja- nik – Farkaš Tomáš * C1 – 500 bor – Németh Ľudovít * K2
kub * C1 – férfiak, 500 m: 1. m: 1. Léránt Lucas, ...3. Ott Ja- veteránok 500 m: 1. Krajčí
Banai Tóth István, ...3. Sýkora kab, ...8. Slávik Sebastián Igor Ladislav – Ódor Ladislav *
Samuel Daniel * K1 – lányok, * K1 – lányok, 500 m: ...2. K2 juniorok 500 m: ...2. Uj13 500 m: ...5. Krkošková Vik- Bugár Réka * K2 – kadétok, vári Marko – Tóth Alex (17),
tória, 6. Szenczi Krisztina * K1 500 m: ...3. Léránt Christopher ...5. Náhlik Pavol – Húsvéth
– lányok, 14 500 m: 1. Bugár Peter és Szobolovszki Michal,
Tamás, ...7. Karika Benedek –
Réka * K2 – fiúk 14 500 m: 3. Bende Adam – Meszlényi Černák Martin * K1 fiúk 2000
...5. Németh Dominik – Zrnek Márk, ...5. Bogya Bálint – m: 1. Grolmus Lukáš, ...10.
Jakub * K1 – juniorok, 500 m: Schrimpel Peter * K1 – ka- Podleiszek Dávid (12), ...11.
... 2. Ujvári Marko, 3. Meszlé- détlányok, 500 m: 1. Ikré- Nagy Dominik.

KAJAK – KENU

LABDARÚGÁS

Világkupafutam Komáromban

II. liga

Lehengerlő játékával megérdemelten győzött a KFC!

Joggal tombolhatott a komáromi szurkolótábor, hiszen valóban lélekmelegítő pillanatokat
okoztak a KFC játékosai a II. liga nyitómérkőzésén. Ennek eredményeképpen az élvonalban
jegyzett liptószentmiklósiak számára már az első félidőben eldőlt a találkozó sorsa.
KFC Komárom – Liptó- még szépítettek a vendégek, henőre tértek”, kevesebbet
szentmiklós 5:1 (4:1) Hatal- de Mészáros a 18. percben a támadtak, ezt azonban a venmas irammal kezdett a hazai kapus feje fölött küldte a lab- dégeknek nem sikerült kicsapat, a vendégek csak For- dát a hálóba. Csak három perc
tuna istenasszony kegyeinek kellett ahhoz, hogy Nurkovics
köszönhették, hogy az első is szóhoz jusson, aki a hosszú
percekben nem született már sarokba küldte a labdát.
gól. A védelem összezavaro- Nyugodtan kezdhették a másodott, kapkodott és a 11. perc- dik játékrészt a komáromiak,
ben ennek köszönhetően a ko- jelentős fölényüket azonban
máromiak büntetőhöz jutottak, növelni szerették volna, Nuramelyet Matics érvényesített. kovics és Mészáros folyamaEzután Mészáros András szó- tosan ostromolta a liptószentlója következett, aki egy perc- miklósi kaput, de a vendégek
cel később már növelte a ko- védelme már jobban zárt.
máromiak előnyét. Igaz, ekkor Ezután a komáromiak „pi-

használniuk. Kilenc perccel
a találkozó lefújása előtt
Mészáros viszont rájött arra,
hogy mégiscsak szép lenne
egy „mesterhármassal” kezdeni az idényt, Duda jobb-

szélről küldött beívelését
biztosan küldte a hálóba. Az
5:1-es eredményen Olejník
Jozef mesteredző is elcsodálkozott, aki a liptószentmiklósiaktól egy sokkal feszítettebb találkozót várt, viszont
elárulta, hogy a folytatásban
is ilyen jól taktizáló, hatékonyan játszó komáromi csapatot szeretne látni a pályán.

Előkészületi
mérkőzések
Szímő – Ógyalla 1:5 (0:1)
Zajac, Mokráš, Nothart,
Porubszky, Barton * Komáromi VSE – Ekel 5:0
* Ímely – Ógyalla 3:2,
Oršolík, Máté, Straňák,
illetve Nothart és Ďuráč
* Marcelháza – KVSE
Komárom 0:2 * AC Muzsla – Dunaradvány FC/
FK Marcelháza B 2:0
(0:0) * Dunamocs – Búcs
4:1 * Nádszeg – Gúta 0:2
góllövő * Ifjúságfalva :
Keszegfalva 4:0 * Csallóközaranyos – FK Aktiv Nagykeszi 0:7 (0:4),
góllövő Csonka (4), Tóth,
Bottyán * FC Újgyalla –
FK
Garamszentgyőrgy
4:1 * FC Barsbaracska –
FC Újgyalla 0:1.

A IV. liga nyugati csoportjának sorsolása
1. forduló augusztus 5-én, 17 órakor
Tavarnok – Gúta * Ímely – Nagysurány * Negyed
– Szentpéter * Garamkovácsi – Marcelháza.
2. forduló * augusztus 12-én, 17 órakor
Marcelháza – Párkány * Gúta – Garamkovácsi *
Szentpéter – Nyitrakörtvélyes * Ímely – Tavarnok.
3. forduló * augusztus 19-én, 17 órakor
Párkány – Gúta * Garamkovácsi – Ímely * Hodos
– Marcelháza * Felsőbodok – Szentpéter.
4. forduló * augusztus 25-én, 17 órakor
Marcelháza – Újlót * Gúta – Hodos * Nagysurány
– Szentpéter * Ímely – Párkány.
5. forduló * szeptember 2-án, 16 órakor
Hodos – Ímely * Újlót – Gúta * Negyed – Marcelháza * Szentpéter – Alsószeli.
6. forduló * szeptember 9-én, 16 órakor
Marcelháza – Nyitrakörtvélyes* Gúta – Negyed *
Nagytapolcsány – Szentpéter * Ímely – Újlót.
7. forduló, * szeptember 16-án, 15.30-kor
Nyitrakörtvélyes – Gúta * Negyed – Ímely * Felsőbodok – Marcelháza * Szentpéter – Illésháza.
8. forduló * szeptember 22-én, 15.30-kor
Marcelháza – Szentpéter * Gúta – Felsőbodok *

PATAKY Tibor-emléktorna

Ímely – Nyitrakörtvélyes.
9. forduló * szeptember 30-án, 15.30-kor
Felsőbodok – Ímely * Szentpéter – Gúta * Alsószeli – Marcelháza.
10. forduló * október 6-án, 14.30-kor
Marcelháza – Nagytapolcsány * Gúta – Alsószeli
* (október 7-én) Ímely – Szentpéter.
11. forduló * október 14-én, 14,30-kor
Szentpéter – Tavarnok * Alsószeli – Ímely *
Nagytapolcsány – Gúta * Illésháza – Marcelháza.
12. forduló * október 20-án, 14 órakor
Gúta – Illésháza * (október 21-én) Nagysurány –
Marcelháza * Ímely – Nagytapolcsány * Garamkovácsi – Szentpéter.
13. forduló *október 27-én, 14 órakor
Marcelháza – Gúta * Szentpéter – Párkány * Illésháza – Ímely.
14. forduló * november 4-én, 13.30-kor
Nagysurány – Gúta * Ímely – Marcelháza * Hodos – Szentpéter *
15. forduló * november 10-én 13.30-kor
Marcelháza – Tavarnok * (november 11-én)
Szentpéter – Újlót * Gúta – Ímely.

Július 21-én, szombaton került megrendezésre az örsújfalusi labdarúgópályán a XIV. évfolyamába lépő nemzetközi fociünnep, amely az elmúlt tíz évben már a PATAKY Tibor-emléktorna
nevet is viseli, így emlékezve Tibor sporttevékenységére amit az Örsújfalusi TJ Dynamo SE
közösségéért tett.
Résztvevő csapatok: Ács, Csicsó, Örsújfalu 1 Gábor mondott köszönetet a résztvevő csapatok(az öregfiúk válogatottját küldték a pályára) míg nak valamint Nyitra Megye Önkormányzata és a
a torna negyedik csapata az Örsújfalu 2. „nagy- további segítők nemes támogatásáért.
csapat” – a járási bajnokság résztvevője volt .
kép és szöveg: Pint Tibor mérnök
A remekül szervezett torna nézői sok gólt láttak
és valódi nemzetközi focihangulatot éltek át.
A torna végeredménye: Örsújfalu I. csapat,
Ács, Örsújfalu öregfiúk és Csicsó. Kupát nem
csak a győztes csapatok kaptak, de a legjobb
góllövő (4 góllal), és két kapusnak (Boros Gábor és Král István) is kapott. A tornát szervezők
nevében a torna névadójának testvére, Pataky

Labdarúgótorna
a Hetényi Polgármester
Kupájáért.

1. elődöntő: Hetény – Csepreg
4:1 * 2. elődöntő: Ekel – Szentpéter 1:1 5:4 tiz. * 3. helyért:
Szentpéter – Csepreg 8:1 * Döntő: Ekel – Hetény 1:1 3:4 tiz.
Végső sorrend:
1. Hetény, 2. Ekel, 3. Szentpéter 4. Csepreg.

Ami az atlétikai versenyeken az öttusa, az a vizes sportágban
a quadrathlone-bajnokság. Ez valójában nem más, mint a
triatlonversenyek továbbfejlesztése és az úszáson, futáson és
kerékpározáson kívül itt a versenyző kötelező távot is leevez.
A quadrathlone sportágban rajtolókra 850 m úszás, 20 km-es
kerékpározás, 4 km-es kajakozás és 5 km-nyi futás vár. Ebben a sportágban korábban is

élenjárók voltak a komáromiak, s ennek egyfajta elismeréseképpen a múlt hét végén Komáromban rendezhették meg
a quadrathlone World Cup a

sprint, vagyis a Világkupa fordulóját. A komáromiak ezúttal
sem okoztak csalódást, hiszen
a junior korosztályban Európa legjobbjai között az első
helyen végzett Ujvári Marko,
harmadik lett Konečná Anita,
negyedik pedig Gőcze Andrea,
akik az U-23 korcsoportban
rajtoltak.

TEREMKERÉKPÁR
Fennállása harmadik évtizedébe lépett
a gútai teremkerékpársport
Húsz évvel ezelőtt Hajdú Andrea tanárnő kezdeményezésére egy új sportággal gazdagodott Gúta. Ekkor vette kezdetét a művészi teremkerékpár sikertörténete, amely a kisvárosi fellépéseken át az EB, majd a VB részvételéig tart.
A valamikori és a jelenlegi kerekesek múlt héten tartották
meg a jubileum alkalmából a megérdemelt ünnepséget.
Nem indult zavartalanul a
sportág sikersorozata, hiszen
kezdetben még a gútaiak is
csak hóbortnak tartották a teremkerékpározást. Azután a
versenyzők eljutottak a nemzetközi megmérettetésre és
sorban születtek az eredmények. Minderre napjainkban
már csak kellemes és impulzív
emlékként tekintettek a jubileumi megemlékezés résztvevői, amelyen részt vettek az
egykori versenyzők és a klub
támogatói, és a családtagok,
akik sokszor erejükön felül is
támogatták gyermekeiket. De
eljöttek Gútára a testvérklubok (Worms – Németország,
Romhány – Magyarország)
képviselői, a Szlovák Kerékpáros Szövetség képviselője,
valamint a városvezetés is.
Szeder Gyula, a klub jelenlegi
elnöke emlékvideón idézte fel
a klub fontosabb sikerállomásait. – Nehezített körülmények
között, hiszen a szövetségben
is megannyi változás történt

az évek alatt, ám európai és
világviszonylatban is maradandót alkottak a lelkes versenyzők. Ehhez kétségkívül
hozzájárult Hajdú Andrea vezetőedző megszállottsága és
rendületlen tenni akarása – fogalmazott Szeder Gyula.
Hajdú Andrea meghatottan
fogadta a gratulációkat és az
elismeréseket, amiket a német és a magyar testvérklubok képviselői is kifejeztek:
– Amikor elkezdtük, senki
nem tudta, hová fogunk érni.
Ezért sem szoktam jóslásokba bocsátkozni egy-egy verseny előtt. Mi tényleg belső
meggyőződésből csináljuk a
mai napig is. Nagy örömömre az ismeretlen sportágat a
város vezetősége is felkarolta és a képviselő-testület is
támogatta. Úgy gondolom,
kevés olyan tízezres város
van, amely ennyire sportszerető és támogatja is. Nem
győzök ezért hálálkodni –
nyilatkozta.

LÁNYOK FOCIMEZBEN

Kissé zűrösek Hajabács Gábor napjai, hiszen már javában folyik a női labdarúgócsapatok II.
ligájának szervezése. Egyelőre az a legvalószínűbb, hogy Kelet-, Közép- és Dél-Szlovákia indít
egy-egy területi csoportot annak a 23 csapatnak a szétosztásából, amelyek bejelentkeztek a
bajnokságba.
– Van történelme a komáromi
is többnyire a hajógyár dolgozónői labdarúgásnak, hiszen a
iból kerültek ki és a kerületi bajmúlt század hetvenes éveiben
nokságban játszottak. Többek köjól szerepeltek a komáromi
zött Dunaszerdahely, Érsekújvár,
lányok. Igaz, 2009-ben is
Vágsellye, Nyitra, Nagymegyer
volt egy szárnypróbálgatás,
csapatai ellen léptek pályára. Most
amikor csak felkészítő mérmegismétlődik majd a történelem
kőzésekig jutottak a lányok
– igaz egy osztállyal feljebb, a II.
– mondta Hajabács Gábor, a csapat „lelke”, ligában – hiszen a komáromi nők számára aumajd így folytatta: – A női csapat az 1969- gusztus másik felében kezdődik a sportév. Re1973-as években „Júlia Komárom” néven lé- mélem, hogy a női labdarúgásnak is lesz támopett pályára. Edzőjük Házi Vince és Fazika Pé- gatottsága, amit meg is érdemelnek a lányok,
ter, a hajógyár alkalmazottjai voltak. A lányok akik lelkiismeretesen készülnek az idényre.
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