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Sakkparti a komáromi vizeken:

Cséplő a fehér ló, Daňo a futó,
Olláry Viktor pedig rosálásra készül...
A KOMVaK sakktábláján a testület szemlélődő
bábut csinált a polgármesterből, hiszen a városatyák Stubendek Lászlótól átvették a kezdeményezést. Számára csak a vétó lehetősége maradt, amivel viszont nem él. Lényegében sakkot
adtak Ollárynak is, de nem „ütötték le”, Cséplő
Gábort viszont lehet, hogy „beáldozzák”. Félő,
hogy a játszma végére mindenki mattot kap.

Németh István felvétele

A múlt hét csütörtökén megtartott komáromi képviselő-testületi ülés után is megállapítható,
hogy a KOMVaK háza táján
minden maradt a régiben. Bár
a testületnek sikerült korábban
egy új elnökséget választania,
ám nem határozták meg, hogy
döntésük mikortól érvényes
és nem választották meg az
elnökség elnökét, ami szintén
az ő kötelességük. Így a régi
elnökség továbbra is a helyén
maradt, egyelőre Olláry Viktor
elnökletével.
Cséplő Gábor cégigazgató régi
ismerőse, az újkori „száguldó
riporter”, Daňo Martin közben
Komáromban elérte azt, hogy
a képviselő-testületnek nyilvános ülésein szinkrontolmácsot

kell igénybe vennie. Még nem
tudjuk, hogy erre a lépésre
hogyan reagálnak a siketek és
nagyotthallók. Az adott helyzetben ugyanis az a pozitívum, hogy a testületi üléseket
a városi tévé egyenes adásban
is közvetítheti és a polgárok
azonnal véleményt alkothatnak a képviselők munkájáról.
Ebben az esetben viszont lehet, hogy jeltolmácsra is szükség lesz.
Bár ez a megoldás minden bizonnyal többletkiadást jelent a
városi hivatal számára, de szélesíti a demokráciát, aminek

csak örülhetünk, Daňo Martin
személyével kapcsolatosan viszont felmerül a kérdés, hogy
ha most sérülni érezte jogait
és ilyen harcosan kiállt a kétnyelvű tájékoztatásért, milyen
morális okokból nem tette azt a
tönkrement Tekom-therm Kft.
felszámolásakor? Akkor, mint
a cég felszámolóbiztosa egy
eldugott kelet-szlovákiai helységbe tette át tevékenységét,
ahova az akkori károsultaknak
szinte lehetetlen volt elutazniuk.
Ugyancsak képtelenség volt akkoriban az ügyben tájékozódniuk és végül az érintett dolgozók
jogos bérüket sem kapták meg.
Hosszú ideig bizonytalanságban
tartották őket, nem tudtak időben elhelyezkedni és több család egzisztenciáját is veszélybe
sodorták.
Ez a „száguldó riporter” volt
Cséplő Gábor üzlettársa, aki
megtámadta a polgármestert és
védelmébe vette a KOMVaKban folyó praktikákat. Úgy

tűnik, ez a propagandaakció
részben hatásos volt, hiszen a
testület annak ellenére beválasztotta Olláry Viktort az újonnan
alakult cégelnökségbe, hogy a
KOMVaK siralmas pénzügyi
helyzetbe került, a város tudta
nélkül elzálogosította a vagyonát, s bíróságilag jóváhagyott
felszámolás indult ellene, melyet csak az utolsó pillanatban
sikerült leállítani. Ilyen körülmények között Olláry Viktor 50
ezer euróért megvetette a céggel
a családtagja nevén levő pathi
nyaralót, ami sem morális, sem
pedig gazdasági szempontból
nem elfogadható.
Másutt az ilyen cselekedet
napvilágra kerülésekor a cégtulajdonos azonnal elbocsátja
azokat, akik a kétes üzelmek
mögött állnak. Kivételt csak
Komárom képez.
Az aktuális sakkjátszma tovább
folytatódik, amelyről a későbbiekben is tájékoztatjuk olvasóinkat.

Várják az érintettek jelentkezését

Szegény gazdagok
és gazdag szegények

A határon túli egyetemisták
magyarországi
részképzési lehetősége

Jókai regényeinek címét idéző helyzet alakult ki a görögöknek nyújtott és nyújtandó mentőcsomagok tekintetében, mellyel kapcsolatban a SaS elnöke a következőképpen fogalmazott: „Nem szolidáris, ha a szegényebb Szlovákiának kell kölcsönt adnia a gazdagabb
görögöknek, különösen, ha azt a pénzt nem látja viszont.”

tel közösen a 2015/16-os akadémiai év őszi szemeszterében is pályázatot
hirdet teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a
magyarországi felsőoktatási intézmények nappali képzésein.

csemőre is 7 551 euró jut, bizony elmondhatjuk, hogy nem
állunk olyan jól – hogy ismét
csak Sulik szavaival élve –, kidobjuk a pénzt az ablakon.
Hogy mindez valóban reménytelen pénzkidobás-e, annak
eldöntésére álljon itt néhány
adat. Az újabb kölcsön jóváhagyásával a görög államadósság-ráta a hazai össztermékhez
képest 200 százalékra emelkedik, az IMF véleménye szerint
viszont a görög államadósság a
GDP 120 százalékáig törleszthető. Ugyanakkor az is erősen
kétséges, hogy a görögök hajlandóak lesznek-e elfogadni
a reformokat és a megszorító
intézkedéseket. Sulík szerint
a görög helyzet egy napon két
vállra fektetheti az egész eurózónát.
-zsu-

Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú
dokumentumot készít, melyet
kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy
személyesen el kell juttatni a
kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a Szövetség a
Közös Célokért komáromi területi irodájába.
Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és
aláírt formájának és papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének
vagy személyes benyújtásának
határideje: 2015. augusztus
18., 15.00 óra. A részképzős
hallgatók kb. havi 40 ezer forintos ösztöndíjat, és a Balassi
Intézet lehetőségeihez mérten
ingyenes szállást kapnak.
-it-

Sulíkék aláírásgyűjtésbe kezdtek a görögöknek nyújtandó újabb kölcsön ellen A Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Balassi Intézet-

Sulík pártja ezért aláírásgyűjtésbe kezdett a görögöknek
nyújtandó harmadik mentőcsomag ellen, felszólítva a
nyilvánosságot, hogy utasítsa
el az újabb kölcsönt, mellyel
Szlovákia részesedése Görög-

ország megmentésében mintegy 2 milliárd euróra növekszik, azaz minden háztartásra
1 000 euró jut. Ha mindehhez
hozzászámítjuk azt a tényt,
hogy a szlovák államadósságból még a ma született cse-

Elindult a Kárpát-medencei
szórványmagyarságot segítő
Petőfi Sándor-program

A magyar minisztérium által
biztosított ösztöndíjlehetőségnek köszönhetően a határon túli
egyetemisták
Magyarország
egy szabadon választott egyetemén tölthetnek el egy félévet,
vagy néhány hónapot vendéghallgatóként.
Az EMMI az ösztöndíjakkal a
szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni. A részképzések biztosításával lehetőséget

nyújt a határon túli magyar
hallgatóknak a magyar nyelven
elsajátítható tudásuk kiszélesítéséhez, a tudományos, kutatói
tevékenységük folytatásához,
illetve elősegíti az anyaországgal folytatott intenzív oktatásiszakmai kapcsolattartást.
Az elektronikus adatlap http://
sao.bbi.hu felületen keresztüli
internetes beküldési határideje
2015. augusztus 17., éjjel 24
óra.

Éjszakai tűzeset Komáromban

Mindent meg kell tenni a szórványban a magyarság fogyásának megállításáért és adott esetben ennek a folyamatnak
a visszájára fordításáért – hangsúlyozta a Miniszterelnökség
Vasárnapról hétfőre virradóra tűz ütött ki egy komáromi,
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-medencei
Rákóczi utcai tömbházban. A háromszintes épület egyik laszórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-program oktatákása kapott lángra. A tűzoltók kiürítették az épületet, és
si hetének indulásakor a fővárosi Magyarság Házában.
megfékezték a tüzet. Két embert füstmérgezés gyanújával
Potápi Árpád János kiemelte: a szinte észrevehetetlen, illetve
kórházba kellett szállítani. Az oltásba bekapcsolódtak a gúkiutazó fiatalok vállalták, hogy van, ahol nem is fogy a matai tűzvédelmi szakemberek is. Az oltást követően az épülea magyarságot képviselik a gyarság.
tet nagyteljesítményű ventillátorokkal szellőztették ki.
(Folytatás a 3. oldalon)
határokon túl, és mindent megtesznek a szórványban élők segítése érdekében.
Rámutatott: a magyar nemzet létszámában és sok helyen
arányaiban is fogy. Hozzátette,
mindent meg kell tenni azért,
hogy ezt a folyamatot lassítA Slovnaft Kupa második fordulójának rangadó mérkőzésére augusztus 12-én, 17
sák, hátráltassák, adott esetben
órakor kerül sor a gútai Gőgh Kálmán Stadionban. Ha lesz kellő létszámú szurkolói
a visszájára fordítsák.
Az államtitkár kitért arra is,
tábor, a IV. liga ezüstérmese – amelyben ott játszik a gólkirály, Magyar Zsolt is –,
hogy a fogyás különösen
Máté Zsolt irányítása alatt bármire képes lehet. Úgy tűnik, hosszú idő után ismét
drasztikus a szórványban élők
körében, van, ahol a 75 száteltházas lesz a gútai pálya, s a hazai drukkerek hangja elnyomja majd a nagyszomzalékot is meghaladta az elbatiak „balhékról” ismert szurkolóinak bíztatását. Annak érdekében, hogy a két támúlt évtizedekben. Eközben
bor között ne kerülhessen sor rendbontásra, a rendezőség már előre felkészült.
a tömbben élőknél a fogyás

A Komáromi járás idei legnagyobb sporteseménye lesz
augusztus 12-én a Gúta-Nagyszombat labdarúgómérkőzés!

Ha ön is ott lesz és buzdítja a gútai csapatot,
egy sporttörténeti eseménynek lehet a tanúja!
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Dunamocson nyaralt
Tamás József
gyulafehérvári püspök

Csütörtökön, Aranyszájú Szent Péter ünnepén
celebrált szentmisével fejezte be dunamocsi tartózkodását Tamás József gyulafehérvári püspök. Prédikációjában az igazmondás értékeiről
és a szeretet fontosságáról beszélt.
– A csíksomlyói búcsún tartott
szentmisém után jött oda hozzám egy kis csapat búcsújáró,
akik elmondták, hogy Dunamocsról érkeztek és felkínálták,
hogy nyaraljak náluk. Azt sem
tudtam, hol van Dunamocs, de
olyan kedves volt az invitálás,
hogy végül igent mondtam. És
nem bántam meg, most már
másodszor tölthettem ebben a
csodálatos környezetben néhány napot – mondta a püspök,
aki akár a község tiszteletbeli
polgára is lehetne, olyan szeretettel fogadták a falubeliek.
Tamás Józsefet a gyulafehérvári székesegyházban 1968.
április 21-én, fehérvasárnap
szentelte pappá a nagyhírű.
Márton Áron püspök. Tamás
József püspök úr is a Márton
Áron hitvalló püspök által
megszabott irányt követte a
papi életben: volt káplán, plébános a szórványban, majd 18
évig a gyulafehérvári papneveldében a kispapok lelki vezetője, nevelője, spirituálisa.
A Gondviselés úgy vezette,
hogy aki a papság ifjabb részét nevelte, előbb érseki általános helynökként vegyen
részt az egyházmegye kormányzásában, majd II. Szent
János Pál pápa 1996. december 18-án kinevezte Valabria

címzetes püspökévé és a gyulafehérvári főegyházmegye
segédpüspökévé. Püspökké
szentelése magától értetődően Csíksomlyón volt a Segítő
Szűzanya kegytemplomában,
1997. március 1-jén. Áldásos
munkájával a dunamocsiaknak is alkalmuk volt megismerkedni.
– Otthon éreztem magam,
tudtam elmélkedni és közben csodálni az Isten alkotta
csodálatos tájat és azt, hogy
a földkerekség minden táján
vannak mélyérzésű, galamblelkű, jó emberek. Ilyenek a
dunamocsiak is, akikre a szórványmagyarság is büszke lehet
– mondta Tamás József püspök
amikor a templom előtt elbúcsúzott vendéglátóitól.
A püspököt felkereste Stubendek László polgármester is,
aki legközelebbi látogatásakor
városnézésre és Komárom történelmi egyházainak templomaiba történő látogatásra hívta
a püspököt, akinek egy díszes
kötetet ajándékozott. Stubendek István a Concordia Vegyes
Kar hanghordozóját nyújtotta
át a kedves vendégnek. A hetvenegy éves püspök ígéretet
tett, hogy mihamarabb újra ellátogat szeretett hívei körébe.
-z-

Felvételeink: (Fent) Tamás József püspök
és Stubendek László találkozása a sekrestyében, középen misézik a gyulafehérvári
püspök, a dunamocsiak ajándékkal kedveskedtek vendégüknek, jobbra a püspök
és vendéglátói a templom előtt, illetve a
csoportkép közepén, lent balra a csütörtöki
szentmise résztvevői láthatók

Emlékezés
egy eltüntetett
emlékműre

Feltehetően ma már csupán néhány idős komáromi lakos,
esetleg innen elszármazott személy, illetve a világháború
idején itt szolgálatot teljesítő híradós emlékszik arra az
emlékműre, amely a komáromi Nádorvonal IV. erődjének
udvarán állott.

Ebben az erődben állomásozott
a második világháború éveiben
a magyar királyi II. honvéd híradó zászlóalj, s e zászlóalj hősi
halottainak tiszteletére állítottak emlékművet. A korabeli
leírás szerint (az emlékműről
nem sikerült fényképet találnom) egy magas obeliszket,
melynek vörösmárvány emléktáblájára az elesett négy tiszt
és a harminckét legénységi állományú honvéd híradós nevét
vésték fel.
Az emlékmű avatására 1943.
augusztus 1-jén délelőtt került
sor. Az avatóünnepségen részt
vett Nagy Nándor, Komárom
vármegye főispánja, a város
képviseletében dr. Csukás István polgármester-helyettes, a
honvéd híradó-felügyelőséget
Hargittay Henrik ezredes képviselte, a helyi honvéd alakulatokat népes küldöttségek.
Megjelentek a tűzharcosok,
cserkészek és leventék is, valamint az elesettek hozzátartozói.
Az ünnepség kezdetén zászlójával felvonult a híradós zász-

lóalj, majd a Szózat és Gyóni
Géza Csak egy éjszakára című
híres versének elhangzása után
Török István alezredes, zászlóaljparancsnok avatóbeszéde
következett. A hozzátartozók
soraiból zokogás tört fel, mikor beszéde végén felolvasta
az elesett hősök neveit. A honvédzenekar a Magyar Hiszekegyet játszotta, amikor a hatalmas országzászlóval ellátott
emlékműről lehullott a lepel. A
katolikus, református és evangélikus tábori lelkész beszéde
után egy gimnazista cserkész
elszavalta Fazekas Miklós Könyörögjetek című költeményét,
majd a katonazenekar gyászindulójának hangjainál a jelenlevők elhelyezték a kegyelet
virágait az emlékműnél. Az
avatóünnepséget a Himnusz és
a katonák díszmenete zárta.
A háború után többször változott a IV. erőd kihasználása. A
hősi emlékmű eltávolításának
időpontjáról és további sorsáról sajnos nincsenek pontos
adataink.
Mácza Mihály

Rendkívüli ajánlat!

Bár semmi szándékos nincs benne, már a puszta cím is „becsapós”, és mégis igaz. Hogyan lehetséges ez? Arról van szó,
hogy július 31-én éjszaka „kék Hold” ragyogott felettünk az éjszakai égbolt fekete bársony kárpitján. Legalábbis a csillagászok szerint... Bár Földünk hű kísérője hasonlóképen, mint máskor, most is sárgásbarna színben tündökölt, júliusban
már másodszor kerekedett ki teljes szépségében, azaz egy naptári hónapban kétszer ugathatták meg éjnek idején a kutyák
a teliholdat. A csillagászok az egy hónap alatt másodszor bekövetkező teliholdat nevezik „kék Holdnak”. Az égi mechanika
szabályai szerint rendesen évente tizenkétszer van telihold, ám háromévente tizenhárom alkalommal bámulhatjuk meg
a hozzánk legközelebb eső égitestet. Erre legutóbb 2012. augusztus 31-én nyílt lehetőségünk és a legközelebbi alkalomra
2018. január 31-ig kell várnunk. És honnan a megnevezés? A régi angol „once in a blue moon” kifejezésből, amit úgy fordíthatunk magyarra, hogy nagyon ritkán, nagyritkán, illetve hébe-hóba.
Kép és szöveg: (németh)

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!
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Ki fizeti meg a feleslegesen
elcsorgatott ivóvizet?
Lassan már három hete, hogy Csallóközaranyoson
időről-időre enyhén szólva is furcsa sűrűségű és színű ivóvíz folyik a csapokból. Miközben a KOMVaK
megbízásából már csaknem befejezéséhez közeledik a
községi szennyvízvezeték lefektetése, s ha egy utcában
átvágják a vezetéket, egy órára szünetel a vízszolgáltatás, utána pedig ilyen víz folyik a csapokból. Lehet,
hogy nem veszélyes, nem tartalmaz káros anyagokat,
ám ha a szülők nem akarják, hogy csemetéik sikítva
rohanjanak ki a fürdőszobából, perceken át folyatják
a csapból a vizet, mire az tiszta, áttetsző lesz. A vízórák
pedig addig is pörögnek, pedig valójában nincs is tényleges fogyasztás. A csallóközaranyosiak csak azt szeretnék tudni: Ki fizeti ki a vízszámlákat?

Áprilisi beíratkozások, változó kreditrendszer …

Ősztől módosul a közoktatási törvény

Az államfő aláírta a közoktatási törvény módosítását, mely több területeken is változásokhoz vezet. Az egyik újdonság, hogy szeptembertől az iskolák támogatást kérhetnek az oktatási minisztériumtól a sítanfolyamok, természetiskolák, nyelvtanfolyamok és a tanulmányi
kirándulások költségeire. Hogy egy-egy tanulóra mekkora összeget szán a tárca, az egyelőre
nem világos, mert ezt a gyermekek számából kiindulva számítják majd ki. Az osztálykönyveket az új tanévtől hagyományos vagy elektronikus formában is vezethetik. A szülők a jövőben szóban is kérhetik a féléves bizonyítvány kiállítását, eddig ezt csak írásban tehették.
Módosulnak a pedagógus-továbbképzés, illetve a kreditrendszer feltételei. A jövőben
nem jár kredit a szakbővítések
után és szigorodnak a feltételei
a külföldi kurzusokon történő
kreditszerzésnek, ezután az órákon személyesen jelen kell lenni,
nem váltható ki például munkák
leadásával. A megszerzett kreditek hét évig lesznek érvényesek.
Az iskolai beiratkozások ezentúl nem januárban, hanem áprilisban lesznek. A középiskolák és szakiskolák tanulói csak
különbözeti vizsga letételével
válthatnak szakot és iskolát. A
fenntartó beleegyezésével az
alapiskolák speciális osztályt is
létrehozhatnak.
A módosítás alkotói meg akarják gátolni a hátrányos helyzetű gyerekek szegregációját.
Eddig a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek a diagnosztikai vizsgálatok eredményeitől
függetlenül speciális iskolába
kerültek, s ezzel megszűntek
továbbtanulási esélyeik, mert az
ilyen jellegű iskolákból kikerülve már nem szerezhettek érettségit. A módosítás szerint ezek
a gyerekek csak akkor kaphatnak anyagi támogatást, ha nem

speciális iskolát látogatnak. Ezt
az iskolák a tanulást segítő as�szisztensek bérére, didaktikai
eszközökre fordíthatják.
Módosulnak továbbá az igaz-

gatóválasztások szabályai, az
iskolatanácsok jogköreit csorbítva ezután az önkormányzatok és a fenntartó dönthet az
igazgató személyéről.

Elindult a Kárpát-medencei
szórványmagyarságot segítő
Petőfi Sándor-program

(Befejezés az 1. oldalról)
Kiemelte: a Kőrösi Csoma
Sándor-program
mintájára
indított program az egykori
monarchia területére terjed
ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot,
Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, Csehországot, BoszniaHercegovinát, Macedóniát és
Dél-Lengyelországot. Utóbbi
helyeken is élnek olyan magyar közösségek, amelyek tagjai családi kapcsolatok, munka miatt költöztek ki, de úgy
gondolták, őket is bevonják a
programba – jelezte.
Minden helyszínt egyeztettek a
külhoni magyar vezetőkkel, társadalmi szervezetekkel, politikai
pártokkal, a történelmi egyházakkal, s ezután határozták meg
azt is, hogy egy-egy területre

hány ösztöndíjast küldenek ki.
A program keretében ötven
magyar fiatal utazik ki, a cél a
szórványterületeken fogyásban
lévő magyarság identitásának
megerősítése, a közösségi hálózatok kiépítésének segítése.
A kiutazók közül 18 nem anyaországi ösztöndíjas, de ez is a
program célja, s az, hogy megtapasztalják, milyen sokszínű
a Kárpát-medence. Reményét
fejezte ki, hogy a programnak
ugyanolyan sikere lesz, mint
a Kőrösi Csoma Sándor-programnak.
A programra 350 millió forintot különítettek el, időtartama 9
hónap lesz, és célja még, hogy
nemzeti elkötelezettségű fiatalok számára tanulási lehetőséget biztosítson a szórványközösségekben.

Tévedések vígjátéka
a szegedi Dóm téren
gútai vonatkozással
Molnár Piroska, Haumann Péter, Pálmai Anna, Adorjáni Bálint, Telekes Péter, Szabó Győző... – csak pár név, a szegedi Dóm téren a múlt hét végén bemutatott Tévedések vígjátéka
szereplői közül. Shakespeare fergeteges humorú vígjátékát Kerényi Miklós Gábor KERO
álmodta a deszkákra, aki hosszú évekkel ezelőtt rendezett prózát utoljára. Alkotótársaival
örömszínházat ígért és nyújtott a nézőknek és a művészeknek egyaránt.
William Shakespeare Tévedések vígjátéka c. komédiája
lesz az idei Szegedi Szabadtéri
Játékok második önálló bemutatója. A produkció több szempontból is kuriózum a Dóm
téren. Régen mutattak már be
prózát a fesztiválon, az angol
mestertől utoljára tizenhárom
éve játszottak drámát.
A Tévedések vígjátékának
megrendezésére Kerényi Miklós Gábort kérték fel, akinek
több mint száz csillagfényes
estén játszották már rendezéseit a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A Budapesti Operettszínház művészeti vezetője,
a Rising Star tehetségkutató
zsűritagja, számos felejthetetlen színházi előadás rendezője
az utóbbi években leginkább
zenés darabjairól volt ismert,
musicaleket, operetteket, sőt
operát is rendezett többek
közt a Dóm téren is. Prózai
rendezése viszont már nagyon
régen nem került színre, így
a Tévedések vígjátéka különleges előadás az ő életében is.
KERO szerint a produkció igazi „örömszínház” lesz és lett

is. Shakespeare korai vígjátéka lenyűgöző lehetőség volt a
színészeknek, az alkotóknak
és a nézőknek egyaránt, mivel
mulattató történetében nagyon
érdekes jellemek vonulnak föl
– miközben aki akar, komoly

tér közepén forog egy hatalmas,
útvesztő jellegű, gömbszerű
spirál, mely tulajdonképpen
egy nyüzsgő bazár, amelyben
helyet kap lakóház, török fürdő,
örömtanya, sőt még kolostor is.
Volt, aki motoron érkezett, és

31. GÚTAI VÁSÁR ÉS BÚCSÚ
A p ro g r a m o k a u g u s z t u s 1 3 - á n
kezdődnek és augusztus 16-ig tartanak.

Rendezvények:

2015. augusztus 13. – csütörtök
08.00 – 12.00 Kézilabdacsapatok kötelező bejelentkezése a sportcsarnokban
14.00 – 18.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint
20.00 – 20.30 Kézilabdások ünnepélyes felvonulása
Hotel Leonor kerthelyisége
20.30 – 21.00 A „Kolárovo Cup” kézilabdatorna ünnepélyes megnyitója
21.00 – 04.00 DISCO

2015. augusztus 14. – péntek

Kézilabdapályák
8.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint
Sportcsarnok előtti tér
20.00 – 23.00 DISCO
Hotel Leonor kerthelyisége
21.00 – 04.00 DISCO
Gőgh Kálmán Stadion
15.00 Tizenegyesrúgó verseny – 11. évfolyam
Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán
19.30 FARKAS – JENSER BALÁZS és ZENEKARA – élő Megasztár nagykoncert
21.00 BALKAN FANATIK – élő nagykoncert
(belépőjegy: 3,-€,)
Templom tér 4. – a városi művelődési központ előtt:
„Borvirág utca” – főszervező: Mgr. Samu István – Regio Comorra, Gúta városa – társszervező:
Hello Gúta

Folkbor Péntek

13.00 Borvirág utca megnyitja kapuit
14.40 Borvirág utca főszervezőjének „borköszöntője”
14.45 Borvirág utca megnyitója – polgármesteri köszöntő
14.50 Helyi iskolák kultúrműsora – Térj be az utcánkba, borvirágos pirkadatig
15.00 Kis-Duna Menti Rockszínház – Tóth Laca (borvőfélykedés)
22.00 A MADARAK (HU) Utcabál és Show zenekar
Hajómalom térsége, szervező: Szekeres Rancs
15.30 II. Kis – Duna Menti Lószépségverseny

2015. augusztus 15. – szombat

Római katolikus templom:
8.00 Ünnepi szentmise magyar nyelven
9.30 Ünnepi szentmise szlovák nyelven
11.00 Ünnepi szentmise magyar nyelven
Kézilabdapályák
08.30 – 20.00 Kézilabda – mérkőzések sorsolás szerint
Sportcsarnok előtti tér:
20.00 – 23.00 DISCO
Hotel Leonor kerthelyisége
21.00 – 04.00 DISCO
Gőgh Kálmán Stadion:
14.30 Labdarúgó-mérkőzés, ificsapat Gúta – Marcelháza
17.00 Labdarúgó-mérkőzés, felnőtt „A” csapat Gúta – Párkány
Te m p l o m t é r – a városi hivatal előtti parkoló
13.30 – 15.30 Veterán járművek – Old Timer Club Nitra – bemutató, kiértékelés
Te m p l o m t é r – „Borvirág utca” mellett, szervező: Via Nova ICS Gúta
10.00 – 18.00 Játszóutca – játszani vágyó gyermekek részére
Templom tér – a városi művelődési központ előtt:
„Borvirág utca” főszervező: Mgr. Samu István – Regio Comorra, Gúta városa – társszervező: Hello Gúta
Felvidék Rádió „Borbuli” – buli zene
16.00 DJ Bakis Tamás – Felvidék Rádió, hangulat- és játékfelelős
17.00 Tombolahúzás
19.30 Just in Time – rhythm and blues zenekar
20.00 DJ Bakis Tamás – Felvidék Rádió, hangulat- és játékfelelős
22.00 Just in Time – rhythm and blues zenekar
23.00 Zenés Szombati Kóstoló
Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán
17.00 FORTISSIMO (Gúta) – rock
20.30 KFT ZENEKAR – Balatoni nyár: válogatás 30 év legjobb dalaiból – elő nagykoncert
22.30 FIRKIN ZENEKAR élő nagykoncert (az őrületes ír zenét játszó együttes zömmel magyar
nyelvű fergeteges koncertje (belépőjegyek: 3,-€, ill. 5,-€ a három nap koncertjeire szóló elővételben
vásárolt jegyekért mindhárom főkoncertre együtt!)

2015. augusztus 16. – vasárnap

Sportcsarnok
08.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, ünnepélyes kiértékelés
Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán
Családi délután:
16.00 GRINAVANKA – szlovák folklór Bazinból
17.30 BALÁSSY BETTY és VARGA FERI – gyermekkoncert
18.15 JAM – X BAND – élő nagykoncert
20.00 PÉLY BARNA és a UNITED – élő nagykoncert (belépőjegyek: 3,-€, ill. 5,-€ a három nap
koncertjeire szóló elővételben vásárolt jegyekért mindhárom főkoncertre együtt!)
Templom tér – a városi művelődési központ előtt:
„Borvirág utca” – főszervező: Mgr. Samu István – Regio Comorra, Gúta Város – társszervező:
Hello Gúta
„Másvasárnap”
17.00 Freez – funky, jazz
21.00 DJ Sipos Retro buli

Kiállítások:

Telekes Péter és Adorjáni Bálint
Antipholus-testvérekként
filozófiai mélységeket is felfedezhet a darabban.
Az előadás látványvilágát Horgas Péter díszlet- és Füzér Anni
jelmeztervezővel álmodta meg
a rendező.
Furcsa és izgalmas teret képzeltek el, egy közel-keletinek tűnő
városka életét jelenítik meg. A

a tükrök, csapóajtók csapdái
között szinte artistaként kergették a szereplők a sorsukat és
egymást a számtalan statiszta
között. Az egyik főszerepet a
gútai származású Telekes Péter
játszotta, aki Adorjáni Bálinttal
együtt az Antipholus-testvéreket alakította.

A v á ro s i h i v a t a l e l ő c s a r n o k a i
„VIRÁGOK”, Corvin Mátyás Alapiskola diákjainak kiállítása
A Gútai Nyugdíjasklub kézimunka-kiállítása augusztus 5-től – ünnepélyes megnyitó augusztus 5-én
13:00 órától

Állandó jellegű kísérőprogram

Kisvonat közlekedik a vásár ideje alatt, indulás a városi hivatal információs sátrától.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!

Jegyelővétel a Gútai Városi Művelődési Központban.
Kedvezményes akció: 5.- € az elővételben vásárolt jegyekért, mindhárom főkoncertre együtt!
Jegyárusítás a vásár ideje alatt a városi hivatal információs sátrában és
a bejáratoknál 2 órával a koncert előtt.
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

4

Növényvédelem

Képzeletbeli kirándulás

Időszerű munkák a kertekben
Most érik
sok gyümölcs és zöldség

A kertekben most is sok munka vár ránk, amelynek az
eredménye ellensúlyozhatja
a kedvezőtlen időjárás okozta károkat. Ezekben a hetekben sokféle terményt kell
betakarítani.

Almaszüret
A gyümölcsök közül most
érik a ringló, az őszibarack,
a szilva, a nyári és őszi almaés körtefajták sokasága, a
korai csemegeszőlő fajták
fürtjei, a zöldségfélék közül
szedésre vár a paprika, a paradicsom, a tojásgyümölcs, a
cukkini, az uborka, a vöröshagyma, a brokkoli, a cékla, a
csemegekukorica.
A szamócát most ültessük el
Most következett el a szamóca
telepítésének az optimális ideje. Az idősebb szamócaágyásból kapával, vagy ültetőásóval
könnyen ki lehet emelni a gyökeres palántákat. Az új szamócaágyás talaját igen gondosan
kell előkészíteni: először a
gyomoktól szabadítsuk meg
a területet, azután érett istállótrágyával vagy komposzttal
és káli-, illetve foszfáttartalmú
műtrágyával javítsuk fel a föld
termékenységét, majd ássuk
fel a talajt, amelyet még gondosan el is kell gereblyézni
úgy, hogy a talaj felső rétege
aprómorzsás legyen. A szamóca palánták gyökérzetét kissé
vissza kell vágni és az alsó leveleket, valamint az inda maradványait el kell távolítani.
Az ültetésnél ügyeljünk arra,
hogy a palánták a földben se
magasabban, se mélyebben ne
álljanak, mint ahogy az eredeti
helyükön voltak! Ezután ala-

pos beöntözéssel fejezzük be a
telepítés munkálatait.

Szamóca
Az augusztusban elültetett,
erőteljes, egészséges szamócapalánták a jövő év májusában már virágot nyitnak, és
júniusban már szüretelhetjük
róluk a finom, zamatos, illatos
gyümölcsöt.
Van már új-zélandi
spenótja?
Nagyon hálás, de kevés helyen
termelt zöldségnövény az újzélandi spenót. Ezt a növényt
James Cook, a híres felfedező,
aki példás alapossággal térképezte fel Új-Zéland mindkét
szigetét, Ausztrália déli részét
és Tasmaniát, 1770-ben hozta
magával Európába. A magjukat szeptember végén kell elvetni, de a gyökeres palánták
most is ültethetők. Konyhai
elkészítésük a hazai spenóthoz
hasonló módon történik.

Kétnyári virágok
Most kell vetni a kétnyári
virágok magját. Ezek abban
különböznek az egynyári
rokonaiktól, hogy a nyár végén kikelnek, megerősödnek,
áttelelnek, de magot csak a
következő év nyarán érlelnek. Közöttük most a legdivatosabb az árvácska, amely
fehértől a mélyvörösig és
kéktől a sárgáig minden színben díszlik. Ha a magját most
vetik el, akkor a palántáit
októberben lehet elültetni;
még az ősz folyamán nyitnak
néhány virágot, a szabadban
zavartalanul áttelelnek és tavasztól a nyár derekáig folyamatosan és nagyon dekoratívan virágoznak. Igen értékes
kétnyári virág a százszorszép,
a nefelejcs, a sárga viola és a

holdviola is. (Ez utóbbinak a
termése a júdáspénz, amely
mutatós téli vázanövény is.)
Mi az oka
a mézgásodásnak?
Az utóbbi hetekben számos
olvasónk érdeklődött arról,
hogy mi okozza a gyümölcsfák
mézgásodását és miként lehet
ezt a jelenséget gyógyítani? A
következő néhány mondatban
nekik szeretnénk válaszolni.
A mézgásodást nem gomba,
vagy vírusfertőzés, nem is
kártevő okozza, hanem bonyolult élettani folyamatok
idézik elő. A lényege abban
áll, hogy a fa törzsében és
ágainak a faszövetében (xylem) levő, tápanyagokat szállító edénynyalábok eltömődnek és bennük a nedvkeringés
megszűnik. A növényekben a
cukorból és szerves savakból
álló folyadék megtorpan, a
felszínre tör, megszilárdul és
víztiszta vagy áttetsző, vörösesbarna anyaggá áll össze.
Gyakori ok a mézgásodásra a
téli fagykárosodás, amelynek
következtében a fagyrepedés
szélén, a fagysebeken türemkednek ki a mézgacseppek.
Előidézheti a mézgásodást
a helytelen metszés, az állandóan nyirkos, hideg talaj,
illetve bizonyos betegségek
(monília, vírusok, levélfodrosodás, stb.) elterjedése és
a jégverés is. A mézgásodás
mértékét csökkenteni lehet a
nyári, nyárvégi metszéssel,
mert ekkor a sebek gyorsabban bezárulnak és kisebb a
fertőzések lehetősége. Tüneti
kezelésként a mézgacseppeket el kell távolítani, az alattuk levő elhalt szövetet éles
késsel ki kell vágni és a sebeket alaposan be kell kenni
sebbalzsammal.
-laAugusztusi megfejtéseket szeptember 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

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

dunataj@zoznam.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Újra tele van energiával
és alig várja, hogy belekezdhessen valami komoly dologba. Minél többször mozduljon ki otthonról ezen a héten, amikor csak
teheti, menjen társaságba. Ne elégedjen meg barátai társaságával! Ismerkedjen, mert sorsdöntő találkozás vár önre!
HALAK (február 21. – március 20.) Ne bújjon el a világ elől,
még ha nincs is kedve kimozdulni otthonról. Legalább telefonon beszélgessen barátaival és mondja el, hogy mi nyomja a
szívét! Higgye el, sokat segít, ha valakivel megosztja gondolatait és érzéseit, akkor ön is tisztábban fog látni sok mindent.
KOS (március 21. – április 20.) Mostani kapcsolatában olyan
új oldalait fedezi fel a szerelemnek, amit mással még sohasem
élt meg. Amíg benne akar maradni a kapcsolatban, addig ez
erős kapcsot jelent, de ha szakítást tervez, komoly dilemmát
okozhat, vajon csak vele élheti meg mindezt, vagy bárki mással is.
BIKA (április 21. – május 20.) Úgy érzi magát, mintha egy
mesébe csöppent volna. Kedvese olyan szerelmes önbe, mint
talán még soha és mások is igyekeznek felkelteni a figyelmét.
Márpedig mi lehetne ösztönzőbb hatással önre, mint hogy csodálják és meg akarják hódítani, sőt versengenek önért.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Olyan könnyeden és humorosan
beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja, akikre pedig
nem vetett szemet. Élvezze nyugodtan rajongói csodálatát, de ne
játszadozzon az érzelmeikkel, mert az ő számukra talán mindez
sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint önnek.
RÁK (június 22. – július 22.) Kiválóan érzékeli a másik nem tagjainak minden rezdülését. Ez hatalmas fegyver, hiszen így bárkinek felkeltheti az érdeklődését. Vigyázzon, nehogy fájdalmat
okozzon valakinek! Otthonával kapcsolatos ügyekben érdemes
olyan beruházásokat is eszközölni, amelyek kockázattal járnak.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Több dologra is lehetősége nyílik ezen a héten, de önre egyáltalán nem jellemző módon
nem mer ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi időben, ami
annak a jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire és szándékaira. Ne aggódjon, hamarosan régi bátorságát is visszanyeri.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Jókedvű és tele van
energiával. Mindenkit megnevettet és csak úgy árad önből a
kedvesség. A párkereső Szüzek szinte azonnal magukhoz vonzanak valakit, aki nem tud ellenállni ennek a sugárzó energiának és közeledni próbál. Igyekezzen megtartani ezt az állapotot, amit annyira élvez!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Törődjön többet kötelességeivel, különben egyre nyomasztóbbá válnak és úgy érzi
majd, hogy nem tud eleget tenni nekik. Haladjon szépen sorjában
a teljesítésükkel, és azután nyugodtan átadhatja magát az édes pihenésnek. Ez a környezetében élőkkel való kapcsolatát is feszültségmentesíti.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A házasság vagy a párkapcsolat sikere nagyban múlik azon, mennyire képes a két fél
egymásra hangolódni. Ha oda tudnak figyelni egymás szükségleteire és tekintettel vannak egymásra, olyan összhang jön létre önök
között, ami különleges élménnyé teszi együttléteiket.
NYILAS (november 23 – december 21.) Időnként ön is kénytelen
elővenni a takarítószereket és olyan földi dolgokkal foglalkozni, mint
a rendrakás és takarítás. Essen túl rajta minél hamarabb és azután újra
annak szentelheti magát, ami igazán az ön világa, ahol elemében érzi
magát és ami tökéletesen ki tudja kapcsolni.
BAK (december 22. – január 20.) Nem viselkedhet mindig úgy,
ahogy az illendő és ahogy azt a szerettei elvárják öntől. Ha mégis
megteszi, egy idő után semmiben sem fogja örömét lelni, hiszen
nem a saját életét éli, nem a saját törvényei szerint működik. Legyen őszinte saját magához és vállalja önmagát!
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GALERIA
FOTOSZALON

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

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!
Predávame
obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.
Každý je platiteľom DPH.
Kontakt:
I.B. CONSULT s.r.o., tel.:
00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.

Eladók

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

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

5-10 éves múlttal rendelkező vállalkozások, cégek
uniós ÁFA-számmal!
Információk: I. B. CONSULT s.r.o.,
tel.: 00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.

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

* Pincérnőt felveszek gútai kávézóba. Tel.: 0905 919 258.
* Eladó Gútán Rössler pianino.
Tel.: 0905 944 821

(C+E kategóriával)
Tel.: 0905 606 252

Sofőröket
keresünk!

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

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

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

Mesto Kolárovo

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

Kostolné námestie 1. * 94603 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 222/2015-A/1 zo dňa 27.07.2015

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo v zóne
„JUH” pozemky parc. reg. „C” s parc. č. 28734/11-14, 29,
40, 50, 52, 55, 84-99, 101-108 a 211-216 bez infraštruktúry a
inžinierskych sietí za účelom stavania rodinných domov (23
ks), rodinných domov v radovej zástavbe (7 ks) a obytných
domov (9 ks).
Minimálna kúpna cena u pozemkoch na výstavbu rodinných domov a rodinných domov v radovej zástavbe je 15,–
€/m2 na výstavbu obytných domov 50,– €/m2. Kritériom pre
určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok,
vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete
je možné získať:
– na adrese:

–
–
–

Töltse nálunk a nyarat!

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

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

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

SBS - kurz

odbornej spôsobilosti.

Tel.: 0905 312 160.

* Eladó felnőtteknek való 3-kerekű elektromos rokkantkocsi.
Tel.: 0907 262 467
* Eladó kétszobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.
* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 341 176.

Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1,
946 03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22

na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
na telefónnom čísle: 035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí dňa
04. 09. 2015 o 14,00 hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže:
07. 09. 2015 o 9,00 hod.
na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

Gúta városa
Templom tér 1., 946 03 Gúta

Gúta városa a városi képviselő-testület 2015.
július 27-én kelt 222/2015-A/1
határozata alapján

kereskedelmi versenytárgyalást hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288-as számú paragrafusa értelmében a város tulajdonát képező ingatlanok eladására, mely telkek a gútai kataszterben a 4941-es tulajdonlapon vannak vezetve Gúta „Dél” zónájában a C regiszterben
a 28734/11-14-es, 29-es, 40-es, 50-es, 52-es, 55-ös, 84-99-es,
101-108-as és 211-216-os parcellaszám alatt, infrastruktúra
és közművesítés nélkül, családi házak (összesen 23), családi
sorházak (7) és lakások (9 darab) építése céljából.
Minimális vételár a családi házak, illetve családi sorházak
építésére szolgáló telkek esetében 15 euró/m2, lakások építése esetében pedig 50 euró/m2. A győztes az lesz, aki a legmagasabb vételárat kínálja.
Bővebb tájékoztatásért, a versenyfeltételekért,
a versenyjavaslat-mintáért
és versenytárgyalás tárgyát képező
ingatlanokkal kapcsolatos információkért forduljanak:
– a Gútai Városi Hivatalhoz az alábbi címen:

Gútai Városi Hivatal
Templom tér
1., 946 03 Gúta, 1. emelet 22-es ajtószám

– a www.kolarovo.sk internetes címhez
– e-mailben: info@kolarovo.sk
– a 035/7900928-as telefonszámon.
A javaslattétel végső határideje 2015. szeptember 4-én 14 óra.
A versenytárgyalás kiértékelésére 2015. szeptember 7-én 9
órai kezdettel kerül sor a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
polgármester
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 8-tól 14-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

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

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 8.50 Állati
dokik (amer.), 10.20 Babavilág, 12.00 Pimasz úr ott
alszik, 13.10 Kasza!, 14.20
Tűz és víz (török), 15.20
Vásott szülők (amer.), 18.00
Tények, 19.00 A fantasztikus négyes és az ezüst utazó
(amer.-angol), 21.00 Jack
Reacher (amer.), 23.40 Határtalan indulat (amer.)

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 12.55 Knight
Rider (amer.), 14.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.00
Hajrá csajok! 4 (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Egy
bébiszitter naplója (amer.),
21.10 A beavatott (amer.),
0.10 Hét élet (amer.), 2.30
Psych (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.15
Kalandor, 11.40 Street
Kitchen, 13.05 Az élet
csajos
oldala
(amer.),
14.00 A harc törvénye
(amer.), 16.05 Kettős csapás (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.15
Harry Potter és a titkok
kamrája (amer.), 22.20
Ördög bújt beléd (amer.),
0.25 Boa (thai), 2.20 Döglött akták (amer.)

RTL II

9.35 Nincs kettő séf nélkül (olasz), 11.35 A pletykafészek (amer.), 13.15 A
remény vágtája (amer.),
15.00 Dallas (amer.), 17.00
Nyomtalanul (amer.), 18.00
Érintés (amer.), 19.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
19.50
Bosszútól
fűtve
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.00 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

10.50
Állati
melósok,
13.20 Született kémek,
14.10
Táncakadémia,
14.35 Hófehérke, 17.30
Manó Benő, 18.50 Chuggington pályaudvar, 19.05
Nagymaci és Cin, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza,
0.10 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

11.30 Csodabogár, 14.00
Álom
luxuskivitelben
(amer.), 16.00 Balatoni nyár, 18.00 Híradó,
18.30 Szerencse szombat,
19.30 A misszionáriuslány
(olasz-amer.), 21.00 A
szakasz (amer.), 23.00 Az
édes élet (olasz-francia)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor, 13.15 Aranyfeszt,
14.55 Meztelen diplomata
(magyar), 16.50 Csodabogár, 17.20 80 liter alatt a
Föld körül, 19.10 Csináljuk
a fesztivált!, 20.00 Mindenből egy van, 21.30 Munkaügyek

Pozsony 1

13.05 Szlovákia LEG-faluja, 14.10 Egy lépésre a
mennyt ől (olasz), 16.20
Apacsok (német), 17.55
Építs házat, ültess fát!,
18.25 Szlovák ízek, 19.00
Híradó, 20.20 Carl és
Bertha (német), 21.50 Isten veled, Harry! (amer.),
23.25 Elisa (olasz)

Pozsony 2

13.10
Drága
rokonok
(szlovák), 15.20 Farmereknek, 15.40 Tűz van!
(cseh), 16.40 Kislány az
elővárosból
(szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.25 Az első nagy
vonatrablás (angol), 23.10
Csehszlovák filmhét

Markíza tv

12.15 Próbáld meg Pol�lyval (amer.), 14.15 A nagy
esküvő (amer.), 16.00 Zita
a nyakamon, 15.45 Valóságshow, 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Csontváros (amer.), 23.10
Constantine (amer.-német)

JOJ TV

10.50 A legjobb szlovák torták, 12.25 Inkognitó, 13.45
Reality show, 15.25 A szerelmes professzor (amer.),
17.30 Családi ügyek, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
A vikingek kincse (amer.),
22.40 A nevelőtábor (amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.45
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.50 Hazug csajok társasága (amer.), 13.50 Rejtély
az Antillákon (amer.), 15.50
Ádám (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Csúcsformában
(amer.), 21.40 A tökéletes
trükk (amer.), 0.45 Csúcsformában (amer.)

RTL II

9.55 A remény vágtája
(amer.), 11.40 Segítség,
bajban vagyok!, 16.40 Julie és Julia (amer.), 19.00
A szerelem hullámhosszán
(amer.), 21.00 Jo, a profi
(francia-angol), 22.00 Heti
hetes, 23.00 A szerelem hullámhosszán (amer.)

M2

13.25 Született kémek,
13.45 Tintin kalandjai,
14.10 Varázslók a Waverly helyből, 14.35 Arsene
Lupin, 15.50 Garfield és
barátai, 16.15 A MacL ean
család, 18.35 Pom-Pom
meséi, 19.05 Nagymaci és
Cin, 19.10 Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00
A lekoptathatatlan (amer.),
22.35 Sikersorozat (amer.angol), 0.00 Párizsi mentősök (francia)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 10.30
Metodista magazin, 12.50
Köszönöm, hogy elgázolt
(magyar), 14.15 Tilos a
szerelem (magyar), 16.00
Balatoni nyár, 18.40 Rámenős
páros
(német),
19.30 Drágám, a kölyök
marha nagy lett (amer.),
21.00 Az olasz meló
(amer.), 22.55 Brazil (angol-amer.), 1.15 A szakasz
(amer.)

Duna World

9.35 Család-barát, 11.00
Rúzs és selyem, 12.05 Nótacsokor, 13.15 Szabadság
tér 89, 14.05 Szenes Iván
írta, 14.55 Legenda, 16.00
Örökzöld dallamok, 16.30
80 liter alatt a Föld körül,
19.00 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 19.55
Évszakok, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül,
23.15 A nap vendége

Pozsony 1

13.05
Poirot
(angol),
14.55 Ha lenne puskám
(szlovák), 16.25 Senki
sem tökéletes, 17.45 Menjünk a kertbe, 19.00 Híradó, 20.20 Rómeó és Júlia
(olasz), 23.35 Egy lépésre
a mennyt ől (olasz), 1.40
Poirot (angol)

Pozsony 2

12.55 Idősek klubja, 13.35
Érik a búza (szlovák), 16.25
Az ajtó mögött, 17.25 Európa őserdői, 19.55 Hírek,
20.00
Dokumentumfilm,
21.15 A pótanya (szlovák),
22.45 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

8.20 Tom és Jerry, 11.25
Kincsvadászok, 13.25 A
rendőr és a földönkívüliek
(francia-olasz), 15.25 Az
én kis falum (amer.), 17.40
Szomszédok, 18.25 Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30 A
menekülés (amer.), 22.40 A
kém (amer.)

JOJ TV

11.10 A menyasszony apja
(amer.), 13.35 Éjszaka a
múzeumban 2 (amer.), 15.50
A vikingek kincse (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vasököl (amer.), 23.25 New
Kids Turbo (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 15.55
Veronica aranya (mexikói.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Amerikai
pite 6 (amer.), 2.55 Zsaruvér
(amer.)

RTL Klub

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

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 London, 13.45
A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry, 18.00 A szállító (francia-német), 19.00
Glades (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Showderklub

M2

11.50 Hunyormajor, 12.40
Egy vízcsepp elég (ausztrál),
14.00 Kenguk, 15.25 A barkács kölyökklub, 16.40 A mesebanda, 17.35 Manó Benő,
17.50 Mirr-Murr kalandjai,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Gyilkosság (amer.), 0.20 A médium
(amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Don Matteo (olasz), 19.55
A hegyi doktor (német),
20.45 JAG (amer.), 21.35
Sherlock (angol.), 23.40
Coogan trükkje (amer.)

Duna World

11.05
Kárpát
expressz,
13.15 Kívánságkosár, 16.30
80 liter alatt a Föld körül, 17.00 Lengyelország,
18.00 Hazajáró, 18.30 Öt
kontinens, 19.05 Hogy
volt?, 20.00 Banán, pumpa, 21.00 Híradó, 21.30
Munkaügyek, 22.50 Fapad
(magyar), 23.20 Kárpát
expressz

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45 Építs házat, ültess
fát!, 14.35 Manara felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség,
16.25 A természet közelről,
16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 A kés élén (francia-olasz), 22.05 Zsaru a központból (cseh-szlovák), 23.00
Banditák (ausztrál), 23.50
Nash Bridges

Pozsony 2

13.40 Nyolc és fél, 14.55
Régmúlt idők nyomában,
17.30 A tizenegyedik parancsolat, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Találmányok, 20.50 Az elfelejtett
ősök árnya (orosz), 22.25 A
vámhivatal

Markíza tv

12.00 NCIS (amer.), 14.00
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.25
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Négyesben Szlovákián át,
21.35 Ezer szó (amer.),
23.35 Valóságshow, 0.15
Zita a nyakamon (szlovák)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr
(amer.), 12.55 Szupersztár, 15.40
Vásárlási láz, 17.00 Híradó,
17.55 Hogyan éltem túl, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.30 A borosgazdák (cseh),
22.00 Reality show, 23.30 CSI:
Las Vegas (amer.), 0.30 A kék
templomosok (amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

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

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

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A mentalista (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20 Az
utolsó szamuráj (amer.), 0.55
Tökéletes célpont (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 Párizs, 17.05
Tom és Jerry, 18.00 Scooby
Doo (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.15 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 12.45 Hunyormajor, 14.00 Kenguk, 16.05
Rolie, Polie, Olie, 16.40 Mesebanda, 18.00 Raju, a riksa,
18.25 Kukori és Kotkoda,
19.15 Nagymaci és Cin,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Twin Peaks (amer.), 0.25 A médium
(amer.)

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 11.10 A rózsák harca
(olasz), 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Don Matteo (olasz), 19.30
A hegyi doktor (osztrák),
20.25 Párizsi helyszínelők
(francia), 21.20 Az utolsó
angol úriember (angol)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.35 Református
magazin, 16.05 Útravaló,
17.25 Határtalanul magyar,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Van képünk hozzá, 21.30
Munkaügyek, 22.00 Ridikül,
22.50 Fapad

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45 Építs házat, ültess
fát!, 14.35 Manara felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség,
16.25 A természet közelről,
16.55 A hegyi doktor, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 UEFA Kupa, 23.05
Montalbano felügyelő (olasz),
1.00 Nash Bridges

Pozsony 2

11.20 Tudományos magazin, 13.20 Az elfelejtett
ősök árnya, 15.25 Ambulancia, 15.55 Extrém dolgok,
17.30 A tizenegyedik parancsolat, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Támadás
az internetről, 20.50 A gránátalma színe (orosz), 22.05
Az örökké élő taktikázók

Markíza tv

12.00 NCIS (amer.), 14.00
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 22.00 A skorpió (amer.),
23.55 Feleségcsere, 1.00
Cobra 11 (német)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 13.00 Szupersztár, 14.40 Igen, 15.40 Vásárlási láz, 17535 Hogyan
éltem túl, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 A borosgazdák, 22.00 Dr. Csont
(amer.), 23.00 A taxi (francia), 0.05 CSI: Las Vegas
(amer.)

TV2

RTL Klub

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

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amerikai), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry (amer.), 18.00 Hatalmas
aranyos (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

M2

12.10 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 13.55 Kenguk,
15.30 A barkács kölyökklub,
16.30 Thomas, a gőzmozdony, 17.35 Manó Benő,
17.55 Raju, a riksa, 19.10
Nagymaci és Cin, 19.20
Noddy kalandjai, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 0.20 A médium
(amer.)

Duna tv

9.30 A szenvedélyek lángjai,
11.15 Rózsák harca (olasz),
13.15 Kívánságkosár, 15.10
Rex felügyelő (osztrák), 16.00
Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.40 Észak és Dél (amer.),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Szabadság tér 89,
21.10 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 22.05 Római helyszínelők (francia), 0.05 A Buddenbrook ház (német)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Vatikáni
híradó, 15.30 Isten kezében,
16.25 80 liter alatt a Föld
körül, 17.55 Hazajáró, 18.25
Szerelmes földrajz, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szálka,
21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Ridikül, 22.50
Fapad, 23.20 Magyar gazda,
23.40 4 kerék

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.50 Szlovák ízek, 14.30
Manara felügyelő (olasz),
16.25 A természet közelről,
16.55 A hegyi doktor, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Határok nélkül
(német), 22.00 Banks főfelügyelő (angol), 23.30 Nash
Bridges

Pozsony 2

12.20 Szieszta, 13.15 A gránátalma színe, 15.25 A rendelő, 15.55 Különleges esetek, 18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.05 A szlovák
mozi, 21.00 Legenda a szamuráj erődről (orosz), 22.25
Rendőrség, 22.40 Profik,
22.55 Cassovia jazz

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Feleségcsere, 22.00 A
te vőlegényed, az én szeretőm (amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 12.55 Szupersztár, 14.40 Geissenék,
15.40 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.55 Hogyan éltem
túl, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A borosgazdák
(cseh), 23.00 Vallomások,
23.35 CSI Las Vegas (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

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

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

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A mentalista (amer.), 16.50 A szerelem foglyai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.55
Buli suli (amer.), 1.50 A
bosszú angyala (mexikói)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 17.55 Derült égből
szerelem (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok
közt, 23.30 A harc törvénye
(amer.)

M2

12.20 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.05 Kenguk,
17.00 A kis prérikutyák,
17.50 Mirr-Murr kalandjai,
18.40 Tapsifüles és barátai, 19.20 Noddy kalandjai,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Borgiák
(kanadai), 0.25 A médium
(amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (osztrák), 11.10 Rózsák harca
(olasz), 12.45 Jamie 30
perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Rex
felügyelő (osztrák), 16.00
Balatoni Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó, 18.40 Észak és Dél
(amer.), 19.35 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Szívek
doktora (amer.), 21.10 Menekülésre ítélve (franciaolasz), 0.05 Friss levegő
(magyar)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 A sokszínű vallás, 15.35 Engedjétek hozzám, 16.05
80 liter alatt a Föld körül,
18.00 Hazajáró, 18.30
Rejtélyes XX. század,
19.05 Hogy volt?, 20.50
Szenes Iván írta, 21.30
Munkaügyek, 22.30 Ridikül, 23.40 Iskolapad

Pozsony 1

12.20 Grand hotel (spanyol),
13.45 Szlovák ízek, 14.40
Manara felügyelő (olasz),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
természet közelről, 16.55 A
hegyi doktor, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Kramer
kontra
Kramer
(amer.), 22.00 Vége a szemlének (angol-amer.), 23.30
Nash Bridges

Pozsony 2

11.15 Tudományos magazin, 12.55 A tanári, 14.50
A régmúlt idők nyomában,
18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.05 Városból
városba. 21.00 Asik Kerib
(orosz), 22.15 A halhatatlanok (szlovák), 23.30 Jazz

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.00
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 22.00 A skorpió (amer.),
23.55 Feleségcsere, 1.00
Cobra 11 (német)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 12.55 Szupersztár, 15.40 Vásárlási
láz, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Inkognito,
22.00 Reality show, 23.00
vallomások, 23.55 Feleségcsere

TV2

RTL Klub

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

RTL II

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

M2

12.00 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
16.30 Thomas, a gőzmozdony, 17.25 Varázsceruza,
17.35 Manó Benő, 18.25
Kérem a következőt!, 19.20
Noddy kalandjai, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Dalszerzők
az A38 hajón, 23.10 Top
Gear (angol), 0.05 A médium (amer.)

Duna tv

9.25 A múlt fogságában,
11.10 Rózsák harca (olasz),
12.40 Jamie 15 perces kajái,
13.15 Kívánságkosár, 15.10
Rex felügyelő (osztrák),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.40 Észak és Dél
(amer.), 19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Brown
atya (angol), 21.15 Columbo
(amer.), 22.50 Zátonyok között (francia), 0.30 Menekülésre ítélve (amer.)

Duna World

9.30 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.30 Hazajáró,
13.15 Kívánságkosár, 15.05
Új nemzedék, 16.05 80 liter alatt a Föld körül, 17.30
Határtalanul magyar, 18.05
Hazajáró, 18.40 Hogy volt?,
19.30 Fábry, 21.30 Munkaügyek, 22.30 Ridikül, 23.20
Profit

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol), 13.35 Menjünk a
kertbe!, 14.40 Manara felügyelő (olasz), 16.25 A
természet közelről, 16.55
A hegyi doktor, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szlovákia leg-faluja,
21.20 Öröm az élet, 21.50
A halott férfi (amer.), 23.45
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.40
Asik Kerib, 14.55 A régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Dokumentumfilm,
20.55
Ölelj meg! (cseh-szlovák),
0.25 Jazz

Markíza tv

12.00 NCIS (amer.), 13.00
Döglött
akták
(amer.),
14.00 Monk (amer.), 15.30
Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 16.56 Niké-játék, 17.25 Reflex,
18.00 NCIS (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Nap, széna,
eper (cseh), 22.20 A gladiátor (amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 12.55 Szupersztár, 14.40 Geissenék,
15.40 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A gondozoo (amer.), 22.45
A katona 2 (amer.), 0.55 A
betolakodó kontra predátor
(amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus 8-án László
augusztus 9-én Emőd
augusztus 10-én Lőrinc
augusztus 11-én Zsuzsanna, Tiborc
augusztus12-én Klára
augusztus13-án Ipoly
augusztus14-én Marcell
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen
a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az ógyalla-bagotai Pastorek Marek és
a komáromi Keselyová Zuzana és a komáromi Bödők
Ferenc és Banková Martina
Gútán: a gútai Jobbágy Tamás és Mažárová Katarína.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Csóková Annamária, Bartoš Ádám, Ferusz
Noel és Sztojka Mónika, a gútai Šameková
Jázmin, a kamocsai Izsák Hunor Áron, a kavai
Lakatos Nikolas, a komáromi Brandová Kiara, a
marcelházai Vasová Lea, a fűri Birdáčová Xénia és az
izsai Kurucz Sebastian.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Hruskár Ilona (95 éves), Huszárik László
(75 éves), Lancz Erika (46 éves) és Janíčeková Terézia (92 éves), a gútai Fűri Gábor (85 éves), a marcelházai Paluk Ján (67 éves), a dunamocsi Vörös Jolán
(88 éves), valamint az izsai Trávnik Mária (44 éves).
Emléküket megőrizzük!

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

A Dunatáj receptkönyvéből

Kínai tojásos sült tészta

Hozzávalók:
1 evőkanál kukoricakeményítő
2 evőkanál szójaszósz
1 evőkanál cukor
1 evőkanál szezámolaj
20 dkg mungóbabcsíra
25 dkg tojásos kínai tészta
3 evőkanál mogyoróolaj
2 evőkanál frissen reszelt
gyömbér
2 gerezd fokhagyma
2 db újhagyma
5 dkg cukorborsó
1 db sárgarépa
20 dkg maradék sült hús (sertés), só, bors

Elkészítése:
A keményítőt 1 evőkanál vízzel elkeverjük, majd hozzáadjuk a
szójaszószt, a cukrot és a szezámolajat. A babcsírát forrásban lévő
vízben 10 másodpercig blansírozzuk, majd leszűrjük, és hideg vízzel leöblítjük.
A tésztát a blansírozáshoz használt vízben puhára főzzük, majd leszűrjük. A gyömbért, az apróra vágott fokhagymát, a felkarikázott
újhagymát és a cukorborsót a csíkokra vágott répával és hússal 1
evőkanál mogyoróolajban 2-3 percig pirítjuk.
Hozzáadjuk a babcsírát és a tésztát, újabb 1 percig pirítjuk, majd
hozzávegyítjük a keményítős keveréket, és további 2 percig pirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd amikor már kicsit megköt a keményítőtől, félretesszük hűlni.
Egy teflonserpenyőben felforrósítunk 1 evőkanálnyi mogyoróolajat, beletesszük a tésztás keveréket, és hagyjuk, hogy az alja enyhén megpiruljon. Ekkor megfordítjuk, és közben egy újabb evőkanálnyi olajat teszünk a serpenyőbe. Ezt az oldalát is megpirítjuk,
majd cikkelyekre vágva tálaljuk.

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

Albán krémes

Hozzávalók:
A tésztához
7 db tojássárgája
20 dkg cukor
12 ek víz
20 dkg finomliszt
1 csomag sütőpor
2 ek cukrozatlan
kakaópor
1 kk szódabikarbóna
1 csipet só
A krémhez
4 ek cukor
2 tasak vaníliás pudingpor
0.5 l víz
7 db tojásfehérje

1 csipet só
A tetejére
5 dl habtejszín
1 csomag vaníliás cukor
1 ek cukrozatlan kakaópor

Elkészítés:
Tészta: a tojássárgáját a vízzel, a sóval elkezdjük keverni (én
robotgéppel csináltam), majd kanalanként beletesszük a cukrot.
A lisztet összekeverjük a sütőporral, a szódabikarbónával és a sütőporral, majd a tojásos masszába szitáljuk. Jól kikeverjük, és az előkészített tepsibe beleöntjük, szépen elsimogatjuk. A előmelegített
sütőbe tesszük, és megsütjük, közben elkészítjük a krémet.
Krém: a vízben megfőzzük a pudingot a cukorral. A tojásfehérjét
felverjük a sóval, majd még melegen belekeverjük a pudingot, és
jól kikeverjük. A megsült tésztára rákenjük a krémet, jól eligazítjuk,
és a kikapcsolt sütőbe még 5 percre visszatesszük. Addig felverjük
a tejszínt a vaníliás cukorral, de csak a kihűlt süteményre kenjük rá.
Végül megszórjuk a kakaóval, és a hűtőbe tesszük.
* sütési hőfok: 200°C * sütési mód: alul-felül sütés * tepsi mérete: 37x24 cm *

humorcsokor

Házaspár beszélget a
nyári üdülésről.
Férj: – Idén nyáron olyan
helyre mennék szívesen,
ahol még nem voltam.
Feleség: – Mit szólnál a
konyhánkhoz?
– Melyik a legjobb gyógyszer?
– A hétből egy.
– Miért?
– Mert mindig hat!
Kovács egyszer dühbe jön,
és csúnyán elveri az anyósát. Az asszony persze szalad a rendőrségre és feljelenti.
– Hogy merte megütni az
anyósát? – förmed rá a
rendőr. – Nem tudja, hogy
büntetni csak a hatóságnak van joga?
– Én nem bánom – feleli
Kovács –, itt a botom, akkor üsse maga!
Virágüzletben:
– Kérek 12 csokor rózsát.
– Kártyát kér mellé?
– Igen. Azzal a szöveggel: Te
vagy az egyetlen szerelmem!
– Jean, hozza a puskámat,
kimegyünk a kastély kertjébe
agyaggalambokat
lőni!
– De alszik az úrnő!
– Nem baj, majd lábujjhegyen lövünk!

Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház
Petőfiho 1., 945 01 Komárno

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť priestorov v budove s. č. 2924, p.
č.139, LV č. 10535, k.ú. Komárno,
vo výmere 50 m2, vhodné na prevádzkovanie bufetu, s dobou nájmu na neurčitú,
s cenou nájmu minimálne 56 €/m2 ročne.
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie,
že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a
ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku
vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:
Jókaiho divadlo v Komárne
945 01 Komárno
14.8.2015 do 15:00 v označenej obálke:

”NÁJOM – neotvárať”

Termín obhliadky: telefonicky upresniť
Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie inf.: na int. stránke www.jokai.sk a na tel. č.:

+421907770517

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a volt munkatársaknak és mindazoknak,
akik július 28-án részt vettek
a komáromi katolikus temetőben
a szeretett férj és édesapa

Pálinkás István mérnök

búcsúztatásán, aki életének 68. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és a részvét
őszinte szavait,
melyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
Emlékét őrző családja
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek, a volt munkatársaknak,
a Kis-Duna Panzió lakóinak és dolgozóinak, dr. Viola
Miklósnak és mindazoknak, akik augusztus 4-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szerető édesapát és nagyapát,

Fűri Gábort,

aki 85. életévében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
		
Gyászoló családja

K O S Á R L A B D A

L A B D A R Ú G Á S

A megnevezés
változott, de
vajon jobbak is
lesznek
a csapatok?

A bajnoki idény kezdete előtt
egyelőre lényegesebb változás nem történt a csapatok
besorolása területén, mint
az, hogy a Dunaszerdahelyi
és Tőketerebesi Futballszövetség kezdeményezése után
augusztustól a korábbi I. és
II. osztályú labdarúgó-bajnokságok ezentúl VI. és VII.
liga megnevezéssel kerülnek
lebonyolításra. Ott, ahol nagyobb területen több csapat
is játszik (pld. az Érsekújvári járásban), a VIII. ligában
is pályára lépnek. Ezzel a
lépéssel a járási labdarúgószövetség a felsőbb irányítás
kezdeményezésének tett eleget. Arról, hogy ezzel érdekesebbé válik-e a játék, nem szól
a fáma...

A KFC-nek nem sikerült a start

A hét végén megkezdődtek a labdarúgó-bajnokságok. A szlovák III. ligában küzd a pontokért Komárom csapata, amely július 1-jétől készült az idényre Szórád Csaba játékosedző irányításával, aki Macek Vladimírt választotta maga mellé segédedzőnek. Az új sportévet egy
megfiatalodott csapat kezdte, hiszen Nagy és Adámik Szentpéterre, Kürthy Gútára, Csonka
és Králik Bősre, Rapič pedig egy ausztriai csapathoz szerződött. Új arcként jelenik meg a
komáromi csapatban az érsekújvári Szántó, a DAC B-ből Zvoncsár, Ekelről Mészáros és
Baksics, illetve a korábban „kikölcsönzött” Cong is visszatért a komáromi csapatba. Az első
találkozón a komáromi gárda 3:0-ás (0:0) vereséget szenvedett Felsőnyitrától. Az első félidőben elpártolt a szerencse a komáromiaktól, több gólveszélyes lövésük is a háló mögött (fölött)
kötött ki. A második félidőben viszont az újonc felsőnyitrai csapat nemcsak kidolgozta a
helyzeteket, hanem értékesítette is azokat.

Ismét Lucza Zoltán a hetényi zöld-fehérek edzője

A labdarúgás berkeiben közismert játékos az elmúlt tíz év alatt már har- töm be sárgalapokat. Talán
madszor kapott megbízást a hetényi csapat felkészítésére. Túl a negyvene- túlságosan érzékeny vagyok
dik életévén, kellő tapasztalattal rendelkezik, hiszen pályára lépett Ógyal- arra, ha igazságtalanság törlán, Gútán, a Majorka FC-ben, Marcelházán, Diószegen és Naszvadon. ténik. Szeretném, ha a mérkőFalujában, Hetényen játékosedzőként sportkörökben példaképnek számít. zések a pályán és nem a zöld
Elképzeléseiről vele beszélgettünk.
asztaloknál dőlnének el. És
* Két évvel ezelőtt lemondott péteri csapatot, Szímőt 6:1-re csak a jövővel foglalkozunk. természetesen mindenképpen
edzői tisztségéről. Most mi fektettük két vállra, viszont Ebből adódóan most már ott szeretném látni a csapaösztönözte arra, hogy újra Ógyallától 5:2-re kikaptunk.
ügyelnünk kell arra, hogy az tomat az V. ligában. Ám, ha
irányítása alá vegye a csa- * Milyen helyezéssel lenne őszi idényben is kellőképpen személyeskedni akarok, akkor
patot? – Nem tagadom, hogy elégedett a sportév végén? – koncentráljunk, hiszen ekkor mint az egykori IV. ligás gútai
más csapatok is
Nem titkolom, a kell megalapoznunk a tovább- csapat játékosa, azt kívánom,
megkerestek, de
célom az, hogy a jutást. Idén ezt a hibát már nem hogy a Slovnaft Kupa augusztus 12-i második fordulójában
az új vezetőség
VI. ligából a he- szabad elkövetnünk.
és főképp Szabó
tényi csapatot az * Mi az, amin mindenképpen a hazai szurkolók támogatása
Marek elnök, aki
V. ligába vezes- változtatni akar? – Elsősor- mellett sikerüljön térdre kénya
nagymegyeri
sem. Úgy tűnik, ban a saját tevékenységemen, szeríteni az I. ligás nagyszomcsapat kiváló jáehhez
minden hiszen ha példakép akarok bati Spartakot. Ez a találkozó
tékosa, egyfajta
támogatást meg- lenni, a közeljövőben már nem óriási lehetőség, hatalmas febiztosíték
szákapok a hetényi szabad feleselnem a játékveze- lelősség, de alkalom a fényes
-boldimomra, hogy a
önkormányzattól tőkkel, mert fölöslegesen gyűj- győzelemre...
zöld-fehéreket
és a klub vezetékellőképpen irásétől is.
nyítsam. Két év* Érkeznek új
vel ezelőtt egy jól
játékosok is a Boros Gábor szervezésében rendezték meg azt az emléktorösszekovácsolt
csapatba? – Át- nát, amely Őrsújfalu jeles sportemberének emlékét őrzi. A
csapatot adtam át
csábítottuk
a négyes torna egyébként tiszteletadás valamennyi őrsújfalusi
Macek edzőnek, s ez a közös marcelházai ificsapatból Szil- labdarúgó emléke előtt.
akarat most is látható a káder- vás Zoltánt, valamint a KFC
keretben.
ificsapatából Csintalan Gábort. A rekkenő hőség ellenére bolna – Megyercs 2:1 (1:0).
* A felkészítési, előkészü- Mindkettőjük játékához nagy mindvégig izgalmas, fordula- A torna első helyén a bábolnai
tos találkozót láthatott a szur- csapat végzett, míg a Pataky
leti mérkőzések során mit reményt fűzök.
Tibor fair-play emlékserleget
tapasztalt? – Felemás ered- * Vitatható döntés miatt csú- kolótábor.
Az eredmények:
Máron Alexandra, a torna névmények születtek, bár többsé- szott le a hetényi csapat a
gükben győztesként hagytuk el továbbjutásról... – Hideg zu- Őrsújfalu – Bábolna 1:3 adójának unokája adta át Ráa pályát. A szentpéteri tornán hanyként ért bennünket a dön- (1:1) * Megyercs – Csalló- sky Csabának, az őrsújfalusi
másodikok lettünk, kétszer is tés. Leültünk, megbeszéltük és közaranyos 4:2 (2:0) * Bá- csapat játékosedzőjének
megvertük az V. ligás szent- úgy döntöttünk, hogy ezentúl

12. Pataky Tibor Emléktorna

Ifjúságfalvai Polgármesteri Kupa

Nemzetközi mérkőzésen is rajtolhatnak
a komáromi kosarasok

A komáromi MBK Rieker COM-therm csapata kérvényezte
a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség európai tagszervezeténél,
hogy a FIBA-kupában rá váró mérkőzéseket Székesfehérvárott játszhassa le.
A korábbi Eurochallenge- lelő játéktér is biztosított. A
kupát váltó FIBA Europe szervezet elfogadta Komárom
szigorú előírásainak nem kérését és így az augusztus
felel meg a komáromi sport- 3-án megtartott sorsoláson
csarnok, ezért kétséges volt, már kiderül, kivel kell a köhogy nemzetközi méretekben zeljövőben a komáromi fiis megméretheti-e magát a úknak harcolniuk. Az MBK
komáromi gárda. A székes- Rieker-COM-therm mellett a
fehérváriak felajánlották a versenysorozatban a pozsonyi
segítségüket, s így a megfe- Inter is érdekelt lesz.

A 8. gútai utcai kosárlabdatornán
27 csapat állt fel a pályára

– Úgy gondoltuk, a gútai búcsú és vásár forgatagában nem
teljesül egészében a mi versenyünk küldetése, hiszen fő célunk az, hogy egyre több embert mozgósítsunk arra, hogy
sportoljon, s ehhez valójában nincs is szükség nagyobb anyagi
beruházásra. Ezért döntöttünk úgy, hogy még a vásár előtt
lebonyolítjuk az utcai kosárlabdaversenyünket, amely idén a
nyolcadik évadjába lépett – nyilatkozta lapunknak Tóth Péter, a szombati verseny egyik szervezője.
Aminek különösen örülhettek a
szervezők, az a versenybe bekapcsolódó csapatok korosztályának bővülése volt. Idén hat
csapat indult a 18 év alattiak,
16 a 18 év felettiek és öt a 30
év felettiek kategóriájában.
– Az idei tornát próbaképpen a
gútai vásár előtt szerveztük meg.
Kíváncsiak voltunk, hatással
van-e a vásár a streetball-tornára.
Azt szűrtük le, hogy a versenyre jelentkező csapatok száma
számottevően nem csökkent. Az
este folyamán két ingyenes koncertet szerveztünk, ahol Ferenczi
Kornél jóvoltából, nagy színpadon, profi hang- és fénytechnika
biztosításával zenélhetett a komáromi Spliff447, majd utánuk
a párkányi Jóvilágvan – informálta lapunkat Tóth Péter.
Az eredmények:
U18: 1. a komáromi Farmer
(Volárik Samuel, Szabados
Miroslav, Reken Dominik), 2.
a magyarországi Together, 3. a
gútai BCK Csókolom (Molnár
Dávid, Molnár Mátyás, Benkó
Dániel, Szabó Ádám) U 18+:
1. IPD Dunaivánka, 2. a komá-

romi Mind1 (Németh László,
Jakab Árpád, Vörös Balázs,
Sukola Attila), 3. a nagysurányi
Bezmozgy 30+: 1. a pozsonyi
IPD 30, 2. a komáromi Amitakartok (Jakab Árpád, Nagy Klára, Sukola Attila), 3. a gútai 390
(Balogh Zoltán, Rebroš Stanislav, Tóth Patrik, Fűri Gábor)
Az ügyességi versenyek
győztesei:
3.pts Sranc Igor * Slam Dunk:
Podmajerský Martin * AmoeBall: Viktor Tóth * 1on1 Ba
logh Zsolt.
-cseri-

STRANDRÖPLABDA

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a strandröplabda
Gútán. Vasárnap délután tíz
csapat sorakozott fel a VágDuna partján felállított háló
elé, hogy a lelkes nézők előtt
megmérkőzzenek. Az estébe
nyúló összecsapáson a tavalyi
MM csapatot drámai küzdelemben legyőzte az RPTP
együttese. A tornáról jövő
heti számunkban részletesen
beszámolunk.
-kár-

AT L É T I K A

Érsekújvárban rendezték meg az olimpiai reménységek 16. versenyét, amely egyben az 1. Leggyorsabb szlovákiai fiú és lány
verseny is volt. A kerületi megmérettetésben a Komáromi járás
számára is született babér, hiszen az alapiskolás fiúk 60 m-es
versenyében ezüstérmes lett az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola
tanulója, Ďuráč Patrik, míg a Keressük az új olimpionikokat 2015
verseny 1000 m-es távján bronzérmet szerzett Eigel Armando, a
komáromi Jókai Mór Alapiskola tanulója.

Területi bajnokság II. osztály (VII. liga) őszi idényének sorsolása

Szombaton rendezték meg négy csapat részvételével az Ifjúságfalvai Polgármesteri Kupáért meghirdetett labdarúgótornát. A mindvégig izgalmas találkozón a lelkes szurkolók sem
unatkozhattak, hiszen két esetben is a továbbjutást tizenegyesrúgásokkal tudták csak eldönteni. Az eredmények:

1. forduló augusztus 23. – 17.00:
Őrsújfalu – Bajcs * Bogya/Gellér – Megyercs * Ifjúságfalva – Bogyarét * Dunaradvány – Nagysziget * Csicsó – Tany *
SJE Komárom – Madar

5. forduló szeptember 20. – 15.30:
Őrsújfalu – Tany * Ifjúságfalva – SJE
Komárom * Dunaradvány – Csicsó * Megyercs – Bajcs * Nagysziget – Bogyarét *
Bogya/Gellér – Madar

9. forduló október 18. – 14.00:
Dunaradvány – Tany * Bogya/Gellér –
Ifjúságfalva * Megyercs – Őrsújfalu *
Nagysziget – SJE Komárom * Bogyarét –
Csicsó * Bajcs – Madar

Gúta B – Negyedi öregfiúk
1:0 * Ifjúságfalva – Nagysziget 0:0 (büntetőkből) 6:7 *
Ifjúságfalva – Negyedi öregfiúk 5:3 * (Döntő) Nagysziget

2. forduló augusztus 30. – 17.00:
Tany – Megyercs * Nagysziget – Bogya/
Gellér * Bogyarét – Dunaradvány * Bajcs
– Ifjúságfalva * Madar – Őrsújfalu * Csicsó – SJE Komárom

6. forduló szeptember 27. – 15.30:
Tany – Bogyarét * Madar – Megyercs *
Bajcs – Nagysziget * Csicsó – Bogyarét *
SJE Komárom – Dunaradvány * Őrsújfalu – Ifjúságfalva

3. forduló szeptember 6. – 16.00:
SJE Komárom – Tany * Őrsújfalu – Csicsó * Ifjúságfalva – Madar * Dunaradvány
– Bajcs * Bogya/Gellér- Bogyarét * Megyercs – Nagysziget

7. forduló október 4. – 14.30:
Ifjúságfalva – Tany * Dunaradvány –
Őrsújfalu * Bogya/Gellér – SJE Komárom * Megyercs – Csicsó * Nagysziget
– Madar * Bogyarét – Bajcs

10. forduló október 25. – 14.00:
Tany – Madar * Csicsó –
Bajcs * SJE Komárom
– Bogyarét * Őrsújfalu
– Nagysziget * Ifjúságfalva – Megyercs *
Dunaradvány – Bogya/
Gellér

4. forduló szeptember 13. – 16.00:
Madar – Dunaradvány * Tany – Nagysziget * Bogyarét – Megyercs * Csicsó – Ifjúságfalva * SJE Komárom – Őrsújfalu

8. forduló október 11. – 14.30:
Tany – Bajcs * Madar – Bogyarét * Csicsó
– Nagysziget * Őrsújfalu – Bogya/Gellér *
Ifjúságfalva – Dunaradvány

– Gúta B 2:2 (büntetőkből)
4:2.
A tornát Nagysziget csapata
nyerte, 2. a Gúta B, 3. pedig
Ifjúságfalva gárdája

Előkészületi mérkőzések
Pozsonyivánka – Ímely 0:3 (0:1) * I. BIOPULSE KUPA (Magyarország és Szlovákia 6 korosztályos csapatának tornája). Az
eredmények: Dunaújváros PASE – KFC Komárom 2:4 (1:1),
PELC Pápa – KFC 0:2 (0:1). A döntőben: KFC Komárom –
győri Gyirmót SE 1:1 (0:0), tizenegyesekkel 2:4 . A legjobb
mezőnyjátékos címét a komáromi Bugár Gergely érdemelte ki*
Gúta – Nagyabony 11:0 (6:0) góllövők: Bátora 3, Magyar 3,
Cingel 2, Kürthy 2, + öngól *

11. forduló
november 1. – 13.30:
Bogya/Gellér – Tany * Megyercs –
Dunaradvány * Nagysziget – Ifjúságfalva * Bogyarét – Őrsújfalu * Bajcs
– SJE Komárom * Madar – Csicsó
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