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Már most kevés a hely az árusoknak

Háromnapossá nőtte ki magát
a gútai vásár és búcsú

Az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva, a negyedik évtizedébe lépő Gútai Vásár és Búcsú rendezvénysorozata idén szakít a hagyományokkal és
a korábbi, péntekre és szombatra összezsúfolt kulturális rendezvényeket
vasárnapra is kiterjesztették a rendezők. Nem is akármivel, hiszen ezen a
napon lép majd fel az egyik legismertebb magyarországi zenekar, a Pély
Barna nevével fémjelzett United együttes.

Németh István felvétele

Az önkormányzat mellett
működő kulturális szakbizottság idén már nagyobb
gondot fordított a folyamatos
rendezvényszervezésre, így a
„Borvirág” utcán is állandóan változnak a programok. A
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
udvarán kialakított nagyszínpadon az esti főprogramok
fizetősek lesznek (3 euró), ám
aki mindhárom napra megváltja a jegyét, összesen csak 5
eurót fizet. A tinikorosztálytól
az igényesebb zenét kedvelő
idősebbekig, mindenki talál a
maga számára megfelelő műsort, s ami dicséretes, a főműsorokból száműzték a „lagzis”,
mulatós zenét. Minden bizon�-

   Szándékos lehet az egyedüli magyar napilap és a Híd-csatlósok álhíre a hármas koalícióról

Az MKP önállóan készül a választásokra!
Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke cáfolta a
sajtóban megjelent híreket, hogy a Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártjával és a Polgári Konzervatív Párttal (OKS) hármas koalíciót terveznek.
– Nem gondolkodunk koalícióban, az MKP önállóan készül a választásokra,
a listánkat az OKS képviselőjével és civilekkel egészítenénk ki – nyilatkozta
Berényi József szombaton, a Pátria rádió Délidő című műsorában.

Mielőtt az MKP a híresztelésekkel kapcsolatosan kinyilváníthatta volna véleményét,
a felvidéki magyarság köreiben, csalódás lett úrrá, hogy az
MKP nem hisz saját sikerében
és ezért kell szlovák pártokkal
szövetkeznie. Berényi József
megerősítette, hogy az SaS
megkereste őt, de koalícióról
nem esett szó, hanem arról,
milyen esélyei vannak a kormányváltásnak. Az OKS-szel
tárgyaltak, az MKP szeretné,
ha a jelöltlistán megjelenne
Ondrej Dostál neve, „aki több
magyar jellegű kérdésben is
mellénk állt az elmúlt években,
legyen szó kettős állampolgárságról, nyelvhasználatról, a
kollektív bűnösség elvéről...”
Az OKS-nek minden egyes
szavazatra szüksége van az öt
százalék elérése érdekében.
„Nemcsak arról van szó, hogy
választókat hoznak, hanem a
számunkra fontos témákat erősíthetnénk a parlamentben” –
mondta Berényi. Több kisebb
párt is alakíthat kormányt, ám
kell egy bölcs, kompromis�szumképes
miniszterelnök,
aki össze tudja tartani a koalíciót. Berényi úgy látja, ha
a választásokat követően a
Smernek szüksége lesz a kormányalakításhoz
partnerre,
a Most-Híd (nem véletlenül
kampányol együtt Bugár és

Kaliňák Dél-Szlovákiában, s
közismert, hogy a Smer SD
egyes politikusai már korábban
is gazdasági érdekcsoportokat
alakítottak) és az SNS az a
párt, amelyik, ha lesz felkérés
Ficóék részéről, elfogadja azt.
A KDH esélye csökkent, miután a Váhostav-ügy kapcsán
a Smer nekiment a párt elnökének. Arra a kérdésre, hogy
mennyire lesz koalícióképes
az MKP, kivel tudna kormányozni, ha bejut a parlamentbe,
Berényi azt válaszolta, abban
érdekeltek, hogy kormányváltásra kerüljön sor. Az, hogy a
korábbi jobboldali kormány
megbukott, még nem jelenti
azt, hogy egy széles koalíció
ne irányíthatná az országot,
hiszen volt rá példa a két Dzurinda-kabinet idején. – Ha az
MKP bekerül a parlamentbe,
van reális esélye egy Smer
nélküli kormánynak” – véli a
politikus.
A jobboldal számára közös
víziót sürget, ami felülírná a
kis pártok önös érdekeit. Ez
a vízió az oligarchák háttérbe szorítása, a pénzügyi csoportok háttérkormányzásának
megszüntetése, munkavállalók
helyzetének javítása lehetne. –
Látok erre esélyt, a miniszterelnök személyét viszont még
nem látom. Hiányzik egy olyan
egyéniség, mint amilyen Dzurinda volt, de a választások még
generálhatnak ilyen személyiséget – jegyezte meg Berényi.
Az MKP által kidolgozott célok a területi önkormányzatiságot sürgetik a tömbvidéken,

kulturális és oktatási önkormányzatiságot a szórványban.
– Ez a magyar megmaradás
garanciája. Be kell jutnunk a
parlamentbe, s akkor asztalra
tesszük ezeket a témákat” –
ígérte Berényi József. A párt
választási programjának egyik
fő része lesz a megmaradás
programja, a másik a gazdasági-szociális program. Ez
utóbbinak az adóreform lesz
a fő motívuma, hiszen eljött
az ideje, hogy Szlovákiában
újra többkulcsos adórendszert

vezessenek be: a kis jövedelműek alacsonyabb, a magasabb jövedelműek nagyobb
adót fizessenek” – szögezte le
Berényi, hozzátéve, hogy ez
vonatkozik a nagy- és kisvállalkozásokra is. Fontosnak
tartják a kis- és középvállalkozások és a kisvállalkozók
járulékterheinek csökkentését.
Az MKP Országos Tanácsa a
jelöltlistát szeptember-október folyamán véglegesíti. S
bár a párt szívesen látná, kérdéses, rajta lesz-e Komárom
polgármestere. – Stubendek
Lászlóval jó a kapcsolatunk,
jó lenne ha rajta lenne a listánkon, de nemet mondott.
Viszont közölte, segíteni fog,
hiszen ő is szeretné, hogy az
MKP elérje az öt százalékot –
nyilatkozta a pártelnök.

nyal ezt a hagyományt, vagyis az
igényességet a későbbiekben is
megtartják a rendezők.
Változás, hogy a vásár főbejáratánál levő térre kerülnek át
a helyszínen népművészeti alkotásokat készítő és bemutató
iparművészek, s a közelükbe kerülnek azok az árusok, akik népművészeti portékákat kínálnak
majd. A vásár területi elrendezésénél a szervezők gondoltak arra
is, hogy a csaknem egy kilométeres távolságon elhelyezkedő

árusok között arányosan kapjanak helyet a lacikonyhások,
kolbászsütők, a sörsátrak. Természetesen lesznek kézművestermékek és hagyományos piaci
áruldák, ahol kürtőskalácsosok,
mézeskalácsosok kínálják majd
portékájukat. Mint azt a városi
hivatal illetékesétől megtudtuk,
három nappal a vásár nyitása
előtt már csak itt-ott volt szabad
árusítási hely, de úgy tűnik, idén
még több árus érkezik, mint a
tavalyi rekordszámnál.

Vidám hangulattal,
gazdag programmal
várja Önt is
a

XXXI.

Gútai Búcsú és
Vásár!

A dílerek és a vásárló kezén is kattant a bilincs

Több hónapos operatív munka előzte meg a NAKA (Nemzeti Bűnüldöző
Ügynökség) múlt hét pénteki akcióját,
amelynek során három kábítószerrel kereskedő egyént tartóztattak le. A NAKA
nyomozói kiderítették, hogy pénteken
délelőtt kerül sor a dunaszerdahelyi és
pozsonyi illetőségű férfiak és magyarországi tettestársuk találkozójára az egyik
komáromi panzió éttermében. Egy sárga színű terepjáróval már órákkal korábban az épület előtt parkoltak, s a két
szlovákiai kábítószercsempész – a vára-

kozásnak megfelelően – meg is érkezett
a helyszínre. Miután a magyarországi
„vendég” is befutott, a kommandósok
rajtaütést hajtottak végre. A magyar
„üzletfélnek” sikerült kimenekülnie
az étteremből és a Szent István-szobor
mögötti utcában parkoló gépkocsijához
futni, ahol azonban a kommandósok a
földre teperték és megbilincselték. Ő járt
a legrosszabbul, mert a forró aszfalton
feküdve kellett megvárnia a helyszínre
érkező kirendelt védőügyvédet, tolmácsot és a nyomozócsoportot.

A kommandósok másik csoportja tüzetesen átvizsgálta a három autót, amel�lyel az „üzletfelek” érkeztek. A Szent
István-szobor előtt még a kora délutáni
órákban is helyszíneltek a rendőrök. Az
egyik kocsiból nagyobb összeg került elő,
valószínűleg ez lett volna a kábítószer ellenértéke. – A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség drogellenes akciójáról volt szó,
ám a vizsgálat jelenlegi stádiumában további részleteket nem árulhatok el – nyilatkozta Baloghová Denisa, az Országos
Rendőr-főkapitányság szóvivője.
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Új parkolókat alakítanak ki
a buszmegálló térségében

Új parkolóhelyeket, szám szerint egy híján ötvenet alakítanak ki Komáromban, a központi
buszmegálló és a vasútállomás
szomszédságában. Mint városainkban általában, Komáromban
is egyre nagyobb gondot okoz
a parkolás, s a vonathoz, illetve
buszhoz gépkocsival érkezők
is nagyon nehezen találtak parkolóhelyet, ezért aztán legtöbbször a Kassai utcai lakóházakkal
szembeni parkolót vették igény-

S

étakocsikázásra hívom a kedves
Olvasót. De nem akármilyenre ám!
Egy rövid időre hagyjuk itt benzingőzös, kipufogógázoktól bűzlő jelenünket,
és a képzelet szárnyán szálljunk vissza
szépapáink, szépanyáink korába, a boldog békeidőkbe, amikor az utcák gömbölyűre koptatott macskakövezetén még
szekerek, konflisok és omnibuszok gördültek szép komótosan, s a bakon ülő kocsisok olykor hangos ostorpattogtatással
igyekeztek gyorsabb tempóra ösztönözni
hámba fogott lovaikat. Bár a tizenkilencedik században még
nem voltak tisztában
a mai tömegközlekedés fogalmával, élelmes emberek fejében
már akkor is megfogant a gondolat, hogy
miként lehetne egyegy nagyobb fogattal
egyszerre több utast
is szállítani, akiknek
azonos az útirányuk.
S ennek a magyar embernek a neve is ránk
maradt a korabeli krónikákban. Kratochwill
Jánosnak hívták azt a
derék pesti vendéglőst,
aki 1832-ben társaskocsit, azaz omnibuszt
indított. Vállalkozása
bizonyára bevált, mert
hamarosan követőkre
talált, olyannyira, hogy
néhány év múlva már
nem bámulták meg
a járókelők azokat a
nagy kocsikat, amelyek egyszerre nyolctíz utas szállítására
voltak alkalmasak. A
derék pesti céhes
mesterembereknek
hosszú időre munkát biztosított az omnibuszok készítése.
Pest-Budán kívül magyarhonban még a
koronázóváros utcáit rótták omnibuszok.
Nyilván a jó példán felbuzdulva egy komáromi polgár is elhatározta, hogy omnibuszjáratot indít. S talán az sem volt
véletlen, hogy ez az ember is vendéglős
volt. De vegyük kézbe a Komáromi Lapok
1871. október 7-i keltezésű 28. számát és
lapozzunk a negyedik oldalára. Omnibusz
címmel egy szerény, néhány soros közle-

be, lényegesen megnehezítve
ezzel az ott lakók helyzetét. A
beruházás értéke 16 ezer euró, s
a kivitelezésre jelentkező öt cég
közül a nyitrai székhelyű TIMS
Kft. nyert, melynek a szerződés
megkötésétől, azaz augusztus
3-tól 30 napja van a kivitelezésre. A parkolóhelyek kialakítása
mellett járdák is készülnek az
állomás előtti parkban, azon az
útvonalon, amerre eddig is jártak
az emberek, lerövidítve az utat.

Fico újabb csomagja

mény tudatja az olvasókkal, hogy: „Komáromban is lesz már társaskocsink, mint
jól értesültünk, Bertha József – a Magyar
Királyhoz címzett szálloda vendéglőse
– kinek sikerült jó étkei, s italai által a
közönség elismerését megnyerhetni, a napokban Pestre utazott, hogy ott omnibust
(társaskocsi) vegyen, mely azután Komárom és Új-Szőny közte fog közlekedni. Jó
sikert óhajtunk a vállalkozáshoz!”
Tehát röviddel a kiegyezés után már
Komáromban is utazhattak a polgárok
omnibusszal, amelynek természetesen

meghatározott menetrendje és útvonala
volt. Az 1891-ben megrendezett ipari és
mezőgazdasági kiállítás útmutatójában
olvashatjuk többek között, hogy a 63 utcát számláló és 13 099 lakosú városban
az omnibusz állomáshelye a Duna soron, a Magyar Király szálloda és Lusztig
bérkocsis háza előtt volt. A Kossuth tér
sarkán ma is áll az a ház (az alsó fényképen), ahonnan minden vonathoz indult
az új-szőnyi vasútállomásra omnibusz. A

hajdani Rozália térről a Jókai és a Nádor
utcán át haladt úticélja felé, utasaival végiggördült a Duna utcán, Duna soron és a
Híd utcán, majd a hídon átkocogott és letért jobbra, a vasútállomás felé. Közben
megállóhelye a Fő téren (a mai Klapka
téren) volt, de a közlekedési rendtartás
szerint a kocsis tartozott megállni mindenütt, ahol az utas beszállni vagy kiszállni akart. A viteldíj 10 krajcár volt,
ám minden poggyászért még további 50
krajcárt voltak kötelesek fizetni az utasok.

S mialatt ezt a rövid gondolatbeli utazásunkat megtettük, omnibuszunk máris a
végállomásához ért. Kocsisunk pattint
egyet ostorával, hő! Komótosan leszállunk, fogjuk a csomagunkat és gyalog
baktatunk tovább. S közben együtt dúdoljuk Zerkovitz Béla felejthetetlen pesti slágerét: „Éjjel az omnibusz tetején
– emlékszel kicsikém? – de csuda volt!”
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Mivel közelednek a választások és ingadozik pártja népszerűsége, ezért Fico ismét „csomagol”, azaz szociális csomagot készít,
miközben hatásvadász módon látványosan folytatja a kormány
teljesített vállalásainak kipipálását. Decemberre beígérte harmadik
szociális csomagját is, mely állítólag jóval nagyobb lesz az eddigieknél és megközelítőleg 500 ezer euró értékben a vállalkozókat
segíti majd. Ugyanakkor pontosította a kormány második szociális
csomagját is. Ennek alapján 400 euró feletti minimálbért ígér, továbbá az alapélelmiszerek áfájának csökkentését és azt, hogy aki
szigeteli a házát, a költségek harmadát visszakapja az államtól.
Pontosította az iskolai tanfolyamok támogatásának összegeit is.
Eszerint az állam az ötödikeseknél fejenként 100 euróval támogatja az erdei iskolai tartózkodást, a hetedikesek, illetve a másodikos
középiskolások esetében pedig 150 euróval a sítanfolyamokat.

Társbérlők a virágládában

Július elején különös vendégre figyeltem fel, amikor öntözni készültem a virágládába
kiültetett muskátlijaimat. Az
ablaküvegen keresztül egy
vadgerle nézett velem szembe, mely éppen fészket rakni
készült két muskátlitő közé.
Meglepetésemben lemondtam
az öntözésről, s mint kiderült,
váratlan vendégem ezt részemről beleegyezésnek vette
ahhoz, hogy családalapítási
szándékát zavartalanul folytassa. Elhatározását tettek követték,
a
hevenyészett,
néhány faágacskából összetákolt
fészekben (a balkáni gerlék nem
túl igényes lakberendezők) nemsokára megjelent két
tojás, gerlém pedig szorgalmasan
gubbasztott rajta.
Csak
olyankor
rebbent el, amikor – tekintettel
a nagy melegre
– mégiscsak megöntöztem időközben meglehetősen
viharvertté vált
muskátlijaimat.
Gerlém a tojásköltés izgalmaitól
kissé
kótyagosan
hamarosan
meggyőződött
róla, hogy nincs
szívem
bántani, ezért egy idő
után már el sem
repült, ha meglátott.
Tizenhét
nap után, ahogy
az a gerleköltési
nagykönyvben
meg van írva, a
tojásból két apró
fióka kelt ki, s
megjelent
egy
másik, vélhetően
apaszerepet
betöltő
további
gerle is. Így most
már teljessé vált
a család, s mint a
mesében, úgy élnek a virágládát
kisajátító bérlőim,
mint a galambok,
reggelente búgva
ébresztve a környéket. A példás szülői gondoskodásnak köszönhetően a
két kis buksi fióka gyors növekedésnek indult. Időközben
kissé utánanéztem a „gerleirodalomnak”, s megtudtam,

hogy a gerléknél nem számít
ritkaságnak, hogy hasonlóképpen balkonládába, virágcserépbe rakják hevenyészve
összetákolt fészküket. Azt is
olvastam, hogy bár a legtöbb
pár minden költéskor új fészket épít, egy-egy biztonságot
nyújtó helyre – mint például
a balkonon található virágcserép – visszajárhatnak és
2-3 alkalommal is költhetnek
ott. Ilyenkor – lakásfelújítás
gyanánt – pár ágat még rá-

hordanak a régi, ellaposodott
fészekre. Lehet, hogy végleg
lemondhatok arról, hogy a virágládámban balkáni gerle helyett muskátlit neveljek?
-cseri-
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A 14. Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál
VÁSÁR ÉS BÚCSÚ
abszolút győztese a Lisztes Banda lett 31. GÚTAI
A p ro g r a m o k a u g u s z t u s 1 3 - á n

Kamocsán az ország legnagyobb gasztrofesztiválját beárnyékolta a pénteki tragédia, amikor
vízbe fulladt egy galántai járásbeli 17 éves, úszni nem tudó fiatalember. Az eset kapcsán megtudtuk, a táborozók reggeli fürdőt vettek, ekkor történt a tragédia. A fiú annak ellenére is
bemerészkedett a Vágba, hogy a tábor területén tilos volt a fürdés.
Az idei nemzetközi főzőversenyen hat kategóri- gyümölcseiből készített finomságait a közönség
ában több mint 250 csapat mérette meg magát. is megkóstolhatta. A szímői tűzoltók folyamatoA mesterszakácsok értékelése alapján az idei san locsolták az utakat és a tikkadt vendégeket.
gastroverseny abszolút győztese a Lisztes Ban- A főzés nagymesterei és a finom falatok kedveda lett. A közönség díját a Sördögök csapata lői hagyományos nagytalálkozójának főnapján a
vehette át. Benke László mesterszakács a Ma- legtöbben az Edda Művek és Peter Cmorík esti
gyar Fehérasztal Lovagrend serlegét a Lisztes koncertjére gyűltek össze.
Bandának és a Viharsarki Betyároknak
adta át, finom birkapörköltjükért a karcagi csapatot, ízletes halételükért a balatoni
halászléfőző nagymesterek tűzoltócsapatát jutalmazta. Lukács Tibor, az Oázis
Kemping üzemeltetője, a gasztronómiai
fesztivál ötletadója köszönetet mondott
a mesterszakácsoknak – Benke Lászlónak, Jarda Žideknek, Bindics Imrének és
Vojtech Artznak – és átadta nekik a szervezők díját. Első alkalommal nyitottak
látványkonyhát a nagyszínpadon, ahol a
mesterszakácsok zöldségekből és tenger
Ott voltak Kamocsán az MKP képviselői is

Hová tűnt Habodász István?

Tizenhatévesen robbant be a köztudatba, amikor az X-faktor szlovákiai válogatóján ízes
magyar kiejtéssel Samo Chalupka versét szavalta olyan átéléssel, hogy azt a zsűri is kénytelen volt méltányolni, és Istvánt továbbengedni. Egyedüli magyarként a legfényesebb győzelmet aratta, mert a 8. helyen végzett. Később a Páduai Szent Ferenc életét megelevenítő
misztériumjáték főszerepében láthattuk a Szent András-templomban. Egy idő óta azonban
ritkán mutatkozik Komáromban.
– Nem vesztem el, csak ép- előadásokon szerepelhettek. dése, miközben úgy éreztük,
pen a színművészpalánták – Itt is ügyeltek a tanárok hogy a spanyolok erősen
nem éppen könnyű életét arra, hogy sokrétűek lehes- impulzív előadása a szapélem Kaposvárott. Miután a sünk. Funtek Frigyes egy panoperák műfajának határát
Selye János Gimnáziumban Ludas Matyi előadást állított súrolta.
leérettségiztem, már tudtam, színpadra, Eperjes Károly Habodász István szeptemhogy színész leszek. Nagy görög drámákból állított ös�- bertől újra kaposvári lakos
ambícióval kétszer is meg- sze egy előadást, Oberfrank lesz, visszaül az iskolapadba:
próbálkoztam a felvételivel, Pál pedig a 20. század nagy – Ősztől már ketten leszünk
de nem jártam sikerrel. Egy magyar drámaírói, Molnár a főiskolán felvidékiek, mert
színházi stúdióban ismerked- Ferenc,
Szép
tem a mesterséggel, mígnem Ernő és Szomori
azt a tanácsot kaptam, hogy Dezső darabjaipróbálkozzam meg a Kapos- ból álmodott egy
vári Egyetem Művészeti Ka- összeállítást. Az
rának színművészi szakára iskolai év alatt
bekerülni – meséli az örökké t e r m é s z e t e s e n
vidám fiatalember. – Felvet- foglalkozunk lotek, Eperjes Károly osztály- vaglással, vívásfőnök keze alá kerültem. sal, cselgánccsal,
Olyan tanáraim vannak, mint óráinkra
pedig
Oberfrank Pál, Funtek Fri- olyan előadók érgyes, Takaró Mihály iroda- keznek, mint Szalomtörténész, Kelemen Már- bó István filmrenta beszédtanár, vagy Fábri dező.
Kornél vallástörténész. Ami – A nyár elején
meglepett, az az oktatás sok- egy
nemzetköoldalúsága, amely nem merül zi
színjátszótáki a sokszor reggeltől késő borban voltunk,
estig tartó órákban, tanáraink ahol
macedón,
tanácsot adnak ahhoz is, hogy spanyol,
orosz
mikor, hol, mit érdemes meg- színművészeti főnézni, újszerű rendezési mó- iskolásokkal volt
dokkal megismerkedni, meg- alkalmunk találcsodálni a rendkívüli színészi kozni, bemutatkozni, illetve megkezdi tanulmányait régi
produkciókat.
megtekinteni az ő előadásai- barátom, a párkányi Szurcsik
Meséli, hogy az osztálytársa- kat. Az orosz főiskolások egy Ádám is. Eddig én kaptam
ival egyelőre csak a székso- csodálatos Sirály-előadással tanácsokat, remélem az én
rokból nézi a világot jelentő jöttek, számomra azonban tanácsaim is hasznosak leszdeszkákon zajló eseménye- sokkal közelebbi volt a ma- nek számára.
ket, illetve az év végi vizsga- cedónok természetes viselke-z-

Hálásan fogadták az ajándékokat Szentpéteren

Ha beköszönt a vakáció, a Komáromi járás
szociális intézményei biztosak lehetnek abban, hogy a Holland Királyság egyfajta jótevő nagyköveteként megjelenik majd Opscheerper Hendrik Ernst Antonius, azaz Henk,
aki kisfiával, Nickkel (ő egyébként a tolmács
szerepét is betölti) a mintegy 400 ezres lakosú Amersfoortból rendszeresen hoz szociális
csomagokat, egészségügyi felszereléseket.
Sárga kisteherautójával saját költségére vállalja az 1200 km-es távolságot, s „házhoz”
szállítja az adományt.

Csütörtökön Szentpéterre vitt – elsősorban
gyermekruhákat, játékokat – tartalmazó csomagokat. Jobbágy József polgármester és a
községháza dolgozói segítettek a kirakodásban
(balra lent), majd a polgármester elsősorban a
holland szociális gondoskodásról, az ottani menekülthelyzetről érdeklődött. Opscherper úr a
tanácskozás folyamán arról tájékozódott, miképp segíthetné a község szociális intézményeinek munkáját és vállalta, hogy legközelebb járókereteket, mozgássérültek számára szükséges
kocsikat hoz a szentpéteri panzió számára.

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,- € az elővételben vásárolt három nap koncertjeire szóló 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,- € az elővételben vásárolt három nap koncertjeire szóló jegyekért mindhárom főkoncertre együtt!)
Templom tér – a városi művelődési központ előtt:
„Borvirág utca” – főszervező: Mgr. Samu István – Regio Comorra, Gúta városa – társszervező:
Hello Gúta
„Másvasárnap”
17.00 Freez – funky, jazz
21.00 DJ Sipos Retro buli

Kiállítások:

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!
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Növényvédelem
Időszerű munkák a kertekben

Teendők a zöldségesben
Még van időnk vetni is, igaz,
már nem sok mindent vethetünk, de gyorsan növő salátaféléket még igen. Ezek
szépen ki is fejlődnek, mire
beköszöntenek a hidegebb
hónapok. A korai fejes káposztát is elvethetjük. Ha
neveltünk olyan cukkinit,
amelyből magot szeretnénk
fogni, tegyük azt egy téglára, mert a talajjal érintkező
része könnyen rothadásnak
indulhat. Eljön az ideje a vöröshagyma betakarításának
is. Szedjük ki a hagymafejeket a földből, terítsük ki
a talajra, hagyjuk száradni
néhány napig. Szárítás után
tisztogatás következik, majd
tegyük tárolási helyükre.
A gyümölcsösben
is lesz munka
A
gyümölcsösben
újabb szüret ideje
érkezett el: ideje leszedni a nyári almát
a fákról. A bogyós
gyümölcsök betakarítása is befejeződik. A
szüret végeztével az
öreg vesszőket mets�szük vissza és a bujtásos szaporításnak
is augusztusban van
az ideje. Aki szereti a
szamócát, készüljön:
augusztus a szamócatelepítés ideje. Ekkor
célszerű elültetni a
frissen beszerzett szamócatöveket. Alma- és körtefáinkat
se hanyagoljuk el, permetezzük őket varasodás elleni
szerekkel.
A hajnali pára és a nappali
csepegés még kevés a növényeknek, de már elegendő lehet az almatermésűek varaso-

dásának, amelyet a Dothideales rendbe tartozó Venturia
tömlősgomba okoz (Venturia
inaequalis). Az ősszel talajra
hullott, fertőzött leveleken a
gomba okozta varas foltokon
pszeudotéciumok
(köcsög
alakú termőtestek) képződnek, amin kifejlődnek az aszkospórák (a tömlősgombák
spórái). Ez a kórokozó gomba
tavasszal az aszkospóráival
fertőz. Már 10 mm csapadék
vagy erős pára, köd esetén, 2
0
C felett is szóródnak, pontosabban kilövődnek az alsó
levelekre. A legújabb kutatási
eredmények szerint a rügypikkelyekben is áttelelhet.
Kiszóródásukhoz a levél átnedvesedésére és újbóli kiszáradására van szükség. Az
aszkospórákat a szél, vagy az
eső juttatja a levélre és a fiatal
gyümölcsre.

A varasodás tünetei
A fiatal leveleken világoszöld, 5–10 mm átmérőjűre
növekvő foltok fejlődnek.
Felületükön mindkét oldalon
füstszerű konídiumtartó-gyep
képződik (konídium: gombák
és fonalas baktériumok ivartalan szaporítóképlete. A ko-

JOGOS KÉRDÉS
nídiumtartó módosult gombafonal, amelyen ivartalan
úton konídiumok fejlődnek.
Ezek sokasága a konídiumtartó-gyep). Később a foltok
elhalnak, jellegzetes varasodás indul meg. Az erősen
fertőzött levelek deformálódnak, lehullanak. A virágon
is megjelenhetnek a gomba
ivartalan szaporítóképletei. A
termésfertőzés a levelekéhez
hasonló foltokat eredményez.
Korai fertőzésnél a termésen
parásodó, berepedező foltok
keletkeznek, ezáltal a növekvő termés féloldalassá válik.
Késői fertőzésnél az alma nem
repedezik fel, a tünetek barnásfekete foltok formájában
gyakran csak a tárolás során
jelennek meg, rontva ezzel az
alma piacképességét. A réztartalmú szerekről át kell térni a
felszívódó szerekre és a rézpótlókra. (A kis gyümölcsök viaszosodása
után, kb. a zölddió
nagyságnál majd ismét elővehetjük a réztartalmúakat. Ekkor
már nem perzselnek.)
A felszívódó, mélyhatású, tehát belülről
védő gombaölők: pl.
Chorus 50 WG és 75
WG (hűvösben kiválóak, és a 2-3 nappal
korábbi fertőzést is
meggyógyítják, kuratívak), a Score 250
EC, valamint a Topas
100 EC és a Difcor 250EC,
Difo 25 EC, Systhane Duplo,
stb. A jobb hatás és a rezisztenciatörés miatt mindenképpen kombináljuk ezeket
a felszívódó készítményeket
kontakt szerekkel: pl. a mankoceb hatóanyagúakkal, vagy
a Polyram DF-fel, stb. -laA augusztusi 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.) Kezdeményezőnek és határozottnak kell lennie, ha még időben be akarja fejezni, amit elkezdett. Ha azt akarja, hogy később se legyenek félreértések, ne
feledkezzen meg arról, milyen sokat segítettek önnek a rokonai,
barátai. Fejezze ki háláját konkrét, kézzelfogható módon!
HALAK (február 21. – március 20.) Már megint a maximalizmusa miatt szenved. Nagyon fontos lenne, hogy megtanulja értékelni saját eddig elért eredményeit. Higgye el, hogy ha ezek miatt
elégedettnek érzi magát, még nem fog megállni a tökéletesedés
útján, viszont legalább addig is jól érezhetné magát a bőrében.
KOS (március 21. – április 20.) Már látja a fényt az alagút
végén. Túl van egy elég nehéz életszakaszon, ám most sem
sokáig pihenhet a babérjain. Az újabb kihívások teljes embert
követelnek, Ön pedig nem nagyon tud nemet mondani, ha végre
megméretheti magát. Szinte érzi, ahogy újabb és újabb elemét
ismeri meg saját személyiségének.
BIKA (április 21. – május 20.) Nagy fába vágta a fejszéjét, de
minden adott ahhoz, hogy elérje célját. Mivel a feladat hatalmas,
csak akkor lehet sikeres, ha képes egészen megfeledkezni önmagáról, kisebb céljairól, személyéről, és csak a feladatra koncentrál, ugyanakkor mindenki más érdekeit is szem előtt tartja.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha csak teheti, szakítson időt
kedvtelései számára. Ha beleveti magát egy izgalmas feladat
megoldásába vagy elmerül egy érdekes témában, az személyiségének fejlődésére is hatással lesz. Párja értékelni fogja, hogy új
oldalát látja meg, és ez arra ösztönzi majd, hogy foglalkozzon
kapcsolatukkal.
RÁK (június 22. – július 22.) Joggal érezheti úgy, hogy végre
megtalálta azt a társat, akire mindig is vágyott. Annak ellenére,
hogy szinte mindenben hasonlóan gondolkodnak, képesek inspirálni a másikat és nyitottá tenni új látásmódokra, ez pedig rendkívül jó és megbízható alap egy tartós kapcsolathoz.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Olyan sok szálon futnak
az ön fejében a gondolatok, hogy néha bizony lehetetlen kifejezni
mindet. Ilyenkor elsősorban a tényekre koncentráljon és csak azután
adja át magát a spekulációknak vagy a fantáziálásnak. Ha azt akarja,
hogy mások követni tudják gondolatait, fogalmazzon egyszerűen!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Valaki olyan – az ön számára alapvető – erkölcsi törvényeket sért meg, hogy nem tudja szó nélkül hagyni. Ez pedig egy nagyon érdekes eszmecseréhez vezethet,
amely mindkét fél számára rendkívül tanulságos és gazdagító lehet,
ha nem engedi, hogy személyeskedéssé fajuljon a helyzet.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha szeretne megszabadulni néhány fölös kilótól, de nincs kitartása a sporthoz és az
éhezéshez, tartson egy zöldség-gyümölcs kúrát. Bármilyen formában – sülve, főve, nyersen – ehet zöldséget és gyümölcsöt és ami a
lényeg, bármilyen mennyiségben, viszont ne fogyasszon tejtermékeket, húst és gabonaféléket a diéta idején!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Csodálatos hetet tölthet
együtt kedvesével. Rengeteg közös elfoglaltságuk van, előfordulhat például, hogy közös otthonukat alakítják éppen. A viszonzott
szerelem élménye helyreállítja önbizalmát és elég erőt érez magában, hogy kezébe vegye élete irányítását és ne csak sodródjon.
NYILAS (november 23 – december 21.) Egészen más megvilágításban látja a világot, amióta megismerte kedvese életszemléletét.
Az ő munkához és élethez való lendületes hozzáállása egészen elkápráztatja. Lassanként a saját életében is ki mer próbálni apróbb
változtatásokat és azt fogja tapasztalni, hogy mind működik is.
BAK (december 22. – január 20.) Túlságosan a munkára összpontosít mostanában. Ez persze érthető, hiszen fontos, hogy stabilizálja helyzetét, de ezzel sajnos túlságosan megerőlteti szervezetét.
Talán már el is felejtette, milyen sok erőt tud adni, ha a szeretteivel
tölti szabadidejét vagy kimozdul kicsit a szabadba.
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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

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

Kútfúrást vállalok.
Tel.: 0905 414 437.

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már

Komárom

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

35,00 eurótól

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Predávame
obchodné spločnosti
s históriou 5 až 10 rokov.
Každý je platiteľom DPH.
Kontakt:
I.B. CONSULT s.r.o., tel.:
00421 903 797 180,
Ing.birkuspeter@gmail.com.

Eladók

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

Beltéri ajtók
már

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

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
* Gútán eladó befőzésre való őszibarack. Tel.: 0949 334 230.
* Eladó Izsán nem rendezett telek kocsmával, nagyon jutányos
áron. Alkalmas vaskereskedésnek,
építkezési anyag eladására. Érdeklődni lehet Izsán a Főút 141. szám
alatt.

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

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

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

C-SERVICE k. f. t.

Sofőröket keresünk!

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.

Tel.: 0905 606 252

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

(C+E kategóriával)

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

* Kedvező feltételek mellett bérbe adó Komáromban a vásárcsarnokban üzlethelység. Árban
megegyezünk. Tel.: 035/7700868.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

• Kála virághagyma eladó. Tel.:
003620 467 1192.
* Különböző színű, nagyvirágú kardvirág nagyobb men�nyiségben is eladó. Tel.: 0907
045 992.

Rendkívüli ajánlat!

Részletfizetéses vásárlás esetén nálunk
nem fizet kamatot!

0%-os

KAMATÖVEZET
I S M E R K E D É S

• 33 éves, rendezett körülmények között élő független
srác keres korban hozzáillő
független lányt komoly kapcsolat céljából. Tel.: 003620
467 1180.

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

• 45 éves független vállalkozó férfi keresi fiatalabb, független lány ismeretségét tartós kapcsolat
céljából. Tel.: 003620 467
1192.

SBS - kurz

odbornej spôsobilosti.

Tel.: 0905 312 160.

* Eladó felnőtteknek való 3-kerekű elektromos rokkantkocsi.
Tel.: 0907 262 467
* Eladó kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 341 176.
*Árpa és búza eladó Gútán.
Tel.: 0908 680 597.

Egynapos sebészet Gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

Ambuláns kezelések:

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 15-től 21-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, 8.55 Állati
dokik (amer.), 10.30 Babavilág, 11.00 Pimasz úr ott
alszik, 12.10 Kasza!, 13.25
Tűz és víz (török), 15.25
Büszkeség és balítélet (angol-francia), 18.00 Tények,
19.00 Norbit (amer.), 21.10
A bérgyilkos (amer.), 23.10
Mint a kámfor (amer.)

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 12.45 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Hajrá csajok! 4 (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Mr.
Popper pingvinjei (amer.),
21.00 Mission: Impossible (amer.), 0.00 Gorillák a
ködben (amer.), 2.25 Psych
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.05
Kalandor, 11.25 Street
Kitchen, 12.50 Az élet csajos oldala (amer.), 13.40
A harc törvénye (amer.),
15.45 A prédikátor lánya
(amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Asterix és Obelix (francia-olasz), 21.15 Elrabolva (francia-angol), 23.05
A végső állomás 4 (amer.),
0.40 Notorious (amer.)

RTL II

9.55 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.10 A pletykafészek (amer.), 12.55 Derült
égből szerelem (amer.),
15.00 Dallas (amer.), 17.00
Nyomtalanul (amer.), 18.00
Érintés
(amer.),
19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Elveszett
(amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.), 0.00 Madea
néni, avagy a tanú védtelen
(amer.)

M2

10.50
Állati
melósok,
13.20 Született kémek,
14.10
Táncakadémia,
14.40 A kékfényű lámpás,
17.30 Manó Benő, 18.55
Chuggington pályaudvar,
19.10 Nagymaci és Cin,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza,
0.05 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

13.20 A félszemű seriff
(amer.), 15.30 Szeretettel Hollywoodból, 16.05
Balatoni nyár, 18.00 Híradó,
18.30
Szerencse
szombat, 19.30 A misszionáriuslány (olasz-amer.),
21.15 Esőember (amer.),
23.30 Rosemary gyermeke
(amer.)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor, 13.15 Aranyfeszt,
14.10 A piros bugyelláris
(magyar), 16.05 Csodabogár, 18.25 Szabadság tér 89,
19.10 Csináljuk a fesztivált!, 20.00 Mindenből egy
van, 21.30 Munkaügyek

Pozsony 1

13.15 Szlovákia LEG-faluja, 14.20 Tűzzel vassal
(lengyel), 16.15 Ulzana (német), 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.25
Szlovák ízek, 19.00 Híradó, 20.20 Nő a strandon
(német), 21.50 Tangó a
szúnyogokkal (szlovák),
23.25 Elisa (olasz)

Pozsony 2

12.45 Az énekes (szlovák),
15.25 Farmereknek, 15.40
Tűz van! (cseh), 16.35
Évekkel ezelőtt, 17.05 Inkognitó, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 Nő
a kirakat mögött (amer.),
23.10 Csehszlovák filmhét

Markíza tv

12.55 A te vőlegényed
az én szeretőm (amer.),
15.15 Zita a nyakamon,
15.55 Valóságshow, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Halálos bosszú
(amer.), 22.30 A repülőjárat (amer.)

JOJ TV

10.25 A legjobb szlovák torták, 12.05 Inkognitó, 13.30
Reality show, 15.00 A szerelmes professzor 2 (amer.),
17.30 Családi ügyek, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
A lehetőség (amer.), 23.00 A
férfiak, akik utálják a nőket
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.40
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.40 Hazug csajok társasága (amer.), 13.40 A barna
ruhás férfi (amer.), 15.40
Amélia (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Mackótestvér
(amer.), 21.25 Borotvaélen
(amer.), 23.25 Asterix és
Obelix (francia-olasz)

RTL II

10.05 Madea néni, avagy a
tanú védtelen (amer.), 12.15
Segítség, bajban vagyok!,
17.15 Elveszett (amer.),
19.00 A szuper exnőm
(amer.), 21.00 Jo, a profi
(francia-angol), 22.00 Heti
hetes, 23.00 A szuper exnőm (amer.)

M2

13.30 Született kémek,
13.50 Tintin kalandjai,
14.15 Varázslók a Waverly
helyből, 14.40 Arsene Lupin, 15.55 Garfield és barátai, 16.25 A MacLean család, 18.40 Pom-Pom meséi,
19.10 Nagymaci és Cin,
19.15 Noddy kalandjai,
20.30 Böngésző, 21.00 A
13-as (amer.), 22.40 Sikersorozat (amer.-angol), 0.20
Párizsi mentősök (francia)

Duna tv

8.55 Isten kezében, 10.30
Református
magazin,
13.20 Sok hűhó Emmiért
(magyar), 14.40 Házasság
szabadnappal
(magyar),
16.15 Balatoni nyár, 18.35
Rámenős páros (német),
19.30
Verdák
(amer.),
21.30 Kettős kockázat
(amer.), 23.15 Ha ölni kell
(amer.), 1.45 Esőember
(amer.)

Duna World

9.35 Család-barát, 11.05
Rúzs és selyem, 12.05 Nótacsokor, 13.15 Szabadság
tér 89, 14.00 Szenes Iván
írta, 14.50 Amire a világ
táncolt, 15.55 Keletről
jött emberek, 17.20 Térkép, 17.50 Öt kontinens,
18.55 Ízőrzők, 19.30 Hazajáró, 20.00 Évszakok,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Ridikül, 23.10 Mesélő
cégtáblák

Pozsony 1

13.20 Poirot (angol), 15.00
Ha lenne csajom (szlovák),
16.35 Senki sem tökéletes,
17.45 Menjünk a kertbe,
19.00 Híradó, 20.20 A
nő, aki visszatért (olasz),
23.35 Agatha Christie:
Poirot (angol)

Pozsony 2

13.40 Idősek klubja, 14.15
Az öreg hölgy bosszúja
(szlovák), 16.15 Az ajtó
mögött, 16.45 Európa őserdői, 19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.45 Az
elárultak (szlovák), 23.05
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

8.20 Tom és Jerry, 11.40
Rendőrök és rendőrnők
(francia), 13.45 Nap, széna,
eper (cseh), 15.30 Halálos
útkereszteződés
(amer.),
17.40 Szomszédok, 18.25
Kredenc, 19.00 Híradó,
20.30
Wanted
(amer.),
22.40 Csak lőjj! (amer.)

JOJ TV

10.40 Dragonball (amer.),
12.35 Menekülés Szibériából (amer.), 15.40 Az ápoló
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Hobbit (amer.), 0.30
New Kids Nitro (amer.),
2.10 Véres rablás (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 Az űrfogócska
(amer.), 22.20 Orvlövész
(amer.), 3.35 Állati dokik
(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.),
0.00 Gyilkos elmék (amer.),
1.15 A harc tövénye (amer.)

RTL II

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

M1

KEDD

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 Ébredő sötétség
(amer.), 22.15 Hawaii Five
(amer.), 23.25 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
A leleményes Hugo (amer.),
22.50
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 A
katona (hongkongi), 23.50
Egy rém modern család
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A beépített szépség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry, 18.00 Scooby Doo 2
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

11.45 Hunyormajor, 12.35 Elveszett világ, 13.50 Kenguk,
14.05 Rozsdalovag (német),
16.40 Benjámin, az elefánt
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.)
10.20 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Észak és Dél (amer.),
19.35 A hegyi doktor (német), 20.25 JAG (amer.),
21.20 Sherlock (angol.),
22.50
Dillinger
halott
(olasz), 0.25 Kettős kockázat (amer.-német)

10.20 A hegyi doktor (német), 11.10 A rózsák harca
(olasz), 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Rex felügyelő
(osztrák), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Észak és Dél (amer.), 19.35
A hegyi doktor (osztrák),
20.25 Párizsi helyszínelők
(francia), 21.20 Az utolsó
angol úriember (angol)

Duna tv

Duna World

11.00
Kárpát
exp ressz,
13.15
Kívánságkosár,
15.10 Isten kezében, 16.05
Virágzó
Magyarország,
16.30 Balatoni halászat,
17.25 Határtalanul magyar,
17.55 Hazajáró, 18.25 Öt
kontinens, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Retró kabaré,
21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.30 Ridikül,
23.20 Kárpát expressz

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.40 Konyhám titka, 14.35
Manara felügyelő (olasz),
15.30 Lehetőség, 16.25 A halak
élete, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Egyedül
utazom (olasz), 21.40 Zsaru
a központból (cseh-szlovák),
22.35 Banditák (ausztrál),
23.20 Nash Bridges

Pozsony 2

13.30 Ma én játszom, 14.25
Régmúlt idők nyomában,
17.30 Harminckilenc fok
árnyékban (szlovák), 18.45
Esti mese, 19.55 Hírek,
20.00 Találmányok, 20.55
Caesarnak meg kell halnia
(olasz), 22.10 A vámhivatal

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
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
Forr a bor, 22.00 Négyesben Szlovákián át, 23.00
Valóságshow, 23.30 Zita a
nyakamon (szlovák)

JOJ TV
12.45 Szupersztár, 13.20 Hobbit (amer.), 17.00 Híradó, 17.55
Anyám jobban főz, mint a tied
(szlovák), 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak,
22.00 Dr. Csont (amer.), 23.00
Reality show, 23.30 Zita a nyakamon, 0.25 Cobra 11 (német)

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

12.15 Elveszett világ (francia), 13.10 Hunyormajor,
14.00 Kenguk, 14.15 Zarafa
(francia), 16.05 Rolie, Polie, Olie, 16.40 Benjámin, az
elefánt, 18.00 Raju, a riksa,
18.25 Kérem a következőt!,
19.15 Nagymaci és Cin,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Twin Peaks (amer.), 0.25 A médium
(amer.)

M2

M1

Duna tv

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.35 Evangélikus
magazin, 16.05 Útravaló,
17.25 Határtalanul magyar,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Poén péntek, 21.30 Munkaügyek, 22.30 Ridikül, 23.40
Kék bolygó

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.50 Építs házat, ültess
fát!, 14.40 Manara felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség,
16.25 A halak élete, 16.55 A
hegyi doktor, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.25 Szlovák
ízek, 22.00 Cain kapitány
(olasz), 23.50 Nash Bridges

Pozsony 2

11.15 Tudományos magazin, 13.50 Családi ház,
15.25 Ambulancia, 15.55
Extrém dolgok, 17.30 Harminckilenc fok árnyékban,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 Ez csak a szél
(francia-magyar),
22.35
Comeback (szlovák)

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 Forr a bor, 22.00 Feleségcsere, 23.15 A skorpió
(amer.), 0.15 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.55 Az én nyám jobban főz, mint a tiéd, 12.30
Szupersztár, 14.55 Reality
show, 15.55 Vásárlási láz,
17.55 Az én anyám jobban főz, mint a tiéd, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Vadlovak, 22.00 Ma ne halj
meg! (amer.), 23.55 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), 22.55 Döglött akták
(amer.), 0.00 Egy rém modern család (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 Beépített
szépség (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 Tom és Jerry (amer.), 18.00 Step Up 3
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.05 Elveszett világ, 13.45
Kenguk, 15.35 A barkács
kölyökklub, 16.35 Thomas,
a gőzmozdony, 17.40 Manó
Benő, 18.00 Raju, a riksa,
19.15 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

9.25 A múlt fogságában,
10.15 A hegyi doktor (németosztrák), 11.00 Rózsák harca
(olasz), 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Rex felügyelő (osztrák), 16.00 Balatoni Nyár,
18.00 Híradó, 18.40 Észak és
Dél (amer.), 19.35 Szabadság
tér 89, 20.30 István, a király
22.15 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 23.15 Római helyszínelők (francia), 1.10 Lány a
hídon (francia), 0.15 Aranyfeszt

Duna World

CSÜTÖRTÖK
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

6.25 TV2 matiné, 9.30 Egérmese (amer.), 11.00 Egri
csillagok (magyar), 14.05
Hárman az örökkévalóságnak (olasz), 16.00 Mancs
(magyar), 18.00 Tények,
18.50 Johnny English újratöltve (amer.), 21.00 Kémes
hármas (amer.), 23.05 Egy
hölgy arcképe (angol-amer.)

6.25 TV2 matiné, 8.55 Egérmese 2 (amer.), 10.15 Ébredő
sötétség (amer.), 12.10 Johnny
English újratöltve (angol-francia), 14.05 Hárman az örökkévalóságnak (olasz), 16.00
Matilda, a kiskorú boszorkány
(amer.), 18.00 Tények, 18.50
Evolúció (amer.), 21.00 Koszorúslányok (amer.), 23.35
Sose halunk meg (magyar),
1.25 Ringer (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45
Kölyökklub,
8.05
Scooby-Doo! (amer.), 9.15
Csodakavics (amer.), 10.50
Dallas (amer.), 13.35 Zimmer Feri 2 (magyar), 15.30
Bűnvadászok (amer.), 18.00
Híradó,
18.45
Hidalgo
(amer.), 21.20 A rettenthetetlen (amer.), 1.25 Jack Hunter
(amer.)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 A beépített szépség
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry, 17.55 Beépített szépség (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Showder Klub, 23.00
Beépített szépség (amer.),
1.05A harc törvénye (amer.)

M2

9.55 Tapsifüles és barátai,
10.05 Raju, a riksa, 10.25
Caillou, 10.30 Buckó, 10.55
Mesélj nekem!, 12.10 Elveszett világ, 13.50 Kenguk,
16.40 Benjamin az elefánt,
17.50 Mirr-Murr kalandjai,
18.45 Tapsifüles és barátai, 19.20 Noddy kalandjai,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Borgiák
(kanadai), 0.30 A médium
(amer.)

Duna tv

10.30 Magyarország története, 12.45 Ízőrzők, 13.15
Kívánságkosár,
15.20
Szent István emlékezete a
XX. században, 15.45 Magyar szentek és boldogok,
16.50 Szent Jobb körmenet,
19.05 Magyar történelmi
arcképcsarnok, 20.25 Kitüntetettek, 21.00 Tűzijáték, 23.05 Ének a búzamezőkről (magyar)

Duna World

8.00 Debreceni virágkarnevál, 11.00 Család-barát, 13.15 Kívánságkosár,
15.05 Református riportok, 15.35 Így szól az Úr!,
15.55 Magyar elsők, 16.50
Túl fényes, 17.30 Hagyaték, 18.00 Hazajáró, 18.30
Rejtélyes XX. század,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30
Debreceni virágkarnevál,
0.35 Tűzijáték

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45 Menjünk a kertbe!,
14.15 Szlovák ízek, 15.30
Lehetőség, 16.25 A halak
élete, 16.55 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Hidegháború (ausztrál), 22.15 Banks
főfelügyelő (angol), 23.45
Nash Bridges

12.20 Grand hotel (spanyol),
14.00 Váratlan találkozások,
15.00 Építs házat, ültess fát!,
15.30 Lehetőség, 16.25 A halak élete, 16.55 A hegyi doktor, 18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Az esőember
(amer.), 22.25 Vége a szemlének (angol-amer.), 23.55
Nash Bridges

Pozsony 2

14.00 Méghogy én félek?,
14.50 Régmúlt idők nyomában, 15.25 A rendelő,
15.55 Különleges esetek,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.00 Városból városba, 20.30 Bajnokok Ligája,
23.40 Rendőrség, 23.55 Profik, 0.10 Cassovia jazz

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.00
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 Forr a bor, 22.00 Az
élet már csak ilyen (amer.)

JOJ TV

10.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 13.00 Szupersztár, 14.45 Geissenék,
15.40 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.55 Hogyan éltem
túl, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 22.00
Ma ne halj meg! (amer.),
23.55 CSI: Las Vegas
(amer.)

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

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Vatikáni
híradó, 15.35 Isten kezében,
16.25 Virágzó Magyarország,
17.25 Határtalanul magyar,
17.55 Hazajáró, 18.30 Szeretettel Hollywoodból, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szálka,
21.00 Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.30 Ridikül, 23.20
Magyar gazda, 23.40 4 kerék

Pozsony 1

M1

Pozsony 1

Pozsony 2

11.20 Tudományos magazin, 14.00 A szerelem kínjai, 14.50 Dokumentumfilm, 15.25 A rendelő, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.05 Városból városba.
21.00 Bunyó a férfiak között (francia), 22.55 A halhatatlanok (szlovák), 0.15
Jazz

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
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 Forr a bor,
22.00 Feleségcsere, 23.15 A
skorpió (amer.), 0.15 NCIS
(amer.)

JOJ TV

10.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 13.05 Szupersztár, 15.40 Vásárlási
láz, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Vadlovak,
22.00 Ma ne halj meg!
(amer.), 23.55 Hawaii

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 8.45 Impy,
a kis dinoszaurusz (német),
10.05 Keresztes hadjárat farmerben (belga), 12.00 Nagytalp (amer.), 13.45 Holdhercegnő (magyar-angol), 15.45
Vadmacskák (amer.), 18.00
Híradó, 18.45 Mr. és Mrs.
Smith (amer.), 21.05 A pap
(amer.), 22.45 Las Vegas-i
vagányok (amer.), 1.10 Jack
Hunter (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös (venezuelai), 13.45 A
beépített szépség (amer.),
14.40 Az örökség (amer.),
15.35 Agymenők (amer.),
17.05 Tom és Jerry,
17.55 Beépített szépség 2
(amer.), 20.00 Az élet csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 23.00
Beépített szépség 2 (amer.)

M2

12.15
Elveszett
világ,
13.55 Kenguk, 16.25 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

9.50 Péntek 13 (magyar),
11.10 Rózsák harca (olasz),
12.45 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Rex felügyelő (osztrák), 16.00 A
Moszkitó-part (amer.), 18.00
Híradó, 18.40 Észak és Dél
(amer.), 19.35 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Brown
atya (angol), 21.15 Budavári
Palotakoncert, 22.15 A nulladik óra (francia)

Duna World

9.30 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.30 Hazajáró,
13.15 Kívánságkosár, 15.10
Katolikus krónika, 15.35 Új
nemzedék, 16.05 Mária út,
18.05 Hazajáró, 18.40 Hogy
volt?, 19.40 Fábry, 21.30
Munkaügyek, 22.30 Ridikül, 23.20 Profit

Pozsony 1

12.15 A város falai mögött,
13.45 Szlovákia képekben,
14.45 A konyhám titka,
16.25 A természet közelről, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Szlovákia
leg-faluja, 21.20 Öröm az
élet, 23.30 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.20 Szieszta, 13.45 Vidám muzsikusok, 14.50 A
régmúlt idők nyomában,
17.30 39 fok árnyékban,
18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm,
21.30
Ahol
élünk, 23.25 Collegium
Musicum

Markíza tv

12.05
NCIS
(amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
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, pár pofon (cseh), 23.20 Az elpusztíthatatlan (amer.)

JOJ TV

10.55 Az én anyám jobban
főz, mint a tiéd, 13.05 Szupersztár, 14.45 Geissenék,
15.40 Vásárlási láz, 17.55
Hogyan éltem túl, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Egy nappal utána (amer.),
23.10 Űrbéli gyalogság
(amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

A Dunatáj receptkönyvéből

Elzászi sertéscsülök

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus 15-én Mária
augusztus 16-án Ábrahám
augusztus 17-én Jácint
augusztus 18-án Ilona
augusztus 19-én Huba
augusztus 20-án István, Annabella
augusztus 21-én Sámuel
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

Hozzávalók:
6 személynek:
2 nyers sertéscsülök
1 kg savanyú káposzta
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
2 szem szegfűszeg
10 szem szegfűbors
10 szem feketebors
1 teáskanál kakukkfű
5 evőkanál olaj
2 dl száraz fehérbor

Komáromban: az érsekújvári Izsák Gábor és a komáromi PhDr. Kováčová Stela, a nemesócsai Petróczi
Zoltán és a komáromi Igarová Eva, a komáromi Toma
Norbert és Blašková Bettína.

Elkészítése:
A sertéscsülköt megtisztítjuk, megmossuk. A káposztát hideg vízzel átöblítjük. A hagymát, a fokhagymát megtisztítjuk. A hagymába beleszúrjuk a két szegfűszeget, a fokhagymát apróra vágjuk.
A kuktába beletesszük a párolórácsot, beleöntjük az olaj
háromnegyed részét, rátesszük a káposzta felét, majd a két
csülköt, a hagymát, a fokhagymát, a fűszereket. Betakarjuk
a káposzta másik felével. A tetejére csurgatjuk a maradék
olajat, sózzuk, borsozzuk, megöntözzük a borral, kb. 2 dl
vízzel, és rázárjuk a kukta fedelét. A forrástól számított 1,5
óra hosszat pároljuk, levesszük a tűzről, és lehűtjük a kuktát.
Kivesszük a csülköt, egy nagyobb tálra halmozzuk a káposztát, és a tetejére ültetjük a csülköt. Tűzforrón tálaljuk.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a tardoskeddi Zacharová Dorina, az ógyallai Pšenák Lajos és Barta
Peter, a naszvadi Fördős Adam, a párkányi Bólya Dávid, a komáromi Pikler Emese és Petrovičová
Nicol és a gútai Leczkési Filip.

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Kanozsay Mária (94 éves), Povázsai Pavol (81
éves), Ibos Klára (71 éves), Podbehly Erzsébet (89 éves),
Baráth István (70-éves), Kováč Jozef (57 éves), Semenei
István (77 éves), Kiničenko Jaroslav (54 éves), Szórád
Etelka (80-éves), Zachar Mária (87 éves), a gútai Szoboszlai Antal (66 éves), Beňová Helena (86 éves) és Jančišinová
Alžbeta (82 éves), az őrsújfalusi Nagy Júlia (73 éves) és
Czuczor Péter (84 éves), az ógyallai Lakatos Szilvia (30éves), az ekeli Németh Jusztina (94 éves), a tanyi Károly
Ferenc (71 éves), a hetényi Rapcza Róbert (45 éves), a marcelházai Szűcs Anna (79 éves), és a madari Kadarkai Júlia
(91 éves).
Emléküket megőrizzük!
A komáromi Klapka utcai

Happy Day élelmiszerüzlet

elárusítónőt keres.
Telefon: 0911 208 885

Bérelnék 3-szobás lakást
Komáromban
a Belső körút környékén.
Tel.: 0919 357 408

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

Őszibarackos-túrós pite

Hozzávalók:
A tésztához:
4 tojássárgája
15 dkg margarin
kevés tej
5 dkg élesztő
30 dkg finomliszt
A töltelékhez:
50 dkg túró
15 dkg porcukor
1 citrom
1 csomag vaníliás cukor
1 evőkanál finomliszt

4 db sárga húsú őszibarack
4 tojásfehérje
A tetejére:
10 dkg tortabevonó
2 evőkanál étolaj

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit összedolgozzuk, 2 részre osztjuk.
A töltelékhez áttörtjük a túrót, majd a kétféle cukorral simára keverjük, ízesítjük reszelt citromhéjjal, és hozzáadjuk a keményre
felvert tojásfehérjehabot. A barackot megpucoljuk, kis kockákra
vágjuk és meglocsoljuk a citromlével. (A barackot csak megforgatjuk a citromlében, mert különben savanyú lesz a töltelék.) A
kockára vágott barackot hozzáadjuk a túróhoz. Az egyik tésztát
kinyújtjuk, kibélelünk vele egy tepsit, rákenjük a tölteléket, és
befedjük a másik kinyújtott tésztával. Villával megszurkáljuk,
és 1 óra hosszat pihentetjük. Előmelegített sütőben sütjük. A
tortabevonót összetördeljük, hozzáadjuk az olajat, és gőz fölött
megolvasztjuk. A kisült tészta tetejére kenjük. Dermedés után
tetszés szerint szeleteljük.

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

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.

humorcsokor

Egy férfi mondja a barátjának tűnődve:
– Ha az a kis bajusz nem
lenne, pont úgy néznél ki,
mint az anyósom...
– Nincs is bajuszom!
– De neki van...
Egyik szomszéd mondja a
másiknak:
– A kutyád egész éjjel megállás nélkül ugatott. Ugye
tudod, hogy ez rossz jel,
mert korai halált jelent.
– Valóban? Nem is ismertem ezt a babonát. Vajon
kinek a halálát jelentheti?
– A kutyádét, ha ma éjjel is
ugatni fog!

A skót megy hazaféle a kihalt, sötét utcán, amikor
elétoppan egy rabló és
megszólal:
– Pénzt vagy életet!
Mire a skót:
– Húszasból tud visszaadni?
Szőke nő a férjének:
– Én már teljesen el vagyok
keseredve, levetem magam
a hatodik emeletről!
– De mi az első emeleten
lakunk!
– Nem baj, majd hatszor
ugrok!
– Hogy van a feleséged?
– Beteg.
– És veszélyes?
– Ilyenkor nem, csak ha
egészséges...

v súlade s § 9 a) 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 § 9 a)
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

Komárom városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok
versenytárgyalás útján történő eladási szándékáról:
A komáromi városi képviselő-testület 2015. július 30-án kelt
288/2015-ös számú határozata értelmében, a Törvénytár köz
ségi vagyonról szóló 138/2015-ös számú törvénye 9-es paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja, valamint a Kereskedelmi
törvénykönyv 281-288-as paragrafusának megfelelően jóváhagyásra került a város tulajdonát képező alábbi ingatlanok
kereskedelmi versenytárgyalás útján történő értékesítése.
A kereskedelmi versenytárgyalás tárgyát képezi
az alábbi városi vagyon eladása:
1. 2-szobás lakás Komáromban, az Udvaros utca 5/28-as házszám, 1405-ös parcellaszám alatt, mely a C regiszterben 5769-es
szám alatt van vezetve, közös tulajdonjogviszonnyal a ház közös
helyiségeire és berendezéseire, a C regiszterben 5769-es szám
alatt vezetett 1 118 négyzetméternyi beépített területtel és udvarral,
melyen a lakóház áll. Mindez a komáromi kataszterben a 8602-es
tulajdonlapon szerepel. Kikiáltási ára 14 200 euró, mely egyben a
legalacsonyabb ár.
2. 3-szobás lakás Komáromban, a Nádor utca 47/1-es házszám,
illetve 1042-es parcellaszám alatt, mely a C regiszterben 1994/1-es
parcellaszám alatt szerepel, közös tulajdonjogviszonnyal a ház közös helyiségeire és berendezéseire, a C regiszterben 1994/1-es parcellaszám alatt szereplő 324 négyzetméternyi beépített területtel és
udvarral, melyen a családi ház áll és közös tulajdonjogviszonyban a
C regiszterben 1994/2-es szám alatt szereplő 196 négyzetméternyi
beépített területtel és udvarral, mely szomszédos telek. Mindez a
komáromi kataszterben a 8528-as tulajdonlapon van vezetve. Kikiáltási ár 26 000 euró, mely egyúttal a legalacsonyabb ár.
A versenytárgyalás meghirdetését és feltételeit,
beleértve a javaslattétel határidejét a város közzétette:
• a város hirdetőtábláin,
• a város internetes oldalán: www.komarno.sk.
A nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével, annak feltételeivel,
valamint a javaslattételi mintával kapcsolatban írásban, vagy elektronikus formában tájékoztatás kérhető a Komáromi Városi Hivatal
vagyonkezelési osztályán, a 945 01 Komárom ,Vár sor 3-as szám
alatt (I. emelet, 13 C ajtó), illetve a 035/2851378-as telefonszámon.
A versenytárgyalás tárgyát képező vagyonnal kapcsolatos általános és műszaki információk kikérhetők, illetve annak megtekintése egyeztethető a fenti címen, illetve telefonszámon.
Stubendek László mérnök,
polgármester

L A B D A R Ú G Á S
A felsőbb osztályokban megkezdődött az őszi fociidény

III. liga
Komárom – Nemsó (Nemšová)
0:1 (0:0) Már az első félidőben
mezőnyfölényt harcolt ki magának a vendégcsapat, három
gólveszélyes helyzetet is kialakított, miközben a komáromiak
csak két esetben veszélyeztették
a nemsóiak kapuját. A második
félidőben sem volt lényeges változás egészen a 82. percig, amikor az addig kiválóan védő Kürti
rosszul rúgta ki a labdát, a védők
pedig nem álltak helyzetük magaslatán, így azután a szemfüles
nemsói csatár megszerezte csapata számára a három pontot.
IV. liga
Garamkálna – Gúta 3:0 (0:0)
Az első félidőben kiegyensúlyozott volt a játék, mindkét csapat
dolgozott ki gólveszélyes helyzeteket, ám azokat a kapusok,
vagy a védők hatástalanították.
A második félidő 58. percében
vezetéshez jutott a hazai csapat,
amit a gútaiak szerettek volna ellensúlyozni, ám a nagy igyekezet
közben kapusuk szabálytalanul

szerelte a garamkálnaiak csatárát,
ezért tizenegyest ítélt a játékvezető. A 2-gólos különbség letörte
a gútaiakat, akik a találkozó 85.
percében újabb góllal „gazdagodtak” * Ímely – ČFK 6:1 (3:0) Az
ímelyiek semmit sem bíztak a véletlenre és már az első félidőben
eldöntötték a mérkőzés eredményét. A 26., 10. és 8. percben lőtt
góljaival Kender mesterhármast
produkált, Bacigál a 15. és 70.
percben talált a hálóba, majd a 75.
percben Lovász volt eredményes.
V. liga
Komját – Naszvad 2:1 (2:1)
Lényegében a találkozó első fél
órája alatt eldőlt a mérkőzés állása. Komját a 14. és 19. percben
szerezte meg a vezetés, amit a
28. percben Kianek gólja nem
tudott már ellensúlyozni * Marcelháza – Óbars (Starý Tekov)
1:2 (0:2) Az első félidőben egyértelmű volt a vendégek pályafölénye, amit a második félidőben
sem tudott megváltoztatni a marcelházi csapat. Az ő góljukat a
65. percben Tóth lőtte * Ógyalla

– Nagysalló 3:0 (1:0) Foghíjasan érkeztek a vendégek a mérkőzésre, takarékoskodtak az erejükkel, amit azután a 17. percben
Bugáň, a 49. percben Budai, s
végül a 88. percben Kling meg
is bosszult * Bánkeszi – Szentpéter 1:2 (0:2) A rekkenő hőség
ellenére a szentpéteriek kellő
fölényben játszottak. A 34. percben Varga, a 42. percben pedig
Lakatos biztosan talált a hazai
csapat hálójába * Podhajská –
Actív Nagykeszi 3:6 (2:1) Kellemetlen vendégnek bizonyult
a keszi csapat, amely a kezdeti
bizonytalanság után sorozatban
gyártotta a gólokat: Nagy 50. és
58. percben, Kršteňanský a 22.
és 90., Mačanský a 73., Smolka
pedig a 81. percben lőtt gólt *
Garamkovácsi – Ekel 1:0 (0:0)
A néhol unalmas első félidő után
a 75. percben a hazai csapat gólja izgatta csak fel a kedélyeket *
VI. liga
Vágfüzes/Kava – Dunamocs
2:3 (0:0) Mindvégig izgalmas
játék folyt a pályán, ahol ezút-

A IV. ligás ezüstérmes marcelházai ificsapat ősszel komoly kihívások elé néz
A 2014/2015-ös sportévben a marcelháziak utánpótláscsapata a IV. liga ezüstérmese lett, az
újabb sportév kezdetére azonban válságba került. Nyolc kiváló játékosuk ezentúl a felnőtt csapatokban ölti magára a mezt, viszont a diákcsapatból csak ketten „öregedtek be” az ifik közé.
– Ennyire foghíjas csapattal Marcelházán a nyolc „ki- azonban bíznak az Andrusszinte lehetetlen az élvonalban öregedett” ifiből csak egy kó – Kren – Banda hármasmaradni, egyelőre a bennma- folytatja a felnőtt csapatban ban, hogy a távolabbi köradás a célunk – nyilatkozta a játékos pályafutását. Töb- zségekből pótolják majd a
lapunknak Andrusko István, a ben szögre akasztják a „csu- hiányzó játékosokat és nem
marcelházi utánpótláscsapatok kát”, munkájuk miatt fordí- engedik kicsúszni kezükből
vezetője, aki Kren Ferenc edző- tanak hátat a falujuknak. a IV. ligát.
-boldivel az utóbbi tíz évben folya- A marcelházai szurkolók
matosan a járás legjobb három
utánpótláscsapata közé juttatta
fel a gárdáját. Persze az, hogy
történelmi sikert érjenek el,
Tóth Michal és Hallman László
edzők érdeme is. Tóth Michal
tavasztól már a felnőtt csapatot
irányította, ahol ugyancsak derekas munkát végzett, hiszen az
V. liga második helyezettje lett
a falu csapata. Hallman László, aki a felnőtt csapat kapusa,
az új idényben az ifik nevelését átadta Banda Miroslavnak,
akinek ugyancsak meg kell
küzdenie a játékoshiánnyal. –
Sajnálatos, hogy napjainkban
a fiatalokat a sport, a testedzés
érdekli legkevésbé, csökken a
születések száma, így valószínű, hogy néhány év múlva a
bajnokságokban a csapatszámok is lecsökkennek – mondta
keserű szájízzel Andruskó István csapatvezető.

L O VA S S P O RT

Vad Titán és lovasa méltón képviselte a Komáromi járást
A szeptember 18. és 20. között a budapesti Hősök terén megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta résztvevői az idén 18 előfutamból kerülnek ki, ezek közül tizenötöt Magyarországon,
hármat pedig a külhoni magyar régiókban rendeznek meg.
Az utóbbiak sorába az idén először került a Felvidéki Vágta a
Székely Vágta és a Vajdasági Vágta mellé.
Felvidéki Vágta néven az idén a naszvadi Gerhardt Miroslav és
először rendeztek a budapesti lova, Vad Titán. A győztes végül
Nemzeti Vágtának szlováki- a Somorja színében induló Egri
ai előfutamot is. A rendezvény Árpád lett Becky Smart Girl
szombaton délelőtt 10 órakor vet- nevű lovával. Második a naszvate kezdetét a sikabonyi repülőtér di Gerhardt Miroslav, a harmaterületén. Az első futam 11.30- dik helyen pedig a nemeshódosi
kor indult. Elsőként a Somorja Schavel Péter végzett.
színében versenyző Egri Árpád Itt jegyezzük meg, hogy KoBecky Smart Girl nevű lován ju- márom lovasát és a világbajtott a vágta döntőjébe. A második nokságon is rajtoló Vankley
előfutamban szoros csatában a lovát (bizonytalan eredetért!)
nemeshódosi Schavel Péter Ma- a város óvása ellenére nem
xim Mózes nevű lován jutott a engedték versenybe szállni a
döntőbe, míg a harmadik döntős rendezők!

tal a vendégeknek jutott több a
szerencséből. Góllövők: Jancsó
(50), Sladký (69.), ill. Lajos T.
(62.) és Pálik (65. és 80. perc) *
Izsa – Perbete 3:0 (1:0) Megérdemelt győzelmet aratott a hazai
csapat, amely kirobbanó formában játszott. Góllövő: Procházka
(6., 47.) és Jakab (61.) * Keszegfalva – Bátorkeszi 3:2 (2:0)
Kiegyensúlyozott játék mellett
a keszegfalvaiak mindvégig fölényben voltak. Góllövők: Oláh
(13.), Csoma (42.), Szüllő (86.),
ill. Barton (49.) és Blaho (80.)
Szilosháza – Nemesócsa 2:0
(1:0) Zmeček a 24., Rontó a 83.
percben talált a vendégcsapat
hálójába * Búcs – Marcelháza B 0:3 (0:1) A marcelházai
fakócsapat egyszerűen lelépte
a házigazdákat. Góljaikat Vörös (39.), Kiss (öngól, 62. p.) és
Takács (75.) lőtte * Path – Újgyalla 0:2 (0:2) A vendégcsapat
részéről Rigó (11. p.) és Šmida
() gondoskodott * Csallóközaranyos – Gúta B 3:2 (0:2) Az
első félidő gútai fölénye után
erőre kaptak az aranyosiak is.
Góllövők: Gál (67. p), György
(8. p.), Jandás (90.), ill. Tóth
(20.) és Lakatos (45.) Hetény
– Lakszakállas13:0 (7:0) A
találkozó végeredménye már
az első félidőben eldőlt, a másikban is csak egykapus játék
folyt. Góllövők: Marikovec
(mesternégyes) a 22., 23., 30.
és 58. percben, Csintalan I. (5.
perc), Lucza (13.), Lévai (20.),
Pásztor (56. és 90.), Hencz és
Csintalan G.
-ledi-

K O S Á R L A B D A
Az MBK Rieker COM-therm-nek az Europe Cup-ban
fehérorosz, finn és bolgár ellenfele lesz
Múlt héten hétfőn sorsolták ki a németországi Freisingben
a férfi európai kosárlabda-kupasorozat, a FIBA Europe
Cup csoportjaiban szereplő csapatokat. Az ötvenhat indulót 14 csoportba sorolták, melyben négy-négy együttes
küzd majd a továbbjutásért.
A csoportokat – nyugat-kelet
felosztás szerint – két főcsoportra osztották: a nyugati
Konferencia 1-re, illetve a keleti Konferencia 2-re. Ez utóbbiba került a komáromi MBK
Rieker és a pozsonyi Inter.
Mindkét egyesület négy év óta
először vállalja, hogy szlovákiai együttesként nemzetközi
szinten is megmérettesse tudását.
Az M-jelzésű csoportba sorolt
Inter kapta a nehezebb ellenfeleket: a fővárosiak, akik tavaly
a harmadik helyen végeztek a
bajnokságban, a török Royal
Hali Gaziantep-pel, a litván BC
Siauliai-jal, valamint a lengyel
Slask Wroclaw-val találkoznak
majd.
A szlovák bajnok MBK Rieker COM-therm Komárom
az N-csoportban a fehérorosz
Cmoki-Minszket, a finn Kataja
Basketet és a bolgár BC Rilski Sportistot kapta ellenfelül.
– Számunkra az volt az elsődleges, hogy elkerüljük a tőlünk
nagy távolságra lévő orosz és

STRANDRÖPLABDA

Jó kezdeményezés, kevés beruházással, mégis tömegeketz
mozgatott meg. Mindez az idei gútai strandröplabda-bajnokságra vonatkozik, ugyanis a Vág-Duna partján felállított hálónál múlt héten 10 csapat versengett a győzelemért.
Nemcsak a játékosok, hanem a
nézők is szép számban gyűltek
össze, hogy buzdítsák csapatukat. Az estébe nyúló verseny
drámai döntőben csúcsosodott
ki, ahol a tavalyi bajnok (MM
csapat) szoros küzdelemben
alulmaradt a RPTP csapatával szemben. – Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb
mind a fiatalok, mind a felnőtt
korosztály körében is – nyilatkozta Kárpáthy Ernő, a városi
önkormányzat sportbizottságának elnöke, a torna fő szervezője. – A torna népszerűségét
mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy évről évre egyre több csapat nevez be. Idén összesen 24
meccset játszottak a résztvevők
és pár meccs kimenetele nagyon szorosan alakult. Jó volt

KAJAK

a kazah csapatokat. Újoncok
vagyunk, valamennyi ellenfelünk legalább ugyanazt a szintet képviseli, mint mi. Mindent
megteszünk a továbbjutásért.
Úgy gondolom, elfogadható ellenfeleket kaptunk, hiszen sokkal erősebb együttesekkel is találkozhattunk volna – értékelt
Paulik József klubmenedzser a
sorsolás után.
Mint arról már korábban hírt
adtunk, a komáromi sportcsarnok nem felel meg az európai
szövetség előírásainak, így
nem volt más megoldás, mint
az, hogy a komáromi csapat a
hazai meccseit más városban
játssza. Két helyszín merült fel,
a klub vezetősége végül a nyitrai csarnok helyett a székesfehérvári sportlétesítményt látta
kedvezőbb helyszínnek.
Az Europe Cup csoportjaiból
a két első helyezett, valamint a
legjobb négy harmadik helyezett jut majd tovább. Az első
csoportkört október 28-án rendezik.
-cseri-

–

látni hogy minden korosztály
képviseltette magát és az egész
torna baráti hangulatban zajlott
le. Reméljük, hogy jövőre ismét átlépjük az eddigi rekordlétszámot.
Az eredmények
1. hely RPTP (Veselka Roland,
Kozma Patrik, Salai Peter, Tomáš Dojčan )* 2. hely M.M.
(Szabó Anita, Pál Anita, Dévai
Dénes, Tóth Péter)* 3. hely
ERCSUCSIDIKA (Mihalics
Attila, Gőgh Tibor, Szépe Karoly, Žibrita Tibor, Langer
Erik) * 4. hely VIZI MMA
(Szalai Árpád, Kiss Szilárd,
Kiss Richárd, Papáček Peter,
Szabó Ildikó).
A legjobb női játékos címét
Szabó Anita nyerte el, a férfiaknál ezt az elismerést Kozma
Patrik érdemelte ki.

KENU

Július végén került megrendezésre az országos magyar ifjúsági kajak-kenu bajnokság,
amelyen a komáromi fiatalok
és a Dukla Trenčín is képviseltették magukat, méghozzá
fantasztikus eredményekkel.
A komáromi kenusok
eredményei:
C4 500 m 1. hely: Koczkás
Dávid, Zilizi Richard, Banai
Tóth István, Sykora Samuel *
C4 1000 m 1. hely: Koczkás
Dávid, Zilizi Richard, Banai
Tóth István, Sykora Samuel *
C1 200 m 4. hely: Sykora Samuel * C1 500 m 2. hely: Zilizi
Richard * C1 1000 m 4. hely:
Koczkás Dávid * C1 1000 m 4. hely:
Banai Tóth István * C2 500 m 1. hely:
Banai Tóth István – Sykora Samuel
* C2 1000 m 4. hely: Koczkás Dávid

– Zilizi Richard. A kajakozók között
hatalmas sikert aratott Obert Ákos, aki
három érmet is begyűjtött: K1 200 m
1. hely:* K1 500 m 2. hely: * K1 1000
m 3. hely.

Felvételünkön az új komáromi kajak-kenus reménységek láthatók Koczkás Olivér
edző társaságában. A hétvégi országos bajnokság eredményeit lapunk jövő heti számában közöljük.
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