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Gyűlnek a bizonyítékok, hogy a Bastrnák Tibor ideje alatt csaknem
százezerért vett gázleválasztó a valóságban nem létezik!

Csalás, vagy szemfényvesztés?

Múlt héten csütörtökön – ahogy az előrelátható volt – tovább folytatódott a komáromi önkormányzat bohózatba
illő tanácskozása. A Híd-párt frakciójának megszokott forgatókönyve szerint a tanácskozás java része elsősorban
azzal telt el, hogy a képviselői többség vehemensen támadta a város tisztségviselőit a szerintük rosszul előkészített
és beterjesztett anyagok miatt. Órák teltek el többek között a múlt évi gazdasági zárszámadás vitájával, amelynek a
végén viszont problémamentesen jóváhagyták azt. Hasonló meddő vita alakult ki a komáromi járdák felújításával,
javításával kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatosan, mivel állításuk szerint a városi hivatal anyaga nem tartalmazta tételesen az egyes utcákra fordítandó összeg nagyságát.

Valójában azt előre nem is lehet tudni, hiszen abból kell
kiindulni, hogy a képviselőtestület mennyit szán ezekre
a munkálatokra. Csak ezután
lehet egyfajta sürgősségi sorrendet felállítani, meghatározni
a kivitelezési technológiát, hiszen lesz, ahol elegendő a burkolat javítása, másutt viszont
fel kell törni és újraaszfaltozni
a repedezett felüleletet.
A legérdekesebb vita Rajkó Ferenc mérnök beadványa körül
alakult ki. Őrsújfalu képviselője
ugyanis nehezményezte, hogy a
városi költségvetésből százezres
tételeket osztanak ki a városi
üzemek, intézmények támogatására, amelynek felhasználásáról valójában semmit sem tud
a képviselő-testület. Javaslata
alapján célirányos támogatást
kellene adni – épületfelújításra,

üzemeltetésre –, mellyel viszont
az adott intézménynek el is kellene számolnia. Ezzel megoldható lenne a tájékoztatásra vonatkozó intézkedések betartása.
Javaslatát a Híd képviselői azonnal támadták és végül nem is fogadták el. Érdekes volt hallani a

Comorra Servis Kft. igazgatójának beszámolóját, aki elmondta, hogy nem kerül eladásra a
Bastrnák Tibor expolgármester
idejében kapott kihasználatlan,
összecsukható lelátó, hanem átalakítják hordozhatóvá. A továbbiakban megjegyezte, hogy a

fürdőben hamarosan új gáztalanítót kell építeni, elismerve azt,
hogy a város leltárában szereplő
gáztalanító csak papíron létezik
miáltal a százezres csalás de facto bizonyítottá vált. De mikor
nevezik végre meg a személyes
felelősőket?

Nem vált be a trükk!

A szélhámosok bevált trükkjével szerette volna átverni a Rimaszombati járás falucskájában
egy 84 éves nyugdíjast a komáromi férfi. Június 3-án, pénteken este több alkalommal is felhívta a bácsit, akitől 800 eurót akart kicsalni.
A telefonáló azt állította, gyanús férfi este 8 óra táj- a losonci átmeneti lakhellyel
hogy a bácsi unokájának sür- ban érkezett a bácsi házához, rendelkező, 47 éves komágősen pénzre van szüksége, kinyitotta a kaput, bement romi szélhámost. A csalással
mert közlekedési balesetet a portára, ahol az ablakpár- gyanúsított férfit hétfőn heokozott és pénzt kell adnia a kányon várta a megbeszélt lyezték előzetes letartóztakárosultaknak. A nyugdíjas doboz. Legnagyobb megle- tásba, s ha bebizonyosodik a
megígérte neki, hogy családi petésére azonban az utcára vád, háromtól tíz évig terjedő
háza ablakpárkányán hagyja kilépve rendőrjárőr fogadta börtönbüntetésre számíthat.
a pénzt egy dobozban, majd
értesítette a rendőrséget. A

Nyitra megye önkormányzata, a Komáromi Regionális
Művelődési Központ és a Limes Galéria közös szervezésében július 10-én, 17 órakor a Limes Galériában rendezik
meg az

AMFO 2016

amatőr fényképalkotás kerületi, többfordulós versenye
44. évfolyamának kiértékelését, és kiállítása ünnepélyes
megnyitóját. A tárlat június 26-ig tekinthető meg.

Nem adott elsőbbséget

A múlt hét végén a kettészakított Komárom lakossága közösen emlékezett Trianonra, ahol a nagyhatalmak egyetlen tollvonással döntöttek az akkori Magyarország, mint
az első világháború vesztese sorsáról. Nemlétező határokat erősítettek meg, s egyetlen céljuk volt csupán, hogy a
magyarságot megosztva, elszakítva megcsonkítsák az országot. Június 3-án, a komáromi reformtus templomban
megtartott istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzták
a püspökség udvarán álló emlékoszlopot, majd a dél-komáromi körforgalomban lévő Turul-emlékművet. A megemlékezés résztvevőit a gyászos eseményekre, az elmúlt 96 évre
kilencvenhat fáklya emlékeztette.

A Trianonra való emlékezés fájdalma helyett
erősítsük a jövőbe tekintő nemzeti összetartozást
A Versailles-i békediktátumnak politikai, gazdasági és magyarságra gyakorolt nemzetromboló hatása mellett van még egy nagyon káros hozadéka. A magyar emberek közötti kapcsolatok frusztrációja. Most ezzel az utolsó káros örökséggel szeretnék foglalkozni. Bizonyára most néhányan
felkapják a fejüket, hogy egy több mint kilencven évvel ezelőtti történés, amiről az új generációk
nem sokat tudnak, hogyan lehet hatással a mai (magyar) emberek kapcsolataira? Nagyon egyszerűen: a kollektív emlékezet miatt, amely szinte észrevétlenül öröklődik a családokban.
Duray Miklós korábban azt írta,
hogy Trianon öröksége a körülöttünk élő nemzetekben is generálja mind a mai napig a félelmet, a
„megváltoztatható” paradigmáját. Ugyanakkor a magyar közösség Kárpát-medencei egészére
pedig a „megváltoztathatatlanság” paradigmája, életérzése ült
rá sok esetben a hétköznapi életünk minden területén.
Ez bizony frusztrációkat okoz az
életünkben, kapcsolatainkban. A
megváltoztathatatlan életérzése
nem csak a szomszédos népekkel
kapcsolatosan okoz komplexusokat, saját közösségünkön belül
is gerjeszt problémákat, egymás
megítélésében, egymáshoz való
kapcsolatainkban, akár a felvidéki közösségünkön belül, vagy a
magyarországi magyarokkal való
interakcióinkban. A felvidéki
magyarok egy elég meghatározó

része bizalmatlan a magyarországi magyarokkal szemben. Ennek
számtalan oka van, de az egyik
meghatározó része, amely abból
fakad, hogy az anyaországiak sok
esetben érdemben nem tekintik
olyan magyarnak a trianoni határon kívül rekedt magyarokat,
mint önmagukat.
Elég, ha egy egyetemista koromból származó negatív élményemet
hozom fel példaként, amikor a
kétezres évek elején a kollégiumban bejött a szobánkba egy szabolcsi villamosmérnök-hallgató
és megkérdezte tőlem, hogy lehet
az, hogy ilyen szépen beszélek
magyarul? Tehát egy értelmiségi
közegben, ahol nem volt ritka a
határon túliak jelenléte, a megváltoztathatatlanság paradigmája
és Kádár öröksége (amely politikailag az internacionalizmusból,
de emberi érzések tekintetében is

ugyanebből fakadt) úgy rakódott
le, hogy azt sem tudta a fiatal értelmiségi, hogy északabbra, Szabolcs megye határán kívül még
mindig magyarok élnek.
Nézzünk szembe azonban önmagunkkal is. Visszafelé ugyancsak
létező folyamat a frusztráltság
magyar-magyar kapcsolatainkban: a felvidéki magyarok pedig
jelzőket használnak a magyarországi magyarok megkülönböztetésére, amely a megosztottságunkat hivatott szolgálni a
magyar-magyar kapcsolatokban.
Mindez azt mutatja, hogy nem
elég csak emlékeznünk a trianoni sebekre, amelyek ilyen módon
nem gyógyulhatnak be, főleg
azért, mert a leírtak alapján különböző deformációi öröklődtek
az évtizedek során a trianoni
traumának. Ezeknek az a legnagyobb veszélye, hogy az össze-

Hétfőn, a kora délutáni órákban közlekedési baleset történt
Komáromban a valamikori Európa szálló térségében, a Király püspök utca sarkán. A rendőrség szakértői megállapították, hogy a Magyarországra vezető híd felől érkezett egy
Reanult típusú gépkocsi, amely a magyar gimnázium felé
akart letérni. Ekkor ért a kereszteződésbe egy VW Tiguan
típusú személygépkocsi, amely már nem tudott lefékezni. A
két gépjármű összeütközése következtében a Peugeot megpördült és a menetiránnyal szemben állt meg, míg a terepjáró
az Állami Hitelbank járdája
mellett „landolt”. A baleset
helyszínére kiérkeztek a tűzoltók is, akik a gépkocsikat
áramtalanították, hogy megakadályozzák az esetleges
tüzet. A Király püspök utcát
lezárták, a Štefánik téren pedig rendőrök irányították a
forgalmat. A helyszínre több
rohamkocsi is érkezett, ám
kiderült, hogy a gépkocsi
utasai csupán könnyebb sérüléseket szenvedtek, amelyeket a mentők a helyszínen
elláttak. Az ügy körülményeAz utóbbi hetekben több esetben is előfordult, hogy a várva várt csapadék hatalmas égiháborúval, mennydörgéssel érkeit még vizsgálják.
zett. Érdekes, hogy ezek az égi „támadások” eléggé lokálisan behatárolhatóak. A ciklonok következtében gyakori, hogy a
felhők egyfajta kört járnak be, többnyire délről, vagy nyugatról érkezően. Szerdán, a délutáni órákban hatalmas zivatar
vonult át Gútán, s bizony jócskán hozott jeget is. Vasárnap a Komáromi járás keleti részén volt zápor, zivatar és viharos
erejű szél, miközben Henzel Dánielnek sikerült lencsevégre kapnia egy „minitornádó” éppen kialakuló tölcsérét. A meteorológusok előrejelzései szerint a nyár folyamán a korábbi évekhez viszonyítva esetleg nagyobb intenzitással érkezhetnek a
régiónkba intenzív villámlással, jégesővel kísért viharok.

A meteorológusok nem sok jót ígérnek a nyárra

Tornádótölcsér Búcs felett

tartozásunk hangsúlyozása ellen
hatnak. A teljesség és tisztánlátás
érdekében ezért nem elhanyagolható tényező, hogy a trianoni
csonkításra való emlékezés a jelenlegi határokon kívülre került
magyarság nagyobb részében
erősítette a nemzeti összetartozást az elmúlt évtizedekben,
ugyanakkor nem volt előremutató. Időközben ugyanis kialakult
egy réteg, amelynek képviselői
„belefáradtak” a „megváltoztathatatlanságba”, és nem élik meg
ilyenformán az emlékezést. Nekik kell erősíteni az összetartozásunkat pozitív értelemben, vagyis, hogy Trianon nem választott
minket örökre szét.
A Kárpát-medencében van egy
többségi nemzetközösség a határoktól függetlenül, amely tizenhárom millió magyarból áll.
Ezért gondolom azt, hogy 2010ben egy jövőbe tekintő látásmód
született, amely a trianoni gyászos örökség emlékezete helyett,
június 4-én a nemzeti összetartozás hangsúlyozását hivatott
szolgálni, és akár ezen a napon,
a közösségi összejövetelekkel
folyamatosan lebonthatjuk a
magyar-magyar emberek közötti
frusztráció emelte falat. Talán a
megemlékezés, emlékezés, „ünneplés” e különös koncentrációja
képes enyhíteni a „megváltoztathatatlan” paradigmáját az életünkben, és akár meg is fordíthatja a folyamatot. Miért is ne?!
Samu István,
az MKP
komáromi JB tagja

Holttestet
találtak...

... vasárnap délután a bálványi felvízi főcsatornában. Az ismeretlen, 30-40
év körüli férfi egy hónapja
lehetett a vízben. Elrendelték a törvényszéki boncolást.
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A 41. Duna Menti Tavasz

országos döntőjének eredményei:

Együtt emlékeztek

Paszternák Antal mérnök, a komáromi zsidó hitközség
elnöke foglalta össze a komáromi zsidóság kitelepítésének
és haláltáborokba való küldésének évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen a komáromi hitélet eseményeit. Az ünnepségen többek között ott volt Magyarország
pozsonyi nagykövetségének tanácsosa, Nagy László, Stubendek László, Komárom polgármestere és a városi képviselet tagjai.
Paszternák Antal arra figyel- A történelmi visszatekintés
meztette a résztvevőket, hogy mellett azonban fontos a lélek
napjainkban is élnek holok- nyugalma és a kellő előrelátás
auszt-tagadók, a nemzeti párhuzama. A múltat, a múltszocialista eszmék követői. nak hagyatékát kell kutatnod
Legújabb eredményükként című, a Balassi Intézet által táemlítette, hogy a komáromi mogatott pályázat értékelésévárosvezetés támogatni fogja, re már a zsinagógában került
hogy a Duna-parton emlék- sor. (A 2015-16-os tanévben
művet állíthassanak azon már- meghirdetett felhívásra kötíroknak, akiket a nyilasok ott zépiskolás diákoktól érkeztek
lőttek a folyóba. Darvas Ist- pályamunkák). A megemlékeván kántor az emlékezet jelen- zést a hagyományos mécsestőségére hívta fel a figyelmet. gyújtás zárta.

Az emléknapon Zucker Imanuel
kántor énekelt, mögötte áll Paszternák Antal, aki a visszaemlékezést megtartotta, majd Darvas
István rabbi hívta fel a figyelmet
napjaink visszásságaira. A temetőben dr. Knirs Imre alpolgármester
dr. Raab Ferenc sírjánál helyezett
el emlékkövet, majd a zsinagógában kiértékelték a helytörténeti
pályázatot, amelyen díjat nyertek a
nagyváradi líceum diákjai, illetve a
Šulek gimnáziumból Bibiana Grolmusová és Veronika Maťková.

Május 31. és június 5. között 41. alkalommal rendezték meg
a Duna Menti Tavasz országos döntőjét, amely a felvidéki
alapiskolások egyik legnagyobb seregszemléjének számít. A
Komáromi járást képviselő iskolások idén is jól szerepeltek.
A képzőművészeti kiállítás
tényi Református Gyülekezet
díjazottjai
Tábita Színpadának a József és
II. kategória, 5-9. évfolyam testvérei előadásáért, rendezte:
Mészáros Ákos (Móra Ferenc Écsi Gyöngyi, jelmeztervező:
Alapiskola, Nemesócsa).
Kotiers Éva.
BÁBOSOK
Bronzsávos minősítés: az
Ógyallai Magyar Tannyelvű
Speciális Alapiskola Fityfirit�tyek Bábcsoportjának a Cipódal előadásáért, rendezte: Bencsics Varga Mária.
Ezüstsávos minősítés: a Komáromi Eötvös Utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola
Tekergők Bábcsoportjának A
farkas és a hét kecskegida előadásáért, rendezte: Izsák Katalin, Siposs Jenő és Tóth Tibor.
SZERKESZTETT
JÁTÉKOK
Bronzsávos minősítés: a Marcelházi Alapiskola Napsugár
A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA:
Hagyományőrző Csoportjának Gál Ádám Vajknak (felvétea Játszani jó! előadásáért, ren- lünkön), a Hetényi Református
dezte: Poništ Tünde.
Gyülekezet Tábita Színpada
SZÍNJÁTSZÓK
tagjának a kiváló színészi alaAranysávos minősítés: a He- kításért.

FÜGGÖNY FEL!

PREMIER A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN
Június 10-én, 19 órakor Michael Frayn Függöny fel! című
színházi komédiáját mutatja be a Komáromi Jókai Színház társulata Hamvai Kornél fordításában, Méhes László
rendezésében.

Viktória
csodajárgánya
elkészült

Humanitásból jelesre vizsgázott az a maroknyi csapat, amely évente egyszer jótékonysági futóversenyt rendez Gútán.A
harmadik alkalommal megtartott rendezvény az amatőr atlétikai versenyek sorába
DGS-futásként írta be a nevét. Idén rekordot döntött a jelentkezők száma, s ennek
eredményeképp a mozgási problémákkal
küzdő Viktória számára megrendelhették azt a speciális, kizárólag neki tervezett és készített háromkerekű kerékpárt,
amely a kis beteg mindennapjait könnyíti
majd meg. Szépe István mérnök, a nemzetközileg is ismert, elsősorban speciális,
egészségügyi célokra alkalmas kerékpárok tervezője ezúttal olyan „járgánnyal”,
egy háromkerekű triciklivel rukkolt elő,
amelynél a szállított személy a kerékpár
elején ül, rossz idő esetén pedig a felhúzható ponyvarész teljes védettséget biztosít
számára. Vikit ezentúl ezen viszi édesanyja az iskolába.

Egy 13 éves komáromi
kislány így látja
a migránshelyzetet

Napjainkban Európát migránsáradat fenyegeti. Az elvetemült
terroristák több ezer, a háború elől menekülő ártatlan ember
közé keveredve jönnek be, és Allah nevében öngyilkossági merényleteket követnek el. Épületeket robbantak fel, melyekben az
európai emberek tartózkodnak (gyárakat…stb.). Ezek tragikus
kimenetelűek is lehetnek. A televízió szerint itt a 3. világháború
kezdete, csak nem fegyverekkel vívják, hanem a muszlim menekültek közé keveredő kiképzett terroristákkal. Persze a legkülönösebb, hogy Németország tárt karokkal várja a bevándorlókat,
és eltitkolja a terroristák bűntetteit a sajtó előtt. Persze egyszer
mindenre fény derül, mint azon a „szép” kölni szilveszteri éjszakán, ami csak szépnek indult, de azt is tönkretették, ahogy Európával is szeretnék tenni. A nőket testileg és lelkileg is bántalmazták… Az európai ember nem rasszista (egyáltalán nem!), de
minden állam egyedi. Hiszen különbözik a vallásunk, az írásunk,
a beszédünk. És különbözőképpen gondolkodunk a ránközönlő
migránsokról is. Mi, itt, Közép-Európában nem kérünk belőlük.
F. V. tizenhároméves tanuló

Frayn drámaírói karrierje egy
unalmas előadással kezdődött
1970-ben, amikor az álmából
felriadó szerzőnek eszébe jutott, mennyivel izgalmasabb
lehet, hogy mi történik a kulisszák mögött. Így született
12 évvel később, 1982-ben a
Noises off, mely magyar színházban Ugyanaz hátulról, Még
egyszer hátulról, Veszett fejsze, Függöny fel! címen vált
híressé. A történet egy színházi
főpróbán kezdődik (az Ádámkosztüm c. megkérdőjelezhető
minőségű bohózatot próbálják)
a neurotikus rendező kétség-

sodnak, a katasztrófa elkerülhetetlen...
Kedves olvasók, a színház
vezetése előre figyelmezeti
önöket az előadás mellékhatására: az előadás alatt intenzív
nevetőgörcsök léphetnek fel,
a görcsök az előadás végeztével fokozatosan csitulnak, pár
nappal később már csak halk
kuncogás formájában köszönhetnek vissza. Megértésüket
előre is köszönik!
A szereplők: Bandor Éva, Tóth
Tibor, Tóth Károly, Holocsy
Krisztina, Losonczi Kata m.v.,
Mokos Attila, Drága Diána

beesett erőfeszítése ellenére is
elemeire hullik szét a társulat
és az előadás. A második felvonásban ugyanazt látjuk, csak
egy későbbi időpontban, s hátulról. De a káosz fokozódik,
a konfliktusok végletekig éleződnek, a kellékek megbokro-

m.v., Fabó Tibor és Szabó Viktor. A díszlet Horesnyi Balázs
m.v. munkája, a jelmezeket
Gadus Erika tervezte. A (felnőtt) bérletes előadásokat követően a produkció június 25én 19 órakor tekinthető meg
bérletszünetben.
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Formák és színek kavalkádja

A gútai családi ház udvarán levő gazdasági épületeket ügyes kezek alakították át művészteleppé. Úgynevezett védett műhely dolgozik itt, vagyis csökkent munkaképességűek. Olyanok,
akik éreznek magukban kellő erőt és tehetséget, annak ellenére, hogy a gyártósor mellett már
nem tudnák a munkaidőt végigállni. Itt bármikor megpihenhetnek, bár saját bevallásuk szerint annyira leköti őket a munka, hogy minden bajukról megfeledkeznek közben. És értéket
alkotnak.
– Abból indultam ki, hogy ségre nem ártalmas mázt alkal- tekre ellenben kézi festéssel
Gútán nagyon sok az ügyes mazunk. Erre azért szükséges, kerülnek fel a mintázatok. Ez
kezű művészetbarát, aki ön- mert sok olyan termékünk van utóbbihoz „csak” biztos kéz,
állóan már nem vállalkozna, melyet a mindennapok során jó szem, kreativitás, hallatlan
viszont kár lenne elpazarolni használhatunk a konyhában, türelem és megfelelő művészi
a tehetségüket. Valamennyiün- tálaláskor, s kezükbe vehetik a érzék kell.
ket leszázalékoltak ilyen-olyan gyerekek.
– Kreativitásból nincs hiány,
betegség miatt, s ez a gyakor- Azután végigvezet a különféle az ötleteket és egy-egy egyeműhelyeken, meg- di megrendelésnél az egész
mutatja a formákat, techológiai menetet együtt Domján Dušan művészeti
amelyekbe az agyag dolgozzuk ki – mondja Zsol- szakközépiskolát
végzett
kerül. A száradás nai Anikó, aki azt is elárulta, modellező szakon. Kevesen
után a formákból hogy termékeik iránt nagy az tudják, hogy a valamikori
egy további mun- érdeklődés, ám ők a munka- kismotorkerékpár-gyárban
kaasztalra kerülnek folyamatok során az egyedi a mintapéldányok is az ő
a tárgyak, ahol ala- formákat jobban szeretik. – keze alól kerültek ki. A műposan átellenőrzik Sok esetben az elődeink által helyben saját maga készítetőket, hogy egy-egy használt mindennapos tárgyak te el az öntőformákat.
rejtett repedés, vagy
légbuborék miatt ne
legyen használhatatlan a végtermék.
Csak a kellő száradás után kerülnek az
asztali díszek, gyertyatartók,
vázák,
Minden kerámiatárgy kézi festésű. Fel- kancsók a katlan
vételünkön Zsolnai Anikó magyaros alakú kemencébe,
ahol magas hőfokon
motívummal díszíti a bögrét.
válik kőkeménnyé
latban azt jeleni, hogy négy fal az agyag. Ezután még gondos
közé kényszerített bennünket kezek ellenőrzik a kerámia mia betegség. Munkahelyet nem nőségét, hiszen csak az utoltalálunk, így létrehoztunk só símítás után kerülhet sor a
magunknak egyet – neveti el mázazásra. Vannak formák,
magát Zsolnai Anikó, a Zo- amelyek előnyomtatottak, eze- formavilágát, festését vesszük Balogh Zita az égetéshez
lanker kerámiaműhely meg- ket főképp sorozatgyártásnál alapul, mert úgy vettük észre, előkészített korsókat és edéálmodója. – Tavaly novem- alkalmazzák, a sima felüle- hogy ez iránt nagyobb a keres- nyeket ellenőrzi
berben indítottuk
let. Ha kiállításokon, vásárovállalkozásunkat,
kon mutatjuk be termékeinket, gusztusi gútai vásáron, ahol
s nagy örömömelsősorban ezeket vásárolják a teljes áruskálával, vázákre olyan kollekmeg, nem szólva arról, hogy a kal, virágcserepekkel, kerti
tívát sikerült ös�vevő sokszor felsóhajt: – Ilyen díszekkel fogunk szerepelni
szekovácsolnunk,
sótartó volt a nagymamám – mondja a Zolanker védett
műhely tulajdonosa.
amelynek minden
asztalán!
tagja érzi, hogy
Nem árulja el mi
szükségünk van rá.
lesz az, de büszÉgetett, mázas kekén
újságolja,
rámiákat gyártunk
hogy hamarosan
egyedi kivitelben
egy egészen új,
és megrendelésre.
hiánycikknek
Olyan technológiszámító termékánk van már, hogy
kel is jelentkezszinte
mindent
nek a piacon. –
meg tudunk valóAkit érdekelnek a
sítani.
Minőségi
termékeink, megszobrászagyaggal
nézheti most kédolgozunk, hogy
szülő kiállításunégetéskor ne ala- – Engem ma nem szabad fényképez- kon a műhelynél,
kulhassanak
ki ni, mert reggel nem borotválkoztam – de saját standdal
rejtett repedések, mondta Tóth Roland, aki a már kiégetett is szeretnénk A festőműhely csendjében Tóth Mária keze
festékként
pedig kerámiát vizsgálja át, nehogy repedés, majd bemutat- nyomán kerülnek fel a mérnöki pontossáólommentes, egész- vagy légbuborék legyen rajta.
kozni az au- gú mintázatok

Múzeumok
Éjszakája
Dél-Komáromban

Kapcsolódva a Múzeumok Éjszakája „Hősök, felfedezők,
újítók” című tematikájához,
(elsősorban) Brigetio újrafelfedezésének momentumaiból
állították össze szórakoztatóan
tudományos és egyben tudományosan szórakoztató rendezvényüket a dél-komáromi
muzeológusok.
A tematikus rendezvények június 25-én 18, 20 és 22 órakor kezdődnek az alábbi tartalommal:
1. Acta Urbis III. – amiről a
korabeli sajtóban olvashatunk
(Ölveczky Balázs)
2. Brigetio ásatói régen és ma
– Delbó Gabriella és Számadó
Emese előadása
3. Az aranykacsától Ovidiusig – Brigetio újrafelfedezése
az évszázadok tükrében. Színjáték a múzeum munkatársainak előadásában
4. Komáromi tudósok és felfedezők, valamint a 19. századi
nagy földrajzi felfedezések a
tengerészeti gyűjtemény anyagán keresztül. Pokornyi Gábor
és Ölveczky Balázs előadása.
Számadó Emese

Elfogták
az idős hölgy támadóját

Rablás bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a komáromi rendőrség egy 28 éves férfi ellen. A gyanúsított május 30-án
kirabolt a komáromi Tél utcában egy 80-éves hölgyet. Először
kiszemelte magának a védtelen nőt, megszólította, majd áldozata nyakából kitépte annak aranyláncát.
A támadó beszélgetést kezde- A férfi a nyomozóknak bevalményezett áldozatával, majd lotta tettét és állítása szerint a
letépte nyakáról az aranylán- nyakláncot el akarta adni, de
cot. Tettének elkövetése után elveszítette. Jelenleg rendőri
elmenekült a helyszínről. A felügyelet alatt áll. A nyomozó
komáromi bűnügyi nyomozók az illetékes bírónak javasolta
fényt derítettek a tettes kilété- az elkövető előzetes letartózre és előállították őt.
tasásba helyezését.
-r-

MEGHÍVÓ
KÖNYVBEMUTATÓRA

Stirber Lajos Minden, ami nevelés című, az egykori II. lakótelepi, később Béke Utcai, jelenleg Jókai Mór Alapiskola
sokrétű nevelő tevékenységéről hírt adó újabb könyvének
bemutatójára június 10-én kerül sor 17 órakor az iskola
dísztermében.
A könyvet és a szerzőt – aki
a felvidéki komolyzenei tevékenység máig elismert egyénisége – Vörös Mária, az iskola
egykori igazgatónője méltatja.
Közreműködik: Stirber Bianka, valamint az iskola GAUDI-

UM vegyes kara és hangszeres
kamaraegyüttese.
A szervezők – a Gaudium Polgári Társulás és a Jókai Mór
Alapiskola igazgatósága –
minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Ők színezik újra a mARTfeszt zenei színpadát
Teljes egészében nyilvánosságra hozta a Martosi Szabadegyetem szervezőgárdája az idei zenei fellépők névsorát. A szervezők mindenki felé nyitni akarnak, ezt igazolja a korábbi éveknél sokkal változatosabb zenei felhozatal. A klasszikus rockbandák és a rádiókból jól ismert
popelőadók mellett idén a hip-hop és az elektronikus zene is felkerül a július 6. és 10. között
végigpörgő repertoárba.

Szerdán a Fonogram- és Arany
Nyíl-díjas Kowalsky meg a Vega
áll a mARTfeszt színpadán, kön�nyed, mégis tartalmas mondanivalót belekiáltva a nagyvilágba. És
ha mARTfeszt, akkor egyértelmű,
hogy Tankcsapda, hiszen a „három
rohadék rockcsempész” a kezdetektől fogva állandó fellépője a
szabadegyetemnek, és idén is frenetikus koncertre számíthatunk tőlük
csütörtökön. Természetesen nem
hiányozhat a szabadegyetemről az
a zenekar sem, amely olyan hatást
gyakorolt a szervezőkre, hogy a
mARTfeszt idei szlogenje a „Színezzük újra!” lett. A Magna Cum
Laude dallamait milliók dúdolják
Kárpát-medence-szerte, legyen az
a Pálinkadal, az Átkozott nők vagy
éppen a Színezd újra. Kétség nem
fér hozzá, hogy július 8-án, pénteken, minden martlakó a színpad
előtt fogja jó hangosan „dúdolni”
a zenekar slágereit. A kínálatot a
Hősök nevű elismert hip-hop csa-

pat színrelépése keveri meg, majd
az ezredforduló nagy sztárja, Sterbinszky celebrálja a levezető bulit a
partisátorban, hogy az éjjel soha ne
érjen véget. A hatalmas partisátor
színpadja a mARTfeszt többi napján sem burkolózik csendbe, hiszen
Felvidék legjobb bandái követik
majd itt egymást.
A szombat is fiatalosnak ígérkezik: a
Compact Disco adja meg az alaphangulatot, és ha már ott lesznek a srácok, akkor frontemberük, Lotfi Begi
– aki egyben DJ is – szombaton egy
belevaló afterpartyt is tol a bulizni
vágyóknak. A nagykoncert sem maradhat el, és nem is akármilyen zenekar érkezik a Feszty-parkba. A Hétköznapi hősök, Élvezd és Utolsó tánc
slágerekről méltán híres Punnany
Massif lép fel Martoson. Vasárnap
aztán a lágyabb hangzásvilágé lesz
a főszerep, ugyanis a Holdviola zenekar előadásában csendülnek fel
modern zenei köntösbe bújtatva a
leggyönyörűbb magyar népdalok. Az

est másik fellépője a Margaret Island
lesz, akiknek akusztikus folkpop muzsikája ugyancsak népzenei elemekkel nyíló tarka virág.
A zenei ínyencségek mellett megannyi érdekes ismeretterjesztő előadás várható a szabadegyetemi napok alatt. A fővédnökséget idén is a
magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László vállalta, aki felavatja az
új Árgyélus-házat és a park többi új
infrastrukturális fejlesztését. Ezeket
mind-mind a martlakók kényelme
érdekében valósították meg a helyszínen tavaly óta. A fesztivál idején
lesz a futball Európa-bajnokság hajrája is, ám akit dilemma gyötörne,
hogy a mARTfesztet vagy a focit
válassza, az máris megkönnyebbülhet, hiszen a meccseket a táborban
is közvetítjük kivetítőn. Természetesen a lélekgondozás is feladata a
fesztiválnak, így Böjte Csaba testvér, ferences szerzetes idén is áldását adja a fesztiválozókra, s hirdeti
majd Isten igéjét.

Magna Cum Laude

Punnany Massif
Holdviola zenekar
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Növényvédelem
Júniusi teendők a kertben

Az év leghosszabb napjain a
bőséges fénynek és melegnek
köszönhetően minden burjánzásnak indul a kertben. Legszebb díszében pompázik a virágoskert: a kardvirág, a dália,
a körömvirág mind most virít
és mint vágott virágok a vázában is remekül mutatnak.
Eljött a függőkosaras és a dézsás növények kihelyezésének
ideje is. Egész nyáron ékességei a terasznak például a petúniák, leanderek.
Folyamatosan virágoznak a rózsák,
amelyek virágzását
meghosszabbíthatjuk, ha rendszeresen levágjuk az
elnyílott virágokat
és így a növény
nem a termésképzésre fordítja az
erejét. A rózsákat
számos betegség,
kártevő fenyegeti
(pl.: lisztharmat, korompenész,
levéltetvek), ezekre ebben az
időszakban kiemelten oda kell
figyelni. Ajánljuk a Discus alkalmazását (2-3 g/10 l), s vele
együtt a tetvek ellen is permetezzünk (keverhető, a tetvek
ellen ajánlott a Pirimor 50
WHG-t (5-7,5 g/10 l) felszívódó és ártalmatlan a méhekre!)
Júniusban borulnak virágba a
gyöngyvirágcserjék (Deutzia),
ilyenkor örvendeztet meg bennünket kellemes illatával a
jezsámen (Philadelphus). Ha
kertünkben akad egy védett,
déli fekvésű rész, ahol a gránátalma (Punica) jól érzi magát,
akkor júniusban e különleges
növény csodálatos virágzásának is szemtanúi lehetünk.
A tavasszal virágzó hagymások hagymáit a hónap vége
felé, ha a levélzet már teljesen
elhervadt, javasolt kiásni. A
tulipánhagymát minden évben
szükséges kiszedni, a nárciszt
több évig a földben hagyhatjuk.
Júniusban sem feledkezhetünk
meg a gyomlálásról, az időjá-

rás nem csak a dísznövények
fejlődésének kedvez, hanem a
gyomokénak is. Olyan helyen,
ahol nem okozhatunk kárt az
általunk termesztett hasznonnövényeinkben, ajánlhatjuk a
vegyszeres gyomirtást (Rundop, Kapazin, Gliakla, ám ha
totális gyomirtást akarunk elvégezni, 10 l vízhez öntsünk
2,5 – 3 dl vegyszert, s keverjük tapadóanyaggal, amelyhez
ilyenkor jó bármely folyékony
mosogatószer.
Rendkívül fontos
a rendszeres öntözés is, ha forró,
aszályos napokat
hoz a hónap. Az
öntözést inkább
a hajnali vagy az
esti órákban végezzük, nehogy a
tűző napon, a hőségben leforrázzuk növényeinket.
A haszonkertben
eljött a termés betakarításának ideje: érik a cseresznye,
az eper és számos zöldségféle.
A letermett zöldségek helyére másodveteményt tehetünk,
amely őszig még beérik.
Folyamatosan szedhetjük a
fűszernövényeket is, a levelek
betakarítására a legalkalmasabb a kora reggel. A szőlővel
is akad dolgunk: a fürtkezdemények megjelenésével a hajtásválogatást is el kell végezni.
A kajszi és az őszibarack sok
gyümölcsöt fejlesztenek kedvező virágzás után. Nagyon
fontos kiritkítani a gyümölcsöket, hogy a termőrügyek
kifejlődhessenek a következő
évben is. A ritkítás akkor jó, ha
minden szomszédos gyümölcs
között elférne egy harmadik is.
Ezt végezzük szakaszosan, 2-3
napos időközökben egy-két
ágról tisztítva a gyümölcsöket.
Addig folytassuk a munkát,
amíg a kajszi és az őszibarack
csonthéja
megkeményedik.
Ritkítsuk meg az alma- és
körtefák termését is. Az egy
csomóban fejlődő gyümölcs-

Talpraesett hajótörött
kezdemények közül a 2-3 legfejlettebbet neveljük fel. Ha a
ritkításhoz ollót használunk, a
megmaradók nem sérülnek.
Szamócaszedés során a gyümölcsöket ne tépjük, hanem
kocsánnyal együtt csípjük le
a tőről. Csak száraz gyümölcsöt szedjünk, a nedves gyümölcs gyorsan rothadni kezd.
A szürkerothadás kórokozóit
terjeszthetik a töveken maradt,
romlásnak indult gyümölcsök,
ezeket is fontos leszedni. A
szállításra váró gyümölcsöket
helyezzük el lapos rekeszben,
műanyag tálcán, közben óvjuk a közvetlen napsütéstől
és a túlzott felmelegedéstől.
A szamócát teljes érésben
szüreteljük, mert nem utóérő
gyümölcs.
Az őszibarackot több jelentős
kártevő ellen permetezzük,
ezek: a keleti gyümölcsmoly
hernyói, a kaliforniai és szilvapajzstetű lárvái, a hamvas
őszibarack-levéltetvek és a
takácsatkák (Delta EVW 50,
2 ml/10 l). Figyeljünk az előírt
élelmezés-egészségügyi
várakozási időre, főleg a korai
fajtáknál. A kajszit és a mandulát a keleti gyümölcsmoly,
a pajzstetvek, a gnomónia és a
varasodás ellen permetezzük,
a szilvát és a ringlót a szilvamoly, a pajzstetvek, a takácsatkák és a levélbetegségek ellen.
Kéregmoly ellen is kezeljük a
törzset. A mogyoróormányos
elpusztítása érdekében kezeljük a mogyoróbokrokat is a
gyümölcsfák
molykártevői
ellen használt permetlével. 10
nap múlva ismételjük meg a
permetezést.
Az almatermésűek (alma,
körte) ebben az időszakban
nagyon érzékenyek a lisztharmatra, minden kiadósabb
eső után ajánlatos permetezni.
Elsősorban felszívódó szert
(Domark 10 EC) használjunk,
ám egy idényben legfeljebb
háromszor szabad alkalmazni.
Keverhetjük a szert Delta EW
50-nel a rovarok ellen. -la-

Kertészkedik?

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

Bátorkeszi, Obchodná 41.

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Minden erejével küzd egy
célért, amelyet jóval korábban tűzött ki maga elé. Érdemes lenne
átgondolnia, vajon miért nem akar összejönni a terve. Előfordulhat, hogy már régóta újra kellene fogalmaznia elképzeléseit, pontosabb, aktuálisabb irányt kellene választania.
HALAK (február 21. – március 20.) Néha fontos, hogy beleélje
magát a környezetében élők helyzetébe. Ez nemcsak megértőbbé
teszi önt, hanem arra is lehetőséget nyújt, hogy rátaláljon azokra
az érvekre, amelyeket a többiek el tudnak fogadni és megértenek.
Ez alapjaiban oldhatja meg a problémákat és nem csak a felszínen.
KOS (március 21. – április 20.) Kezd beleragadni egy problémába, ami eredetileg életének csak egy kis területét érintette. Találjon
vissza saját erejéhez, idézze fel magában, milyen is, amikor csak
úgy árad önből az energia. Ugye mennyivel könnyebb olyankor
az élete? Ne merüljön el az érzéseiben most, hanem cselekedjen!
BIKA (április 21. – május 20.) Feledkezzen meg mindenféle teljesítménykényszerről, különösen a szerelmi életében. Higgye el
bátran, hogy kedvesének nem kell bizonyítania, ő a hibáit látva
is szereti, sőt egyenesen imádja önt. Egyszerűen élvezze, hogy
ilyen gyönyörű az élet, és részese lehet.

A májusi megfejtéseket június 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

– Mi a legjobb fogamzásgátló?
– ???
– A reggeli smink mellőzése.

Szőke nő az orvosnál:
– Doktor úr, hangokat hallok, de nem látok semmit...
– És mikor történik ez?
– Amikor telefonálok...
Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy bankba és az összes készpénzt követeli, amit a rémült
pénztárosnő át is ad neki. Miután megszerezte
a pénzt, körülnéz és megkérdezi a mellette álló
férfit:
– Látott maga engem itt bankot rabolni?
– Igen uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mögötte álló férfihoz fordul:
– És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot?
Az idomítás csodája...
– Én nem, de a feleségem látta...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ez a hét egzisztenciájának biztosítása jegyében telik. Ez felel meg most leginkább belső beállítottságának: be akar illeszkedni környezetébe, meg akar bízni
embertársaiban, barátaiban. Az időzítés tökéletes, most ugyanis
minden az ön kívánságai szerint alakul.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne titkolja el hibáit egy új kapcsolat kezdetén. Ezzel csak azt éri el, hogy partnere elérhetetlenül tökéletesnek látja, és az visszariasztaná. Vállalja fel saját
gyengéit és hiányosságait, mert ez be fogja vonzani azokat az
embereket, akik segíteni tudnak önnek a fejlesztésükben!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Egy pillanatra sem tud
megszabadulni negatív gondolataitól, amelyek csak tovább növelik a kurdarctól való félelmét. Ne aggódjon, a párkapcsolat is egy
olyan területe az életnek, ahol fel kell fedeznünk és ki kell alakítanunk saját játékszabályainkat. Sebezhetősége ellenére is tanulja
meg élvezni ezt a játékot!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Semmi sem öli meg olyan hatékonyan és gyorsan egy levegő jegyű ember szerelmét, mint ha birtokolni vagy korlátozni akarják. Legyen óvatos, ha mégis ellenőrzése alatt
szeretné tartani kedvesét, ő ugyanis rendkívül érzékeny radarokkal van
felszerelve, és azonnal eltűnik, ha ilyesmit érez.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mivel ön szereti érteni és érezni is a helyzeteket, sokszor még az érzelmek esetén is
az izgatja, hogy vajon mi történik a lelki folyamatok hátterében.
Ha komolyabban szeretne foglalkozni ezzel a témával, olvasson
pszichológiai, személyiségfejlesztő könyveket!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Amikor két ember ilyen
jól tud együttműködni az élet több területén, érdemes elgondolkodni
azon, vajon nem kellene-e szorosabban összekötni az életüket. Munkájában naponta hoz súlyos döntéseket, érzelmi ügyekben viszont
mintha visszariadna ennek a felelősségétől!
NYILAS (november 23. – december 21.) Az események szédítő
gyorsasággal követik egymást, de ezen igazán nem lepődhet
meg, hiszen ön hozta mozgásba a dolgokat türelmetlenségével. Mivel most szabadon kiélheti vállalkozó kedvét, igazán
elemében érzi magát. Sziporkázik, minden és mindenki ön
körül forog.
BAK (december 22. – január 20.) Ha új lehetőségek nyílnak meg
ön előtt, amelyekért azonban áldozatokat kell hoznia, érdemes
a kezdet kezdetén meghatározni, hogy meddig megy el ebben,
később ugyanis már nehezebb objektíven látni a viszonyokat, Ön
pedig hajlamos rá, hogy elragadja a lelkesedés és a tettvágy.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

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

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
* Eladó 3-éves nagyon jó állapotban lévő Ford Tranzit, 127
ezer km-rel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0903 467 492.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

ÉLVEZZE
KORLÁTOK NÉLKÜL,
VEZESSEN
BIZTONSÁGBAN

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

0948 252 606.

A ŠKODA F abia ScoutLine Kombinált átlag fogyasztása és CO2 kibocsátása 3,6 - 4,8l/100km, 94-110 g/km.
Illusztrációs fotó.

* Eladó kétszobás, 66 m2-es
,részben felújított lakás Komáromban, az Ispotály utcában. Tel.: 0905 468 674.

ŠKODA Fabia Combi Scoutline akár 1 650 € árelőnnyel. Vezesse kategóriája legbiztonságosabb autóját
csupán a jármű árának 1%-ért az előnyös Finanszírozás egyesre szolgáltatásunknak köszönhetően, ahol
az első fizetési részletet lehetőségei szerint állíthatja be. ŠKODA Fabia ScoutLine, maga a kényelmes utazás,
remek felszereltség és egyedi dizájn Ön és családja számára. Látogasson el ŠKODA kereskedésünkbe
még ma és szerezze meg a limitált ŠKODA Fabia ScoutLine modellek egyikét.
www.skoda-auto.sk

C-SERVICE k. f. t.

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

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:

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

HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

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

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,
Slovenská ulica 52, Kolárovo
tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82,
schola.privata@stonline.sk,

FIGYELEM!

Továbbtanulási lehetőség!

A közkedvelt cipőjavító,
R ichard

újból megnyitotta műhelyét

Komáromban, a Jókai utca 30. szám alatt.

Tel.: 0905 117 233

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
* Megrendelhető szabadföldi
paprikapalánta (csemege, fűszer)
• nagyvirágú krizantémpalánta
Cserháton. Tel.: 0914 224 677,
0902 302 742.
* Eladó megkímélt állapotban
levő 80 l-es mélyhűtő 35 euróért.
Tel.: 035/7776 440.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

* Eladó sarokülőgarnitúra. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0903
467 492.
* Eladó 7-áras telken levő,
5-szobás családi ház. Tel.: 0915
207 917, 0918 982 441
Gyorskölcsönök
24 órán belül 80-éves korig!
Tel.: 0907 235 125

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola értesíti az
érdeklődőket, hogy a 2016/2017 – es tanévben a következő szakokat indítja, nappali, illetve levelező tagozaton:
• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
• gépészet – szolgáltatás és vállalkozás
• hajkozmetika
• művészeti felépítményi
A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi
szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők számára. A nappali
tagozat 2 éves a levelező (távutas) tagozat pedig 3 éves.
Továbbá meghirdetjük szakmunkás levéllel, vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 2 éves tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:
• vendéglátás,
• szakács,
• autószerelő,
• fodrász,
• cserépkályhás,
• kovácsiparművész,
• díszzománc- és ékszerkészítő
Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon,
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.
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MŰSORAJÁNLAT
j ú n i u s 11 - t ő l 1 7 - i g

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00 Astro-világ, 7.00 TV2
matiné, 10.25 Babavilág,
12.35 Duval és Moretti
(francia), 14.50 Gyilkos sorok (amer.), 15.55 Várom
a párom és a papám (francia), 18.00 Tények, 19.00
Szörnyek tengere (amer.),
21.10 A szerelem markában (amer.), 23.15 Pi élete
(amer.-kanadai)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.40
Brandmánia, 13.30 Döglött akták (amer.), 14.15 A
leghosszabb nap (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 1 perc
és nyersz!, 19.50 Minden
út Rómába vezet (amer.),
21.35 Szex és New York 2
(amer.), 0.30 Terítéken a
nő (amer.), 2.20 Rémálom
az Elm utcában (amer.)

RTL II

9.00 Érintés (amer.), 10.55
Hazug csajok társasága
(amer.), 12.45 Édes november (amer.), 16.00 A narancsvidék (amer.), 17.00 A
narancsvidék (amer.), 18.00
Nyomtalanul (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Charlie angyalai (amer.), 22.05 A belső
ellenség (amer.), 23.05 Édes
november (angol)

M2

12.45 Tintin kalandjai,
13.15 Nálatok laknak állatok?, 15.20 Sherlock, a
jak, 16.20 Inami, 17.10
Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.35 Melissa
és Joey (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 0.05 Fesztivál
Stage Pass, 1.05 Brian élete (angol)

Duna tv

11.20 Térkép, 12.55 Ízőrzők, 13.25 Magyar krónika, 14.50 Kaland (magyar), 16.20 A delfin
nyomában (amer.), 18.00
Híradó, 18.35 Forma1 –
Kanadai Nagydíj, 20.20
Szerencseszombat, 21.20
Ryan közlegény megmentése (amer.), 0.05 A gyanú
árnyékában (amer.)

Duna World

10.50 Öt kontinens, 11.30
Afrikai vőlegény (magyar),
13.20 Család-barát, 14.55
Novum, 16.25 Szabadság
tér 56, 17.15 Magyar elsők,
17.35 Hogy volt?, 19.25
Örökzöld dallamok, 20.00
Egynyári kaland (magyar),
21.30 A Bagi-Nacsa Show,
22.30 Munkaügyek

Pozsony 1

12.40 A szerelem illata (olasz), 14.20 Szlovák
ízek, 15.00 McKenna aranya (amer.), 17.20 Labdarúgás, 20.25 Mixzóna,
17.20 Labdarúgás – EURO
2016, 23.25 Highlight,
0.00
Határok
nélkül
(amer.)

Pozsony 2

12.25 Tudományos magazin, 13.25 Farmereknek,
13.50
Horgászmagazin,
14.35 Labdarúgás – EURO
2016, 18.50 Esti mese,
19.00 Híradó, 20.25 Az
ördög éve (cseh), 22.00
Fargo (amer.), 22.50 Oblomov (orosz), 0.00 Labdarúgás – EURO 2016

Markíza tv

6.55 Mesék, 10.15 A holnap emberei (amer.), 12.05
Masterchef, 13.25 Lusták lustája (amer.), 15.35
Babovřesky (cseh), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Forró vonal
(amer.), 22.20 Bosszú a
lányom nevében (amer.),
0.25 Forró vonal (amer.)

JOJ TV

10.35 Viszlát, nagyi!, 12.00
Kovbojok
és
angyalok
(amer.), 13.55 Mr. és Mrs
Smith (amer.), 16.30 Csillag születik, 18.20 A pubertáskor, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Az őrzők királysága (amer.), 23.00 Keményfej 2 (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.30
Stahl konyhája, 11.35 Falforgatók, 13.10 Gyilkos
sorok (amer.), 15.20 A
leleményes Hugo (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Bajos
csajok (amer.), 21.05 LOL
(amer.), 23.10 Elizabeth
(angol), 2.00 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.50 Egy
rém modern család (amer.),
12.50 Dallas (amer.), 13.55
Minden kút Rómába vezet
(amer.), 15.45 Kapás van!
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55
Másnaposok
szerencséje
(amer.), 21.45 Sakáltanya
(amer.), 0.25 Szexterápia
(amer.)

RTL II

9.30 Huncutka (amer.),
11.35 Segítség, bajban vagyok!, 16.35 Charlie angyalai (amer.), 18.40 Lenyűgöző teremtmények (amer.),
21.00 Agymenők (amer.),
22.00 Heti hetes, 23.00
Showder Klub, 0.00 Lenyűgöző teremtmények (amer.)

M2

12.45 Tintin kalandjai,
13.15 Nálatok laknak állatok?, 15.20 Sherlock, a
jak, 17.10 Gyerekversek,
17.25 Alvin és a mókusok,
19.05 Dínó-vonat, 19.40
Állatkert a hátizsákban,
20.10 Melissa és Joey
(amer.), 21.05 Életben maradtak (amer.), 23.40 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.55
Rúzs és selyem, 13.50
Királylány a feleségem
(francia), 15.35 Az éjszaka lánya (magyar), 17.00
Hogy volt?, 18.00 Híradó,
18.35 Cédrusliget (amer.),
19.25
Forma-1,
22.20
Végjáték (amer.), 23.55
Sanctum (amer.-ausztrál)

Duna World

10.15 Novum, 11.30 Családunk szégyene (magyar), 13.20 Szabadság
tér 56, 14.15 Család-barát, 15.50 Rúzs és selyem,
16.20 Önök kérték, 17.20
Rejtélyes XX. század,
17.50 Öt kontinens, 19.00
Gasztroangyal, 20.00 A
zene az kell, 21.30 Egy
döntő pillanat, 22.25 Öt
kontinens, 23.00 Családbarát

Pozsony 1

11.00 Szlovákia képekben, 13.00 Az ajtó mögött,
13.30 Agatha Christie:
Poirot (angol), 15.00 A Sumava királya (cseh), 16.40
Senki sem tökéletes, 17.40
Menjünk a kertbe!, 18.15
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás –
EURO 2016, 23.25 Highlight, 23.55 Határok nélkül
(amer.), 0.45 Poirot (angol)

Pozsony 2

10.25 Vaskéz (szlovák),
11.35 A család, 13.30 Amiről a kövek mesélnek, 14.35
Labdarúgás – EURO 2016,
17.30 Mix, 17.35 Labdarúgás – EURO 2016, 20.00
Szóval, 20.10 Csendes Don
(orosz), 22.00 Éjfél Párizsban (amer.-franc.)

Markíza tv

7.00 Scooby-Doo (amer.),
10.05 Állj, vagy lő a mamám! (amer.), 11.50 Jó
tudni, 13.55 Chart Show,
16.40 Kredenc, 17.55 Felvég-alvég, 19.00 Híradó,
20.30 Próbálj megnevettetni
(amer.), 223.05 Egy hét kötelezettségek nélkül (amer.),
0.00 Labdarúgás

JOJ TV

9.20 Pat és Mat, 10.30 Építünk, javítunk, 11.05 Reality
show, 12.30 Villámtolvaj
(amer.), 15.05 Jurassic Park
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 A szerelem (amer.),
23.15 Gamer (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, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Deep Impact
(amer.), 23.55 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Új csaj (amer.),
12.55 Hazug csajok társasága (amer.), 14.00 Szívek
doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 1.40 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 A bosszú as�szonya, 11.55 A sors üldözöttje, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 Kung Fu Panda
(amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 A zöld
íjász (amer.)

M2

13.30 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 14.25 Pin kód, 15.35
Claude, 16.30 Mesélj nekem!,
17.45 Zazie kisasszony, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
Eperke legújabb kalandjai, 20.10 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 0.35 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

12.55 Jamie 15 perces kajái, 13.25 Család-barát,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.15 Erdészház Falkenauban (német),
16.10 Charly, majom a
családban (német), 17.00
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Maradj talpon!, 20.20 Kékfény, 21.20 Hawaii Five.0
(amer.), 22.10 On the Spot

Duna World

11.30 Az özvegy és a százados (magyar), 13.20
Médiak likk, 14.10 Múzeumtúra, 16.05 Balatoni nyár, 18.10 Kulturális
örökségek, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Már egyszer
tetszett!, 21.00 Híradó,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
17.00 Ágota, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás – 2016, 23.30 Highlight, 0.00 Határok nélkül
(amer.), 0.50 Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

13.10 Autószalon, 14.35
Labdarúgás – EURO 2016,
17.00 Régmúlt idők nyomában, 17.35 Labdarúgás
– EURO 2016, 20.00 Hírek, 20.05 A labdarúgás
művészete, 22.30 A katona
apja (orosz), 0.00 Labda-

rúgás Markíza tv
10.50 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 15.00
Farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég-alvég, 21.45 Kredenc,
23.30 NCIS (amer.)

JOJ TV

13.00 Hawaii 5.0 (amer.),
15.00 Mit eszünk?, 15.40
Kényszeres vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.35 Zoo (szlovák), 22.00
Édes élet, 23.20 Az igazságosság (amer.)

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

TV2

6.20 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rossz
ban, 21.20 A nagy hátraarc
(amer.), 0.20 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Új csaj (amer.),
12.55 Hazug csajok társasága (amer.), 14.00 Szívek
doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Minden végzet nehéz
(amer.), 0.35 Grace klinika
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 17.05 Kung Fu Panda (amer.), 17.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 18.00 Scoobydoo és a kobold király (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
Revolution (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Leonardo kalandjai,
14.40 Pin kód, 16.15 Peppa
malac, 16.30 Mesélj nekem!,
18.00 Franklin és barátai,
18.55 Eperke legújabb kalandjai, 20.10 Melissa és
Joey (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Párizsi helyszínelők (francia)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.25
Halálbiztos diagnózis (amer.),
15.15 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.00
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.30 Szerelemben,
háborúban (török), 20.20 A
fátyolos hölgy (olasz), 21.20
Laura rejtélyei (amer.)

Duna World

11.20 Nagyvizit (magyar),
14.15 Magyar gazda, 14.40
Nemzetiségi
magazinok,
16.00 Balatoni nyár, 18.00
Privatizáció, 19.00 Hogy
volt?!, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Munkaügyek,
22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Lynley felügyelő, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Ágota, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás – EURO 2016, 23.30
Highlight, 23.50 Határok
nélkül (amer.)

Pozsony 2

11.50 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.00
Telehétvége, 17.00 Régmúlt
idők nyomában, 17.35 Labdarúgás – EURO 2016, 20.05
Az impérium végzete (osztrák), 21.00 Az ismeretlen Velence, 22.25 Talkshow

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Szalvéta
nélkül,
16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Az anyós, 21.50 Jó
tudni!, 22.50 Családi történetek, 23.50 NCIS (amer.)

JOJ TV

13.00 Hawaii 5.0 (amer.),
15.40 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Zoo (szlovák),
21.45 Reality show, 23.00 Geissenék

M1

SZERDA

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

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 A Beverly
Hills-i zsaru 2. (amer.), 23.45
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Új csaj (amer.), 12.55
Hazug
csajok
társasága
(amer.), 14.00 Szívek doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20 Isten
áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.35 Glades (amer.), 0.10 A rejtély
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
A fickó F-el, 18.00 ScoobyDoo! (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 King
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.30 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 14.00 Dzsungelbana,
15.20 Tehénke mesék, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
Eperke legújabb kalandjai,
20.10 Melissa és Joey (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Monty Python Repülő Cirkusza (angol), 0.45 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.25
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.15 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.00 Doc
Martin (angol), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német),
19.30 Szerelemben, háborúban (török), 20.30 Szabadság
tér 56, 21.25 Tegnapelőtt (magyar), 23.55 Giovanna apja
(olasz)

Duna World

13.00 Híradó, 13.20 Rejtélyes
XX. század, 13.50 Nagyok,
14.20 Kárpát expressz, 14.40
Nemzetiségi műsorok, 16.00
Balatoni nyár, 17.55 Túlélés
vagy népszolgálat?, 18.55
Hogy volt?, 19.55 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30
Munkaügyek (magyar), 22.00
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.45
Szlovákia képekben, 14.20
Labdarúgás – EURO 2016,
17.15 A világ kincsei, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás – EURO 2016, 23.25
Highlight, 0.00 Határok nélkül (amer.), 0.45 Talkshow

Pozsony 2

13.20 Az ismeretlen Velence, 14.30 Horgászmagazin,
15.25 Magyar magazin,
16.40 Tesztmagazin, 17.35
Labdarúgás – EURO 2016,
20.00 Hírek, 20.10 Mikroszörnyek, 21.00 Zöld
veszély, 22.55 Évekkel ezelőtt, 23.20 Mozi, 0.10 Labdarúgás – EURO 2016

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

6.55 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexik ói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszb an, 21.20 NCIS
(amer.), 23.35 A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Knight Rider (mexikói), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszban,
21.20 Nagy durranás (amer.),
23.20 A férjem védelmében
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.55 Hazug csajok társasága (amer.), 14.00 Szívek
doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 0.00
Gyilkos elmék (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Új csaj (amer.), 12.55
Hazug
csajok
társasága
(amer.), 14.00 Szívek doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 A csajom
apja ideges (amer.), 00.05
Bérgyilkosok (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

11.00 A bosszú asszonya, 11.55
A sors üldözöttje, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 18.00 Scooby-Doo és a
tavi szörny átka (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
King (kanadai), 23.00 Barátok közt, 23.30 Scooby-Doo
(amer.)

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.30 Az ifjú Robin Hood
kalandjai, 15.20 Tehénke
mesék, 16.30 Mesélj nekem!, 18.00 Franklin és barátai, 20.10 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Bosszú (amer.), 23.30
Kulisszák mögött, 0.25 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái,
14.20 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.10 Erdészház Falkenauban (német),
16.00 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német) 19.25 Szerelemben, háborúban (török),
20.20 Nem vagyunk mi angyalok (amer.), 22.10 Box
utca, 23.05 A misszió

Duna World

11.00 Hogyan csináljunk
karriert? (magyar), 13.40
Hazajáró, 14.10 Magyar
krónika, 16.10 Balatoni
nyár, 18.00 Zendülés az idő
ellen, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Szenes Iván írta,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.05
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Lynley felügyelő (angol),
15.30 Lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Labdarúgás –
EURO 2016, 23.30 Highlight,
0.00 Határok nélkül (amer.),
0.45 Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

Markíza tv

JOJ TV

10.55 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
A farm, 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Masterschef, 21.50 Jó
tudni!, 22.50 Családi történetek, 23.45 NCIS (amer.),
1.40 A hatodik érzék (amer.)

8.35 Tárgyalóterem, 10.40
Különleges esetek, 12.00
Híradó, 13.00 Hawaii 5.0
(amer.), 15.40 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Akkor
nyugaton, 21.45 Viszlát, nagyi!, 22.20 Geissenék, 23.20
Az igazságosság (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

12.35 Mikroszörnyek, 13.30
Zöld veszély, 14.35 Labdarúgás – EURO 2016, 17.00
Régmúlt idők nyomában,
17.35 Labdarúgás – EURO
2016, 20.00 Hírek, 20.40
Tudományos magazin, 23.15
Rendőrség, 23.30 Profik

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Szerető
család,
21.45
Chart Show, 23.50 NCIS
(amer.), 1.45 A hatodik érzék (amer.)

M1

Markíza tv

JOJ TV

10.55 Különleges esetek,
12.00 Híradó, 13.00 Hawaii
5.0 (amer.), 15.40 Kényszeres vásárlók, 17.30 Topsztár,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Gyermekeink, 21.15
Inkognito, 22.40 Doktor Tökéletes, 23.35 Igazságosság
(amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok közt, 17.05 A Kung
Fu Panda (amer.), 18.00
A narancsvidék (amer.),
19.00 A szállító (amer.),
20.00 Az élet csajos oldala (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.55 Mézga család, 13.15
Leonardo kalandjai, 13.30
Az ifjú Robin Hood kalandjai, 16.00 A kis sárkány kalandjai, 16.40 Gyerekversek,
17.20 Kelj fel, Marci!, 18.00
Franklin és barátai, 20.10
Melissa és Joey (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Bosszú (amer.), 0.25 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Főzni úton-útfélen, 14.20
Halálbiztos
diagnózis
(amer.), 15.10 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin (angol), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben,
háborúban (török), 20.20
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
22.05 Forma-1, 23.55 Pokoli
futam (amer.)

Duna World

13.40 Összhang, 14.40 Kosár, 15.05 Életkerék, 16.00
Balatoni nyár, 17.55 Kis
kamerák, nagyvadak, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Slágertévé, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Ágota,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Labdarúgás – EURO
2016, 23.30 Highlight, 0.45
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Labdarúgás – EURO 2016,
17.00 A régmúlt idők nyomában, 17.35 Labdarúgás
– EURO 2016, 20.10 A
család, 20.40 A tizenegyedik parancsolat (szlovák),
22.50 Jazz, 23.40 Ki kitől?

Markíza tv

10.00 Jószomszédi viszonyok, 11.00 Családi történetek, 12.00 Cobra 11 (német), 13.05 NCIS (amer.),
15.05
Szalvéta
nélkül,
16.00 Családi történetek,
16.56 Niké, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Babovresky 2 (cseh), 23.05 Kredenc, 0.30 NCIS (amer.)

JOJ TV

8.50 Tárgyalóterem, 10.55
Különleges esetek, 12.00 Híradó, 13.00 Hawaii 5.0 (amer.),
15.40 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.30 Topsztár,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Jurassic Park (amer.), 23.30 A
bérgyilkos nyomában (amer.),
1.30 A hűtlen (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 11-én Barnabás
június 12-én Villő
június 13-án Antal, Anett
június 14-én Vazul
június 15-én Jolán
június 16-án Jusztin
június 17-én Laura
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Beke Zsolt és Mátyásiová Andrea.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a szilasi Menyhárt Hanna és Soós Zsófia, a komáromi
Csicsó Fanni, a keszegfalvai Bohušová Patrícia, az ógyallai Záhorecký Sebastián, a dunaradványi Takács Diána, az érsekújvári Lakatos
Annamária és Norbert, a bánkeszi Lorenc Ladislav, a köbölkúti Csütörtöki Jázmin Dorka és a
bogyai Lengyel Benett.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Žuža Karol (76 éves), Bocz Juraj mérnök (67 éves), Fiľová Marta (70-éves),
Pásztor Éva (56 éves), Nagyová Alžbeta (73
éves), az ógyallai Šulák Ľudovít (89 éves), a
nemesócsai Cserepes Zoltán (42 éves), a zsemlékesi Lovas Vojtech (77 éves), a kolozsnémai
Bangha Matej (69 éves), a marcelházai Marcinko Jozef (98 éves) és Tóth Ilona (89 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS
Könnyes szemmel
és fájó szívvel emlékeztünk
2011. június 6-ra,
amikor a kegyetlen halál
elragadta közülünk a szeretett férjet,
édesapát, apóst és nagyapát,

A Dunatáj receptkönyvéből

Boszporusz csirkemáj
Hozzávalók:
50 dkg csirkemáj
7 dkg sűrített paradicsom
1 csapott mokkáskanál szárított
bazsalikom
15 dkg rizs
10 dkg reszelt sajt
petrezselyem
só, bors, majoranna
olaj a sütéshez
Elkészítése:

Kuktában egy kevés olajon megpirítjuk a rizst, felöntjük másfélszer
annyi vízzel, amennyi a rizs mennyisége, sózzuk és lezárjuk a kuktát.
Az első sípolásig főzzük, a kuktát lezárva hagyjuk, ott párolódjon a
rizs.
Amikor megpárolódott, hozzákeverjük a reszelt sajtot, megborsozzuk.
A paradicsompürét egy kevés vízzel felhígítjuk, bazsalikommal ízesítjük és összeforraljuk.
A kockára vágott csirkemájat majorannával és borssal megfűszerezzük és bő forró olajban kisütjük. A sajttal összekevert rizst vizezett
koronaformába simítjuk és kitöltjük (akár szilikon kuglófformába).
A közepébe halmozzuk a sült májat és a végén leöntjük a forró paradicsomszósszal, majd díszítésként megszórjuk petrezselyemmel.

Cappuccino szelet sütés nélkül

Hozzávalók:

50 dkg darált háztartási keksz
10 dkg porcukor
4 púpos ek. cappuccinopor
0,5 üvegcse rumaroma
25 dkg margarin
2 dl tej
15 dkg fehér csokoládé
2 ek. olaj
1 tk cukrozatlan kakaópor
Elkészítése:

A darált kekszet egy tálba szórjuk, hozzáadjuk a porcukrot, a
cappuccinoport, a rumaromát, a megolvasztott margarint és a
tejet. Alaposan összedolgozzuk.
Egy kisebb tepsit, vagy egy jénai tálat kibélelünk folpackkal
és a masszát belenyomkodjuk. Hűtőbe tesszük.
A csokoládét egy tálkába törjük, hozzáadjuk az olajat és forró
vízgőz felett megolvasztjuk. A kekszes massza tetejére öntjük, szépen elsimítjuk, és azonnal meghintjük cukrozatlan
kakaóporral.
Minimum 2 órára visszatesszük a hűtőbe.
Amint megszilárdult a csoki, egy éles késsel szépen szeletelhető

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

Aplico Plus
Komárom

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

Registračné
pokladne

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

S Z U D O K U

PREDAJ
*
SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@
orangemail.sk

info:
0907 227 699
Idős hölgy ápolót keres
Tel. 0944 628 040

Gólyahír

Király Józsefet.

Aki ismerte és szerette,
szenteljen emlékének
egy néma pillanatot ezen a számunkra
oly fájdalmas ötödik évfordulón.
Emlékét őrző felesége, gyermekei és családjuk

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.

Csak az hal meg, akit elfelednek...
Fájó szívvel emlékeztünk
június 7-én
szeretett halottunkra,

Nagy Kálmánra
Gútán,

halálának 12. évfordulóján.
Szerető családja

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

Örömmel
értesítek
minden rokont,
barátot,
ismerőst,
hogy június 2-án
2680 grammal
és 46 centiméterrel megszülettem.
Üdvözlök mindenkit!
Koczka Félix
Egyetemisták,
Komáromon kívül lakók jelentkezését
várjuk!
Munkavállalási engedély nem kell!
Tel.: 7731 267
0911 316 762

Hosszú távra

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

Vízimotor-sport

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
KFC Komárom-Nagytapolcsány 3:0 (0:0) Az első
sípszótól érezhető volt a KFC
erőfölénye, de az első félidőben
mégsem született gól. A találkozó
utolsó húsz percében azután megmutatták magukat a komáromi
csatárok, a 73. percen Uzola, a 75.
percben Bílyk, a 90. percben pedig
Szórád góljának örülhetett a közönség.

Ugye nem
felejtette el?
Június 11-én 17 órától szezonzáró gálamérkőzést tart a komáromi KFC a stadion füvén,
ahol a pozsonyi FC Slovan A
csapatával mérkőzik meg!
IV. liga – délkeleti csoport
Gúta – Léva 1:0 (1:0) A néhány
perces erőpróba után Cingel nem
kegyelmezett és a 28. percben
mintegy harminc méterrről belőtte a mérkőzés egyetlen gólját. A
második félidőben felesleges erőfitogtatást végzett a lévai csapat,
amelynek eredménye két piros lap
volt. Ezek után a vendégcsapat
csak a védekezésre összpontosított, s a gútai csatárok a védőfalat
nem tudták áttörni * Család –
Imely 1:0 (0:0)Egyenrangú ellenfele volt a családiaknak az ímelyi
gárda, amely azonban folyamatosan gólképes csatárhiányban szenved. A hazai csapat egyetlen gólja
a 88. percben 11-esből született.
V. liga
Ekel – Gyarak 2:1 (0:0) Az idény
utolsó hazai mérkőzésén győzelemmel akart a hazai szurkolóktól
elbúcsúzni az ekeli gárda, ám az
első félidőben a vendégek szorosan védték kapujukat. A második
félidő elején, a 49. percben Turza,
majd az 51. percben Horváth okozott örömöt a hazai szurkolóknak.
Sajnos az örömbe egy kis üröm is
vegyült, mert a védelem fellazult
és a 83. percben az ekeli kapuban

kötött ki a labda * Actív Nagykeszi – Nagysalló 0:1 (0:1)
Ezen a találkozón nem úgy viselkedett a hazai csapat, mintha
már búcsúzna az 5. ligától. Folyamatosan, kellően taktikázva játszott. Az első félidő 36. percében
született meg a találkozó egyetlen
gólja, sajnos, ezt a csorbát a kesziek már nem tudták kiküszöbölni
* Naszvad – Ógyalla 1:0 (0:0)
A naszvadi gyér számú szurkolók
az első félidőben két egyenrangú
csapatot láthattak a pályán. Az
első gól a találkozó 60. percében
büntetőből született, s úgy látszott,
több izgalom már nem is lesz,
ám a gyallaiak mindezt másképp
gondolták. Az utolsó öt percben
úgy hajráztak, hogy három gólhelyzetet is kialakítottak, ám ezúttal elpártolt tőlük a szerencse *
Hontfüzesgyarmat – Marcelháza 3:3 (1:1) Unalomra nem panaszkodhattak a füzesgyarmatiak,
hiszen a találkozó első perceiben
a marcelházaiak irányították a találkozót, és a 4. percben Bottyán
vezetéshez juttatta a vendégeket.
A 19. percben egyenlítettek a hazaiak és a második félidőben is
ők rúgták az első gólt büntetőből,
majd a 65. percben ismét a marcelházai kapuban kötött ki a labda. Bottyán azonban erre a napra
mesterhármast tűzött ki célul maga
elé, amit a 72. és 76. percben teljesíteni tudott. * Bellegszencse
– Szentpéter 2:4 (0:2) Az első
sípszótól érezni lehetett, hogy a tabella ezüstérmese nem kegyelmez
a sereghajtó hazai csapatnak. Az
első félidő 40 percében Kianek,
majd a 45. percben Lakatos mutatta meg a szentpéteriek fölényét. Az
50. percben ismét Kianek, majd a
82. percben Bačík lőtt gólt, ám a
találkozó utolsó perceiben a hazai
csapat szépíteni tudott *
VI. liga
* Marcelháza B – Vágfüzes/
Kava 9:0 (2:0) Az első félidőben
Leszko nyitotta meg a hazai csa-

KERÉKPÁROZÁS

VII. Danube Bike
Maraton 2016

A múlt hét végén megrendezett kerékpáros-versenyen ismét tarolt a piko-bike csapat.
A 85 km-es Road női kategóriában ezüstérmes lett Nagy
Tímea, Szabó Annamária
pedig bronzérmes. A férfiaknál a piko-bike csapata népes
csoportban lett ezüstérmes.
Az 50 km-es MTB kategóriában senki mást nem engedtek
a dobogóra, minden érmet a
komáromi csapat nyert el. A
nőknél 1. Poláček Mária, 2.
Farkas Szilvia. A férfiaknál 1.
Kurdi István, 2. Kovács Kamill, 3. Bese Zoltán és 4. Buga
Fridrich.
Felvételünkön balról jobbra:
Buga Fridrich, Bugová Janka, Poláčková Mária, Panyi
Ágota, Panyi Béla, Farkasová Silvia, Nagy Tímea, Lajos
Timea, Bese Zoltán és Kovács Kamill.

pat gólzsákját a 19. percben, majd
a 27. percben Obložinský góljának örülhettek a hazai szurkolók.
A második félidőben darabjaira
hullott a vendégcsapat, az 58., 85.
és 87. percben ismét Obložinský
remekelt, a 47. percben Méhes, a
68. percben Kelko, a 79. percben
pedig Vörös lőtt gólt * Dunamocs
– Izsa 3:2 (0:2) A nézők két ellentételes kimenetelű félidőt, gólokban gazdag mérkőzést láthattak.
Az első játékrész végén kétgólos
vendégsikerrel tértek pihenőre
a csapatok, viszont a második
félidőben teljes fordulatot vett a
hazai együttes. Az sem szegte a
dunamocsiak kedvét, hogy 0:2-es
állásnál büntetőt hibáztak, ellenkezőleg, játékkedvük fokozódott
és az izsaiak kapuját zsinórban,
három góllal terhelték. A két csapat közötti erőnlét jó beosztása
végül a dunamocsiak sikerét eredményezte. A találkozó keménységét egyébként a két sárga lap és
egy piros lap kiosztása is bizonyította, viszont a játékvezetői hármas (Chudy játékvezető, segítője
Beták és Szabó) kézben tudta tartani a mérkőzést * Hetény – Csallóközaranyos 9:5 (6:0) Hencz az
első félidőben már mesterhármat
lőtt (9., 25. és 29. perc), góljaihoz
Hencz a 23. és 40., illetve Szuh a
32. percben csatlakozott. Az aranyosiak csak a második félidőben
jutottak szóhoz, Berecz mesterhármast ért el (60., 85., 90. perc),
Csonka (52.) és Kovács (79.),
viszont Pásztor kétszer volt eredményes * Nemesócsa – Keszegfalva 4:2 (2:1) Látványos, gólokban sem szegény, gyors iramú
játék zajlott a nemesócsai pályán.
Góllövő Viczena (2. és 92. perc),
Cseh (16. perc) és Ledeczky, illetve Ferenczi a 11. és 58. percben
* Lakszakállas – Path 7:1 (3:1)
Inczédi formában volt, öt gólt
lőtt, Berecz duplázott. A pathiak
révén csak Marcinko volt eredményes * Bátorkeszi – Perbete 5:0
(3:0) Edzést tartott a hazai csapat,
szurkolóik nem kis örömére. Góllövő Barton (7., 72. perc), Szigeti (34., 52.), Blaho (44. p) *
Gúta B – Búcs 0:4 (0:2) Hatalmas irammal kezdett a vendégcsapat, amely mindvégig
megőrizte a játék irányítását.
Góllövő Kétyi (18., 36. perc),
Sánta (65. perc) és Židek (72.)
* Újgyalla – Szilosháza 1:1
(1:0) Szabó (21.) gólja után a
mérkőzés végén (87) Pšenák
szépített (87.).
-boldi-

Június 11-én és 12-én a komáromi Vág-hídnál
rendezik meg a vízimotorosok szlovákiai bajnokságát
FV 500 és TS 1000 kategóriákban.
Kísérő rendezvényként a látogatók megtekinthetik
a víziszkúterek és a régi sporthajók bemutatóját
A rendezvény fővédnöke Dr. Knirs Imre alpolgármester.

KAJAK

–

KENU

Május 27-től 29-ig zajlott a Pőstyéni Regatta elnevezésű kajak-kenu bajnokság, amely a 23
éves korig terjedő korosztály jubileumi, 30. nemzetközi versenye volt. Huszonhárom ország
mintegy 340 evezőse szállt vízre olyan vizes „nagyhatalmakat” képviselve, mint Lengyelország, Németország, Anglia, Szerbia, Portugália, Kanada és mások. A mini világversenyen
elsősorban a junior korcsoport volt érdekelve, vagyis a közvetlen utánpótlás. A versenyről
természetesen nem hiányozhattak a komáromi kajak-kenu klub versenyzői sem. A versenyzők 1000 m-es, 500 m-es és 200 m-es távon küzdöttek a helyezésekért. A szlovák csapat Lengyelország (19 arany-, 16 ezüst-, és 10 bronzérem), Németország (17-2-9) és Kanada (12-4-4)
mögött negyedik lett a csapatversenyben.
A komáromi versenyzők egyéni eredményei:
1 000 méteres táv: C1 kadétok: Koczkás Dávid 1. hely
* K1 kadétok: …7. Ujvári *
K2 kadétok: Ujvári Marko –
Horváth Péter középdöntő 6.
hely, Sýkora Samuel Daniel
középdöntő 8. hely * Banai

C4 juniorok: Koczkás Dávid – Sýkora Samuel Daniel
– Banai Tóth István – Strýček
Eduard 2. hely * K1 junior
lányok: Petrušová Mariana 4.
hely, Konečná Anita 9. hely *
K1 férfiak: Demin Viktor 4.
hely, Botek Adam
9. hely * K2 férfiak: Botek Adam
és Demin Viktor
3. hely.

500 méteres táv:
C1
kadétok:
Koczkás Dávid 2.
hely * K1 kadétok: Ujvári Marko középdöntő 8.
hely * K2 kadétok: Ujvári Marko
– Horváth Péter:
6 hely * C1 juniKoczkásék: apa-fia (edző – versenyző) ran- orok: Sýkora Samuel Daniel ködi a célban
zépdöntő 4. hely,
Tóth István középdöntő 4. hely Csontos István középdöntő 7.
* C2 juniorok: Sýkora Samuel hely * C2 juniorok: Sýkora
Daniel és Lutaš Jakub: 5. hely Samuel Daniel – Lutaš Jakub
* Banai Tóth István és Csontos 2. hely, Banai Tóth István – PoIstván – középdöntő 6. hely * lakovič Michal középdöntő 5.

hely * K1 junior lányok: Petrušová Mariana 4. hely, Konečná Anita középdöntő 5. hely *
K2 junior lányok: Petrušová
Mariana – Mikušová Romana
5. hely * K1 férfiak: Botek
Adam 7. hely, Demin Viktor 9.
hely * K2 férfiak: Botek Adam
– Demin Viktor 3. hely.
200 méteres táv: C1 kadétok: Koczkás Dávid 1. hely *
K2 kadétok: Ujvári Marko –
Horváth Péter 11. hely * C1
juniorok: Banai Tóth István
középdöntő 6. hely, Sýkora
Samuel Daniel középdöntő 7.
hely, Csontos István középdöntő 9. hely * C2 juniorok:
Sýkora Samuel Daniel – Lutaš
Jakub 3. hely, Banai Tóth István – Polakovič Michal 7. hely
* K1 juniorok: Petrušová Mariana 7. hely, Konečná Anita
középdöntő 9. hely * K2 junior lányok: Petrušová Mariana
– Mikušová Romana 5. hely *
K1 férfiak: Botek Adam középdöntő 5. hely, Szokol Daniel 5. hely * K2 férfiak: Botek
Adam – Szokol Daniel 2. hely.

Ismét Komáromi Nagydíj!
Magyar, cseh, osztrák és olasz
kajak-kenu versenyzők
és természetesen Szlovákia
valamennyi vizes klubja
bejelentkezett már az
58. Komáromi Nagydíj
versenyére, amelyre
június 18-án és 19-én
kerül sor Komáromban.
Szlovákia legnagyobb kajakkenu versenyén vízre szállnak
olimpiai reménységeink is!

Ú S Z Á S

XXI. POPRÁDI NAGYDÍJ

Május utolsó hétvégéjén az AQUACITY POPRAD komplexumban rendezték meg a XXI. POPRÁDI NAGYDÍJ
nemzetközi úszóversenyt, ahol a hazai versenyzők mellett
cseh, magyar, lengyel és szerb úszók is rajtkőre álltak.
A Magas-Tátra hegyei és a
varázslatos táj jó hatással volt
a komáromi fiúkra. Természetesen Bielik Kevin és Dikácz
Bence sem hiányozhatott erről a versenyről, ahol 52 klub
483 úszójával mérettették
meg magukat. Ezen a versenyen a JTBA klubot csak ők
ketten képviselték viszont az
eredményeiknek köszönhetően mégis a dobogós 2. helyen
végzett a klub, maguk mögött
hagyva a nagyobb létszámú
csapatokat. Az egyéni éremtáblázatban Dikácz Bence 6
arany- és 1 ezüstéremmel a
2. helyen végzett, ezenkívül
megdöntött 5 korábbi poprádi

nagydíj (medence)rekordot a
11-12 évesek korosztályában
(200 m gyors, 100 m és 200
m pillangó, 200 m és 400 m
vegyesúszásban).
Bielik Kevin az egyéni éremtáblázaton a 3. helyet tudhatja magáénak 5 arany- és
2 ezüstéremmel. A 13-14
évesek korosztályában neki
három korábbi poprádi rekordot sikerült megdönteni
(100 m mell, 200 m és 400
m vegyesúszásban). Kevinnek újra sikerült a legeredményesebb úszónak járó
különdíjat elhozni a 400 m
vegyesúszásban (4:54,58 –
567 LEN pont).

S A K K
Az elmúlt napokban 18. alkalommal rendezték meg Ekelen a
Hetényi János Sakk-emlékversenyt, amelyen 16-an ültek le a
64 kockás asztalokhoz. A hazaiak mellett komáromi, diósförgepatonyi és nagymegyeri sakkozók is csatlakoztak a versenyhez.
A szabályok értelmében a több mint hétórás maratoni
nyolc asztalnál körforgásos versenyt a komáromi Ábraversenyt bonyolítottak le,
hám János nyerte, aki
azaz mindenki mindenki15 partiból 14-et megvel játszott. A résztvevők
nyert, kettőben pedig
egyperces néma csenddel
remizett. Második lett
emlékeztek meg a nema nagymegyeri Iván
régiben elhunyt sporttárImre (13,5 pont), harsukról, Kukel Imréről,
madik pedig a komámajd Fekete Ivett polgárromi Gágyor Károly
mester megnyitója után
(11,5 pont).
elkezdődtek a csaták. A
-cseri-
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