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Menyhárt József egyetemi tanárt választották a Magyar Közösség Pártja
új elnökévé a párt Érsekújvárban megtartott tisztújító kongresszusán

Az új pártvezetés elnyerte
az MKP tagságának támogatását

Az MKP országos konferenciájának eseményeit
örökítették meg felvételeink. Fent a kongresszus
programjának megszavazása látható, középen
a kongresszus ügyvezető
elnöksége, lent titkos szavazással választották meg
az Országos Elnökséget

Menyhárt Józsefet, a párt dunaszerdahelyi járási elnökét – akire egyedüli jelöltként szavazhatott a csaknem kétszáz kongresszusi küldött – 180 szavazattal 16 ellenében, 2 érvénytelen szavazat mellett választották meg. A párt elnöki posztjára eredetileg négy személyt jelöltek a járási szervezetek: Berényi József volt
pártelnököt, Bárdos Gyula korábbi OT- elnököt, Őry Péter önkormányzati alelnököt és Menyhárt József
egyetemi tanárt. Közülük ketten – Berényi József és Bárdos Gyula – nem fogadták el a jelölést, Őry Péter
pedig a kongresszuson lépett vissza.

Az MKP korábbi elnöke, Berényi József a kongresszus
első felszólalójaként értékelte a párt eddigi tevékenysé-

Berényi József
gét, majd elmondta, komoly
pozitívum, hogy a legutóbbi
kongresszus óta folytatódik
a fiatalítás és újítás a párton
belül. Mint fogalmazott, büszke arra, hogy a most tisztségekbe került emberek az ő
elnöksége alatt fejlődtek arra
a szintre, hogy jelölhetők és

ségéről az idei parlamenti választások után mondott le. A
politikus Nagyszombat megyében kívánja folytatni munkáját,
egyéb tisztséget nem vállal,
a párt országos elnökségének
sem lesz tagja. Semjén Zsolt,
a magyar kormány alelnöke, a
kongresszus vendégeként, felszólalásában kitért arra, hogy
Magyarország nem ok nélkül
tekinti egyedüli felvidéki magyar pártként csak az MKP-t
partnerének. Félő ugyanis,
hogy a HÍD vegyes pártban
egy idő után már csak magyar
tagozat lesz, végül olyan párttá
alakul, ahol magyarok is vannak. Hangsúlyozta, hogy: – A
magyar kormány jottányit sem
enged abból, hogy a szlovákiai

Menyhárt József

Semjén Zsolt
megválaszthatók lettek. Berényi 2010-ben vette át a párt
irányítását Csáky Páltól, tiszt-

magyarság politikai akaratának
kifejeződéseként tekintsen a
Magyar Közösség Pártjára.
Menyhárt József megválasztása után megköszönte a küldöttek bizalmát és Berényi József
volt elnök korábbi munkáját. A
rá váró feladatok kapcsán Vö-

Árpád fejedelem-díjat kapott
a Selye János Egyetem
A Magyar Művészetért Díjrendszer 36. gáláján, melyre június 4-én került sor Budapesten, a Selye János Egyetem Árpád
fejedelem-díjban részesült. A neves kitüntetést Gubcsi Lajos,
a Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnöke adományozta az egyetemnek.
Az Árpád fejedelem-díjat történelmi emlékeket hordoÁrpád vezér halálának és a zó intézmények, jövőt alkotó
győztes pozsonyi csatának az közösségek részesülnek. A
emlékére alapította a
Magyar Művészetértdíj Kuratóriuma és a
Herendi Porcelánmanufaktúra
2007-ben,
az 1 100. évforduló évében. Az elismerés tisztelgés a honalapítók, a
magyar történelem őket
követő nagyjai és korunk jelesei előtt.
A díjban jeles magyarok, magánszemélyek,
Selye János Egyetem, a magyar közösség szellemi központja, a rangos elismerést
kiemelkedő, a nemzet szempontjából fontos tevékenységéért vehette át.

rösmartyt idézte: „Mi dolgunk a István, Hájos Zoltán, Forró
világon? KüzdeKrisztián, Berényi Jóni. Erőnk szerint
zsef, Szigeti László és
Mind a szakma, mind pedig a közvélemény régen sürgeti, hogy a
a legnemesbeCsáky Pál.
kért.”
Sajnálatos, hogy Ko- magyar tannyelvű iskolákban idegen nyelvként oktassák a szlováŐry Péter – akit
márom városa nem kot, mivel az eddigi módszerek nem voltak igazán eredményesek,
a párt második
kapott képviseletet a a magyar iskolákban a tanulók általában jobban boldogultak az anlegfontosabb
párt vezetésében, pe- gollal, némettel és egyebekkel, mint a szlovák nyelvvel, amelynek
posztjára, az Ordig – ahogyan Sop oktatása során főleg a kommunikáció terén mutatkoztak hiányossászágos Elnökség
ron a hűség városa – gok. A most kidolgozás alatt álló új módszer az idegennyelv-oktatá(OT) élére is
Komárom az egység, son alapul és a kommunikációra fekteti a hangsúlyt. Kidolgozását a
jelöltek – a pártaz elv-, és a párthoz komáromi pedagógiai intézet koordinálja, a vázlat már elkészült, a
Őry Péter,
elnöki jelölésről
való hűség jelképévé kísérleti oktatás ősszel indul, egyelőre három magyar tanítási nyelvű iskolában, melyek egyike a bátorkeszi iskola lesz.
való lemondását az MKP OT elnöke vált.
a személyes vetélkedés elkerülésének fontos- Amikor a hegyek egeret szülnek
ságával indokolta. „Azt gondolom, hogy a mai nap tőlem is
megkövetel egy dolgot, mégpedig azt, hogy egyetlen apró Mint ahogy az lenni szokott, hosszas vita előzte meg a tavaly áprilisban életbe lépett törporszeme se maradjon az MKP vénymódosítást, melynek az lett volna a feladata, hogy megszüntesse azt a gyakorlatot,
életében az egymással való vehogy a rendelőkben ilyen-olyan jogcímen pénzt kérjenek a betegektől. És ugyancsak
télkedés rossz hatásának” – foahogy lenni szokott, mára kiderült, hogy a hegyek hosszas vajúdás után egeret szültek,
galmazott.
A tisztújító kongresszuson a azaz a törvénymódosítás semmit sem oldott meg, ehelyett még kaotikusabbá tette a helyküldöttek megválasztották a zetet, a betegek azóta sem fizetnek kevesebbet az orvosnál.
párt új alelnökeit, döntöttek az Sok esetben nem lett ingye- számlát kell adni és pontosan nem pedig azzal, hogy mit és
elnökség és az OT-elnök a sze- nes a pontos időpontra történő fel kell tüntetni, miért is fizet- milyen jogcímen, vagy jogcím
mélyéről is. Ez utóbbi tisztség előjegyzés, holott a korábbi ték azt, ellenkező esetben záros nélkül fizettetnek vele. S éppen
elnyeréséért ketten indulnak, egészségügyi miniszter épp ezt határidőn belül meggyűlik a ezzel élnek vissza a törvény
Őry Péter és Forró Krisztián. A szerette volna elérni, de olyas- bajunk az adóhivatallal. Olyas- megkerülői, rontva ezzel a
küldöttek Őry Péternek szavaz- mivel is találkozik az ember, mi is előfordul, hogy úgy kerü- szakma becsületes képviselőitak bizalmat.
hogy abban az esetben kell fi- lik meg törvényt, hogy a rende- nek hírnevét is.
Az MKP Országos Elnöksé- zetni, ha nincs előjegyzésünk, lő számára egy külső cég végzi A helyzetet felmérve az egészgének összetétele (kiemelten csak beutalónk. A törvény sze- a „betegmenedzsmentet”, mely ségügyi minisztérium megint
közöljük a komáromi járásbeli- rint ugyancsak ingyenesnek éves „belépődíjat” számláz, szükségesnek látja a módosíeket): Menyhárt József országos kellene lennie a szakorvoshoz ami ugye nem tiltott. Aki pe- tást, s már azt is kilátásba heelnök, Őry Péter, az Országos szóló beutaló kiírásának, a re- dig ezt nem fizeti ki, az bizony lyezte, hogy ismét kérhetnek
Tanács elnöke, Farkas Iván, gaz- ceptkiírásnak, a gyógyfürdői jóval később kap időpontot. A pénzt például a konkrét idődaságpolitikai és régiófejlesz- kezelésre szóló beutalónak és díjfizetési zavarosban tehát to- pontra történő előjegyzésért.
tési alelnök, Németh Gabriella, az orvoslátogatásról a munka- vábbra is eredményesen lehet Újfent tárgyalások folynak
egészségügyi, szociális és csa- adó, vagy az iskola számára halászni, az egész ugyanis még tehát szinte minden szinten,
ládpolitikai alelnök, Varga Pé- kiírt igazolásnak is. Ám a tör- mindig átláthatatlan és ellen- a tárca megint felméréseket
ter, mezőgazdasági és környe- vénymódosítás ezúttal is „fo- őrizhetetlen. Ha panaszkodnak készít, melyek eredményeit fizetvédelmi alelnök, Kiss Beáta, gatlanra” sikeredett, a kibúvó- is a betegek, névvel és címmel gyelembe veszi az új szabályooktatásügyi és kulturális alelnök, kat most is meg lehet találni és ezt már nem vállalják, arról zás kidolgozásánál. Az egészKörösi Ildikó, önkormányzati és így meg is találják. A rendelők nem is szólva, hogy elismer- ben az a tragikomikus, hogy
közigazgatási alelnök, tagok: nem kötelesek ugyanis kimu- vény hiányában nehezen bizo- legutóbb, az előző törvénymóCziprusz Zoltán, Csúsz Péter, tatni, hogy mennyi pénzt szed- nyítható bármi is. Márpedig a dosításnál minden hajszálra
Gergely Papp Adrianna, Furik tek be és milyen jogcímeken, páciens ebben a helyzetben a ugyanígy történt, az eredmény
Csaba, Bárdos Gyula, Samu holott másutt a bevételekről betegségével van elfoglalva, pedig már ismeretes.
-zsu-

Ezentúl idegen nyelvként oktatják a szlovákot

Beteg, fizess!

Petrécs Anna lett a Komáromi
Jókai Színház Örökös Tagja

Rövid ünnepség – a Komáromi Jókai Színház Örökös Tagja címmel járó szobor és oklevél
átadása után – kezdődött el a társulat évadzáró Függöny fel! című színházi komédiájának bemutatója. Petrécs Anna színművész részesült ebben a megtiszteltetésben immár 12.
Örökös Tagként.
Az első Örökös Tag címeket
a komáromi Magyar Területi
Színház (MATESZ) megalakulásának 55. évfordulója alkalmából, 2008. június 29-én
megtartott ünnepségen adták
át a még élő alapító tagoknak: Bugár Bélának (színész),
Ferenczy Annának (színész,
érdemes művész), Konrád Józsefnek (színész-rendező), Lőrincz Margitnak (színész) és
Turner Zsigmondnak (színész).
A további években csatlakozott hozzájuk Németh Ica (színész-igazgató), Boráros Imre

(Kossuth-díjas színész), Dráfi
Mátyás (Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész), Ropog
József (színész), Takáts Emőd
(rendező, érdemes művész),
valamint Szentpétery Aranka
(színész). „Bár az alapító okirat szerint a még élő egykori
művészeket jutalmazzák ezzel
a tagsággal, de a váratlanul
elhunyt Németh Ica esetében
kivételt tettek, vagyis ő a tagságot posztumusz kapta meg.
A kerek életjubileumát február
11-én ünneplő Petrécs Anna a
nemrég zajlott 25. Komáromi

Napok keretében Polgármesteri Díjban részesült, május végén pedig újabb örömhír érte:
Tóth Tibor igazgató levélben
értesítette őt az Örökös Tag
cím odaítéléséről. Petrécs Annát a nézők többek között Julika (Molnár Ferenc: Liliom),
Checca (Goldoni: A chioggiai
csetepaté), Iszméné (Brecht:
Szophoklész Antigonéja), Színésznő (Molnár Ferenc: A testőr), Marta (Albee: Nem félünk
a farkastól), Elektra (Gyurkó
László: Szerelmem Elektra),
Mina (Móricz: Nem élhetek

muzsikaszó nélkül), Mathilde
(Kaviár és lencse), Karnyóné
(Csokonai: Karnyóné), Anya
– Barta Lajos: Szerelem (rendezte: Beke Sándor m.v.), Katalin – Hunyadi Sándor: Három
sárkány (rendezte: Berényi Gábor m.v.), Virette-né – Georges
Feydeau: Egy hölgy a Maximból (rendezte: Verebes István
m.v.) szerepében láthatták.
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Ismét
csökkenő
gázárak

Jó hír a gázfogyasztóknak,
a jövő hónaptól olcsóbb
lesz a gáz Szlovákiában.

Hajdanvolt mivoltát ma már csak az egykori dohánygyár és a vén villanytelep megannyi megörökölt épülete jelzi, továbbá néhány kurta
utalás a várostörténet lapjain, miszerint a huszadik század legelején
és a Nagy Háború idején Komáromban működött az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik legnagyobb lőszergyára. Mivel hadiüzemről volt szó,
a korabeli helyi lapokban még csak utalást sem találni nemhogy működéséről, de még a létezéséről sem, bizonyítván a cenzúra követke-

zetességét. Pedig a városban és tágabb környékén mindenki tudott a
lőszergyárról, hogyisne, hiszen nem kevesebb, mint három-négyezer
embert foglalkoztatott, többségükben természetesen nőket és a hadkötelezettség alól felmentett férfiakat. Ez természetesen csak becsült
adat, mert hadiüzemről lévén szó, az itt folyó hadiipari termelés adatai szigorúan titkosítottak voltak, így számszerű adatok nem maradtak ránk.

Gyerekkoromban még sok-sok komáromi családban őriztek számos
dísztárgyat, virágtartót, hamutartót
és egyebeket, amelyek a tűzérségi
gránátok rézhüvelyeiből készültek,
s ugyancsak tátott szájjal hallgattuk
nagyszüleink érdekfeszítő történeteit a lőszergyárról és az ott történtekről. Miután az osztrák-magyar
kiegyezést követően 1869-ben megalakult az önálló Magyar Királyi
Honvédség (a monarchia hadserege

lai téglából épültek, a tetőszerkezete
azonban fából készült, hogy esetleges robbanáskor minél kisebb legyen a rombolás ereje. A XX. számú
épületben a háború idején hatalmas
élelmiszerraktár volt, s onnan osztották ki a lőszergyár dolgozói között
a családjuknak szánt az élelmiszerpótadagokat. A XIX-es számú épületben mosdók, illetve tusolók álltak
a dolgozók rendelkezésére. A nagy
háború ínséges éveiben a komáromi
lőszergyár családok ezreinek biztosított szerény megélhetést, s a vesztes
háború utolsó évében itt is megszűnt
a munka, ezrek váltak munkanélkülivé. Az iratanyagot és egyéb értékes
dokumentumokat elszállították az
osztrákok, míg a hadiipari berendezéseket a csehszlovák hatóságok. Az
épületek előbb a csehszlovák helyőrség tulajdonába kerültek, majd később a dohánygyár és a villanytelep
osztozott meg rajtuk.
Azt, hogy fennállása alatt hány
tűzérségi lövedék került ki a frontokra Komáromból, talán soha nem
fogjuk megtudni, de annak érdekében, hogy
némi fogalmat
alkothassunk
magunknak róla,
álljon itt végezetül mégis néhány
becsült
számadat.
Egy-egy
nagyobb hadművelet a hazai lőszergyárak több
havi termelését
emésztette fel.
A monarchia ve-

hármas osztatú volt: osztrák hadsereg, német vezényszóval, magyar
honvédség, magyar vezényszóval és
az úgynevezett „közös” hadsereg,
amelyben szintén német vezényszavak pattogtak), hamarosan létrejött és fejlődött a magyarországi
hadiipar. Többek között 1891-ben
megindult a hadiipari termelés a
Budapesti Fegyver- és Gépgyár
Rt.-ben, egy évvel később felépült
a csepeli Weiss Manfréd Gyár gyalogsági tölténygyára, Győr a katonai
járműgyártás, a tűzérségi lövegek és
lőszerek hazai gyártásának egyik
központja lett, míg az ugyancsak
közeli Magyaróváron megkezdte
működését a monarchia legnagyobb
lőporgyára, s még nem szóltunk a
repülőgépgyártásról és a hadihajók,
tengeralattjárók és torpedók gyártásáról. A magyar hadiipar fokozatos
izmosodásának jele, hogy az utolsó
békeévben a monarchia fegyvergyártásának mintegy 36 százaléka
magyarországi üzemekből került ki.
Az előbbiekben jelzésszerűen felvázolt hadiipari fejlesztés folyamatának egyik állomása volt 1908-ban
a komáromi AZD tűzérségi lőszergyár felépítésének a kezdete. Terepként kiválóan megfelelt a vár

mögötti, a Duna és a Vág-Duna által határolt terület, amely mocsaras
volt ugyan, de jelentős ráfordítással alkalmassá tették gyártelep felépítésére. A területet többek között
feltöltötték földdel és kaviccsal, s
mi több, az ún. Vág-vonal XI. erődjét, illetve szakaszát is lebontották.
Felépültek az épületek és a gyártócsarnokok, elkészült a bekötő vasútvonal a vasútállomásról (a sínek
a Vág-híd előtt vezettek), azon érkeztek a lőszergyárba a cseh- és
morva hadiüzemekből a tűzérségi
gránátok különféle űrméretű rézhüvelyei, s visszafelé ezen a vonalon szállították el vasúton a kész
lőszereket. Az öregvár átmeneti
lőszerraktárként szolgált, s a Duna-partra vezető keskenyvágányú
sínpárok tették lehetővé a lőszerszállítást a Dunán várakozó uszályokba (a mai kikötő később épült,
s így nem képezett akadályt). A
lőszergyár hivatalos neve Császári
és Királyi Tűzérségi Kutatóintézet (Kaiser-königliche Artillerie
Farschung Anstalt) volt, s a legnagyobb fejlesztésére 1914 és 1916
között került sor, míg 1917-ben
kiépítették a gyár területén a gőzfűtést. A gyár élén tábornoki rangú
katonatiszt állt és abban az épületben működött a parancsnoksága,
amely a mai villanytelep bejáratánál
emelkedik ma is.
A lőszergyárban – egykorú vis�szemlékezések szerint – két, hos�szabbított műszakban folyt a termelés. Az első műszak reggel hattól
este hatig tartott, majd jött a váltás,
amely este hattól reggel hatig végezte munkáját. A termelés tehát
folyamatos volt. A
gyárban különböző
kaliberű tűzérségi
lőszereket gyártottak, amelyek minőségének az ellenőrzését is helyben
végezték el. Írott
nyoma nem maradt
ugyan, de tudott
dolog, hogy a szigorú biztonsági intézkedések ellenére
1914-ben tűz ütött
ki a lőszergyárban,
két év múlva pedig
hatalmas robbanás
rongálta meg a IX.
és XV. számú munkacsarnokot, amely
emberéleteket
is
követelt. Ezeknek a
csarnokoknak a fa-

zérkara azzal számolt, hogy a háború első három hónapjában hozzávetőlegesen egymillió darab tűzérségi
lőszerre lesz szüksége a hadseregnek, s ezzel szemben a tényleges
igény ennek a háromszorosa volt.
Az olasz fronton, a 10. isonzói csatában az osztrák-magyar tűzérség
1,6 millió gránátot lőtt ki, míg a 11.
csatában több mint kétmillió lövedéket ontottak az ellenségre az ágyúk.
Ausztria-Magyarország hadiiparának a tűzérségi lőszergyártása 1917
szeptemberében érte el a csúcspontját, amikor összesen 2,6 millió lőszert gyártottak az üzemek. Becsült
adatok szerint az első világháború
alatt a monarchia lőszergyáraiból
mintegy 72 millió tűzérségi lövedék
került ki. Hogy csupán ezek előállítása mennyibe kerülhetett, csak
találgathatnánk, ám igazat adhatunk
a sokkal korábban élt Montecuccoli
tábornoknak, aki szerint a háborúhoz csupán három dolog szükséges,
mégpedig pénz, pénz és pénz....
NÉMETH ISTVÁN

Átlagosan 4,87 százalékkal,
éves szinten pedig akár 72
euróval fizetünk kevesebbet a
gázért július 4-től, természetesen a fogyasztói kategóiák,
illetve a szolgáltatók függvényében. A legnagyobb gázszolgáltató, a Szlovák Gázművek tarifái szerint azok,
akik csak főzésre használják
a gázt, évente átlagosan 2,4
eurót spórolnak, akik a vizet
gázzal melegítik, 24 euróval
kevesebbet fizetnek majd,
akik pedig gázzal is fűtenek,
72 eurót spórolhatnak meg
éves szinten. A havi előleget
a változás miatt most nem
csökkentik és leolvasás sem
lesz, az ügyfelek fogyasztását becsléssel állapítják meg.
Akik számára azonban ez
nem felel meg, július 4. és
15. között telefonon (0850
111363), e-mail-ben (zakaznickalinka@spp.sk) jelenthetik be gázórájuk állását.
Csicsó község
önkormányzata
és polgármestere tisztelettel meghívja Önöket
a június 23-án és 24-én
megrendezésre kerülő

21. falunapi
ünnepségre
Program:

Június 24-én 17 órakor megemlékezés az I. és II. világháborúban elesettekről a helyi
temetőben – koszorúzás
Június 25. (szombat)
8 óra Zenés ébresztő
9,30 óra III. csicsói futás
10 óra Barátságos labdarúgó-mérkőzések: Nagymegyer
– Csicsó utánpótlás * Csicsó
ifjúsági – Csicsó felnőtt
11 óra Légvár, csúszda a
gyermekek részére (11 és 15
óra között ingyenes)
13 óra Tizenegyesrúgó verseny
13,15 óra A futóverseny kiértékelése
15,05 óra A Gáspár Sámuel
Alapiskola és Óvoda tanulóinak fellépése
16 óra KEMPO bemutató
17 óra Dóka Zsuzsa és Bősi
Szabó László nóta- és operettműsora
18 óra Erős emberek bemutatója
19 óra A nagymegyeri City
Dance Club tánccsoportjainak fellépése
20,30 óra Sztárvendég a magyarországi
„BON-BON”
együttes
21,30 óra Utcabál – a zenét
a csicsói „GRANDIOSO”
szolgáltatja
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Komárom legjobb diákjai
polgármesteri fogadáson

A komáromi alap- és középiskolák igazgatóinak, pedagógusainak és diákjainak ünnepélyes találkozójára került sor városunk polgármesterével és képviselőivel a 2015/2016-os tanév legkiválóbb diákjainak fogadása alkalmából. Délelőtt 44
olyan alapiskolás vehetett részt a találkozón, akik a olimpiákon, megmérettetéseken remekeltek, délután pedig 36 sikeres
középiskolás vehetett át polgármesteri díszokleveleket.

VIII. Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedűés Kamarazene-verseny a Duna Menti Múzeumban

A jövő virtuózai a pódiumon

Polgármesteri küldöttség
Gyulán

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere meghívásának eleget téve Stubendek
Június 3-án került megrendezésre az a nemzetközi hegedű- és kamarazene-verseny, amely a
komáromi születésű Beliczay Gyula (1835. augusztus 10., Komárom – 1893. április 30., BudaLászló vezette négyfős delegáció látogatott el a Békés megyei városba a hétvégén. Annak
pest) magyar zeneszerző, a Országos Zeneakadémia tanára nevét viseli. A versenyen csaknem
ellenére, hogy a két település közti kapcsolatfelvétel alig egy éve történt, szakértői szinten
350-en vettek részt, ami azt jelzi, hogy a nemzetközi porondokon is egyre elismertebbé válik a
intenzív háttértárgyalások zajlanak, mefiatal vonósok versenye.
lyek eddigi legnagyobb eredménye a polIdén a verseny két helyszínen ti Liszt Ferenc Zeneművészeti viselte a gútai és a komáromi
gármesteri szintű találkozó létrejötte volt.
zajlott. A szólóhegedűsök a Egyetemről), Németországból, művészeti alapiskolát, akiknek
Duna Menti Múzeumban mutat- Ausztriából, Magyarországról teljesítményét ezüstsávval jutal„Gyula és Komárom városok rendkívül hahatták meg tudásukat. Nívós volt és természetesen Szlovákiából mazta a zsűri.
sonló adottságokkal bírnak mind méretüket,
a szakmai zsűri is, hiszen a jövő érkeztek versenyzők, akik reg- Szólóhegedű versenyben a déllélekszámukat és adottságaikat tekintve is” –
muzsikusainak technikáját, dina- gel fél kilenctől este fél nyolcig komáromi Pálinkás Dorottya
mondta Stubendek László, akinek véleménye
(pedagógusa Takács Hajnalka,
mikai előadásmódját a budapesti váltották egymást.
szerint a magyarországi település követendő
Ácsné Szily Éva, a pozsonyi A fődíjat (Nyitra megye elnöké- korrepetítora Bellus Dorottya)
példaként szolgálhat Komárom számára. „Váaranysávos lett,
rosunkkal ellentétben Gyula az elmúlt húsz év
az ugyancsak
során élni tudott a változó környezet kínálta
dél-komáromi
lehetőségekkel, s az európai uniós csatlakoNagy Annamázás teremtette forrásokat felhasználva olyan
ria pedig (peturisztikai központtá transzformálta önmagát,
dagógusa Tamelyről mi csak álmodhatunk. Óriási gyógy- és
kács Hajnalka,
termálfürdő, felújított vár, impozáns kastélykorrepetítora
múzeum csalogatja a turistákat az év minden
Bellus Dorot�napján, akikből nincs is hiány. Komárom célja
Munkában a zsűri és az izgatott szülők
tya) bronzsávos
ugyanennek a megvalósítása idehaza” – fejtetTörök Ferenc, Délnek a díját) Kovács besorolást kapott.
te ki Stubendek László. Ahogy azt Knirs Imre,
Komárom, és Győr
Sára, a budapesti Az egyik tanári díjat Daniš KaKomárom alpolgármestere elmondta, egy köképviseletében pedig
Tóth Aladár zene- rol vehette át, aki Viktor Knapot
zös európai uniós pályázat benyújtása lesz az
Medveczky-Horváth
iskola
növendéke (hegedű) tanítja a diószegi alapegyüttműködés következő lépése. „Bízunk enGyörgyi bírálta el.
nyerte (pedagógusa iskolában. Viktor az 1. kategórinek sikerében, mely jó eséllyel megalapozhatA kamarazenészek
Ácsné Szily Éva), ában kiváló teljesítményéért az
ja további együttműködésünket, partnervárosi, tárideje június végén jár le, így hát nincs időnk
versenyét a Tiszti paamelyet Stubendek aranysávot érdemelt ki.
esetleg később testvérvárosi kapcsolat létre- tétlenkedni” – fogalmazott az alpolgármester.
Szitás Péter
Ďurčová Eva
vilon dísztermében
László mérnök, Kojöttét. Közös pályázatunk benyújtásának hakép: Jakab István
tartották, ahol a zsűri
márom város polgártagja volt a bécsi Armestere adott át.
kadij Winokurov, a A két Mága Zoltán, A hazaiak közül a
győri Vagyon István ám most csak az if- gútai Denisa Keszeés Svikruha Márta.
jabbik versenyzett liová (pedagógusa
Ezzel a címmel jelent meg 1994-ben az akkor Vasárnap – plusz karácsonyi számában
Összesen 52 művéBalázs Béla, korreDénes György tollából egy vele készült riport. A híres komáromi hajógyár hajóépítője,
szeti intézményből (művészeti petítora Nagy István) aranyságyártásigazgatója volt, ahol 16 évesen kezdett dolgozni és – kis kitérővel – nyugdíjazásáalapiskolákból és középfokú vos lett. Kamara zenében pedig
ig a hajóépítők nagy családjának volt tagja. Saját bevallása szerint 450 hajó építésében
zenei intézményekből – pl. a Csiba Hajnalka (hegedű), Domvett részt.
Richter János Zeneművészeti bi Gergely (hegedű) és Balázs
Szakközépiskolából, a budapes- Béla pedagógus (hegedű) képA Csemadok komáromi szer- portban. Nagy Jenő, a szlovák a Gaudium Polgári Társulás
vezetének és a hajógyár kul- rádió magyar adásának akkori „PIROS BETŰS ÜNNEP A
turális egyesületének lelkes főszerkesztője
meghívására TE NEVED” címmel emlékszínjátszója volt. Az ötvenes, 1952-től a rádióban énekelt és estet rendez a Kultúrpalota
hatvanas években, népszerű- a Supraphon lemezkiadó 96 dísztermében 2016. június
ségének tetőpontján népszín- dalt játszott fel vele hangle- 19-én, vasárnap 18 órai kezA rendőrség a múlt héten kérte a lakosság segítségét egy
műveket, egyfelvonásos dara- mezre. Rendszeresen szerepelt dettel, neves művészek közrabló elfogásához, akit azután néhány nap alatt sikerült
bokat, drámákat vittek színre a rádióban, tévében, fellépett reműködésével. A fellépők:
őrizetbe venni. Múlt héten szerdán ismét rablótámadás törnagy sikerrel. A legszebb si- Karel Vlach társaságában is, és a Gaudium Vegyes Kar, Gaál
tént Komáromban, ezúttal a Víz utcában.
kert a Vitézek és hősökkel ér- kedves barátja volt Seress Re- Jenő, a Szlovák Filharmónia
ték el, megnyerték az amatőr zső, aki szintén Komáromból Kórusának szólistája és zenész
Szerdán a délelőtti órákban a A rendőrség a nyomozáshoz
színjátszók országos versenyét származott és a szövegíró zene- barátai: Mezei Ernő, Lengyel Csaba, Pásztor István, Grassl
Víz utcában egy ismeretlen ismét a lakosság segítségét
Prágában, és az oklevelet a szerző, Szenes Iván. A Magyar István és Erich Boboš Pro- Ferdinánd, Pfeiferlik Tamás és
tettes letépte egy idős asszony kéri. Ezért, ha valaki június
kulturális ügyek akkori mi- Televízió Halló című műsorá- cházka, valamint Dráfi Mátyás Szebellai Dániel. A szereplők
nyakláncát, amelynek értéke 8-án, szerdán 11 óra körül a
nisztere, Zdeněk Nejedlý adta ban Koncz Zsuzsával és Antal Jászai Mari-díjas, érdemes és az est rendezője, Stirber Lamegközelítőleg 250 euró volt. Víz utca 8-as számú ház beát a komáromi színjátszó cso- Imrével közösen szerepelt.
művész, Zsákovics László, jos, a Magyar Kultúra Lovagja
A 180 cm magas, 40 év körü- járata körül gyanús alakot
Ezután a bevezető után most Pazdernik Erzsébet, Záhors- nevében is szeretettel hívok
portnak.
li, öltönyt viselő férfi a táma- látott, vagy bármilyen inforCsehszlovákia- és Magyaror- már elárulhatom, hogy a köz- ká Kuczmann Renáta, Kulin mindenkit egy vidám, a régi
dást követően elmenekült a mációt tudna nyújtani a tászágszerte közkedvelt nóta- kedvelt komáromi Csík Já- Eduárd, Zsitva Tamás, Ganzer kor emlékeit felidéző, felhőthelyszínről. A rendőrséget madással kapcsolatban, hívja
és táncdalénekes. Sok ezren nosról van szó, akinek meg Róbert, Siposs Jenő, Kalmár len zenés szórakozásra!
egy szemtanú értesítette, aki a 158-as telefonszámot. A
rajongtak érte, ahogy Dénes nem élt 95. születésnapja tisz- Zsuzsanna, Fekete Éva, Nagy
Dr. Keszegh Margit,
a tömbházak egyik erkélyéről tettes 7-12 évig terjedő börGyörgy írja a vele készült ri- teletére a Jókai Egyesület és Ferenc, Bálint Albert, Takács
a Jókai Egyesület elnöke
látta a támadást.
tönbüntetésre számíthat.

„Akinek órák alatt szétkapkodták a lemezeit”

Komáromban ismét
megtámadtak egy idős hölgyet
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Növényvédelem
Júniusi teendők a kertben

Egyre többen érdeklődnek,
hogy valóban olyan veszélyes gyomnövény-e a szépnevű aranka, mivel megjelent a
csallóközi kertekben is. A kérdésre rövid a válasz: Igen!
De miről is van szó? Az aranka
(Cuscuta) az összenőtt szirmú
szulákfélék (Convolvulaceae)
családjába tartozó nemzetség.
Korábbi
rendszertanokban
az önálló Cuscutaceae család
egyetlen nemzetségeként is

komló stb.), de előfordul csillagfürtön is.
A többi faj vadon növő növényeken élősködik. Az aranka magja a talajban csírázik,
a csíra szőrös és süvegtelen
gyököcskéje a földbe furakodva szilárd helyzetbe kerül,
a szárrésze felfelé irányul, és
ingaszerű mozgást (nutációt) végez, míg rátalál a gazdanövényre, növekedésénél
fogva rácsavarodik és a gaz-

Az aranka szinte megfojtja anyanövényét
kezelték. Magyar népies nevei:
aranyfonalfű, boldogasszony
haja, fecskefonal, fonalfűnyüg,
görényfű, hajnevelőfű, herefene, herefojtó, köszvényfű, lucernakosz, paplanfű, pippany.
A lenfojtó aranka (Cuscuta
epilinum Weihe) a lenvetésben tesz kárt, de megél a lóherén és lucernán is, amelyen
különben a herefojtó és az illatos aranka él.
A herefojtó vagy kis aranka
(Cuscuta trifolii Bab.), a lóherén és a lucernán élősködik, vékony szálú, ún. „ördögcérna”.
Az illatos, vagy nagy aranka
(Cuscuta campestris Yuncker),
szintén lóherén és lucernán
élősködő, szála durvább, rostosabb, zöldessárga. Paprikán,
paradicsomon is megél.
A kakukkfűfojtó aranka (Cuscuta epithymum /L./ L.) károsíthat lucernában is, de főként
különböző füveken élősködik.
A közönséges aranka, vagy
aranyfonalfű (Cuscuta europaea L.) szára vöröslő vagy
sárgás, leginkább sziromtalan
növényeken él (fűzfa, csalán,

danövénnyel érintkező oldalán apró dudorok alakjában
szívókat fejleszt, melyek a
gazdanövény szárára erősen
ráilleszkedve, elvonják attól a
táplálékot. Ezáltal a gazdanövényt gyengítik, sőt el is pusztítják, és ezzel a termesztett
növényi kultúrákban nagy kárt
okoznak.
Az aranka a fitoplazma-baktériumok fertőzési vektora is
lehet.
A zöld vetésben eleinte halvány kerek folt alakjában jelentkezik, amely mindinkább
nagyobbodik, terjed. Nagy
mértékű károsításának megakadályozására irtani kell. Az
aranka nem az ősi, közép-európai flóra tagja, csak a 18.
század közepén került el a
magja hozzánk Észak-Amerikából, s szakaszosan ugyan,
de újabban ismét gyorsan terjed. A nyáron láttunk olyan
szántóföldi táblát, ahol több
volt az arankás folt, mint a vetett növény. Indokoltan került
tehát a legveszélyesebb, nehezen kiirtható 48 gyomnövény

Szófogadó beteg
közé. Próbáljuk kézzel lecsipkedni, majd ősszel, a terménybetakarítás után (lehetőleg 2
alkalommal) totális gyomirtószerrel (Glialka, Rondup, Kapazin) kiirtani. Sajnos a magja
éveket kibír a földben, viszont
ha kaszáljuk, elhinti magját és
tovább fertőzi a talajt. Veszedelmes ellenfél!
Gyümölcsfák
Ahhoz, hogy egészséges gyümölcsöt szüreteljünk, jobban
oda kell figyelnünk fáinkra.
Az őszibarackot például a keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és a levéltetű veszélyezteti. Ellenük az alábbi szerek
valamelyikével védekezhetünk: Delta EW (2 ml/10l) Karate Zeon 5 CS (1,5 ml/10 l)
használatával.
Ugyanakkor
az érés közeledtével gondolni kell a gyümölcsmonília
károsításának megelőzésére
is, ezért a permetlébe keverni
kell például Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx és Ornament 250 EW (valamennyi
7,5 – 10 ml/10 l – várakozási
idő 21 nap!) is. Ugyanezeket a
készítményeket bevethetjük a
kajszinál is, ha még nem kezdett érni. Mivel a cseresznye
és a meggy már sok helyen
érik, permetezni nem szabad.
Viszont a moníliával fertőzött
gyümölcsöket össze kell gyűjteni, és amennyiben a monília
miatt elszáradt ágakat látunk,
azokat le kell vágni és meg
kell semmisíteni, hogy megelőzzük a jövő évi fertőzéseket.
Szőlő
A szőlőben folytatni kell a
peronoszpóra, a lisztharmat
és a tarka szőlőmoly elleni
védekezést. Peronoszpóra ellen jó például az Emendo M
(20 g/10 l), Fantic F (20 g/10
l). Lisztharmat ellen az alábbi
szerek közül választhatunk:
Collis (4 ml/10 l), Discus (2
g/10 l). Szőlőmolyok ellen
ajánlják többek között a Biobit
XL (15 ml/10 l), Cyprin 10 EC
(2,5 ml) permetszereket. -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.) Szabadságra van szüksége
ezen a héten élete minden területén. Olyan erős önben ez az igény,
hogy ha valaki korlátozni próbálja, akár arra is képes, hogy egy időre
megszakítsa vele a kapcsolatot. Azt tudnia kell azonban, hogy felelőtlenség lenne ezért feláldozni egy barátságot, vagy egy szerelmet.
HALAK (február 21. – március 20.) Nem érzi, hogy haladna
problémái megoldásában, ennek ellenére jelentős lépéseket maga
mögött tudhat már. Ezek talán nem voltak a leglátványosabbak,
de mindenképp fontos állomásai egy belső átalakulásnak, ami a
komoly változások elengedhetetlen feltétele.
KOS (március 21. – április 20.) Ez a hét nem szabad, hogy önmaga feláldozásáról szóljon, mert most könnyen visszaélnek vele és
mire észbe kap, máris benne találja magát egy újabb alárendelt
kapcsolatban. Fogadja el, hogy egyenrangúak és már a kapcsolat
elején szabjon határt önmaga védelmére.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha túl egyhangúnak érzi az életét
mostanában és változatosságra vágyik, tehet apró lépéseket is ennek megváltoztatására. Elég, ha minden bevásárláskor vesz egy
olyan ételt vagy italt, amit még nem kóstolt, ha meghallgat olyan
zenéket, amelyeket nem szokott, vagy könyveket olvas.

Májusi szerencsés megfejtőnk Illés Ottó Gútáról, gratulálunk, a nyereményét elküldjük.
A júniusi megfejtéseket július 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

Mórickáék a 10. emeleten laknak, elromlott a
lift. Felfelé bandukolva megszólal Móricka:
– A ku...
Az apja befogja a száját és azt mondja:
– Móricka, itt ne beszélj ilyeneket, mert meghalják! Majd fent elmondhatod.
Két emelttel feljebb Móricka megint megszólal:
– A ku....
Az apja megint befogja a száját és ugyanazt
mondja. Végre felérnek.
– Most már mondhatod! – mondja az apja.
– A kulcsot lenthagytuk!
– Mit mond a szőke nő, ha nekimegy a fának?
– ???
– Pedig én dudáltam!
Aranyköpés
Azoknak az embereknek, akinek a látókörük
szűk, rendszerint széles a nyelvük.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Különös gondot fordít mostanában a külsejére. Sokat tett azért, hogy csúcsformában legyen
és elégedett is lehet az eredménnyel. Egészségére is több időt
tud most szakítani, jobban odafigyel saját szükségleteire és ez
meglátszik testi, lelki közérzetén is. Tartsa meg ezeket az új szokásait!
RÁK (június 22. – július 22.) Ha ezen a héten kellő komolysággal és odafigyeléssel végzi a munkáját, ha képességeit célzottan
használja, nem lesz hiány dicséretben és elismerésben. Új terveket kovácsolhat, de ezeket csak akkor ismertesse másokkal, ha
annyira kiforrottak, hogy keresve sem lehet hibát találni bennük.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kicsit kedvetlen és hanyag a hét elején, ami önt talán idegesíti, de a környezetében élők
elégedetten tapasztalják, hogy ön is csak gyarló ember, akinek vannak rosszabb napjai. Csütörtök körül azonban véget ér ez az időszak
és újra az a kiegyensúlyozott és harmonikus ember lesz, mint régen.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Tele van ugyan ezen a héten
tetterővel és tenniakarással, de kénytelen tudomásul venni, hogy bizonyos dolgokhoz egyszerűen több idő kell. Ezért ne cselekedjen elhamarkodottan. Ez leginkább szakmai és pénzügyi téren igaz. Így elkerülheti
a szükségtelen és időrabló hibákat.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bármilyen feladatok várnak is önre ezen a héten, módszeresen járjon el! Így talán lassabban, de sokkal biztosabban célba ér. Ezt még szerelmi
ügyekben is célszerű szem előtt tartania, bár érzelmi kérdésekben
az is fontos, hogy adott helyzetben spontán döntést tudjon hozni a
szívére hallgatva.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten bőven lesz
alkalma kiélvezni a másik nem csodálatát és ha van valaki a közelében, aki szépnek és kedvesnek látja önt, az átalakítja a saját magáról
alkotott véleményét is, ez pedig erősíti önbizalmát. Magabiztossága
pedig lazábbá és közvetlenebbé teszi.
NYILAS (november 23. – december 21.) Figyeljen oda ezen a
héten, hogy megmaradjon belső nyugalma és semmi se zökkentse ki a pihenésből. Ehhez elengedhetetlen, hogy partnerével őszinte legyen és tudatosan dolgozzon azon, hogy közel legyenek egymáshoz. Szervezzenek minél több közös programot!
BAK (december 22. – január 20.) Amikor csak teheti, menjen ki
a szabadba ezen a héten. Egy kellemes séta vagy bármilyen mozgás – akár esőben is – kitisztítja a gondolatait és segít tisztázni,
hogy mi az, amit igazán fontos, s mi az, amin változtatni szeretne, amiről nem akarja, hogy továbbra is része legyen az életének.
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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
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

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

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

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

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

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
Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

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

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk
* Megrendelhető szabadföldi
paprikapalánta (csemege, fűszer) • nagyvirágú krizantémpalánta Cserháton. Tel.: 0914
224 677, 0902 302 742.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Vállalok festés utáni lakástakarítást. Tel.: 0907456840.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

* Eladó 7-áras telken levő,
5-szobás családi ház. Tel.: 0915
207 917, 0918 982 441.

Megrendelhetők PVC
és alumínium ablakok
és ajtók. Tel.: 0907 456 840.
* Predám 90 litrovú mrazničku (značka Beko). Cena dohodou. Tel.: 0903 936 659

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
június 17-től 23-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00 Astro-világ, 7.05 Csoda
karácsonykor (amer.), 12.15
Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 13.15 Duval
és Moretti (francia), 14.25
Gyilkos sorok (amer.), 15.30
Lopakodó (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Fogtündér
(amer.), 21.10 A rettenthetetlen (amer.), 1.00 A kalandor (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.45
Egy rém modern család
(amer.), 13.45 A halhatatlan szerelem (amer.),
15.50 Családi űrutazás
(amer.), 18.00 Híradó,
18.50 1 perc és nyersz!,
19.50 Miről álmodik a
lány (amer.), 21.55 Papásbabás (amer.), 23.50 Baromi őrjárat (amer.), 1.55
Tasmán ördögök (amer.)

RTL II

9.00 Érintés (amer.), 11.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 13.00 Az álmodó
(amer.), 16.00 A narancsvidék (amer.), 17.00 A narancsvidék (amer.), 18.00
Nyomtalanul (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Erőnek erejével (amer.), 22.00 A belső
ellenség (amer.), 23.00 Az
álmodó (amer.)

M2

12.40 Tintin kalandjai,
13.10 Nálatok laknak állatok?, 15.15 Sherlock, a
jak, 16.15 Inami, 17.05
Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.10 Melissa
és Joey (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 0.05 Fesztivál
Stage Pass, 1.05 Jabberwocky (angol)

Duna tv

10.50 Térkép, 13.05 Csúf
szépség (angol), 14.10
Peru, Chile, 14.45 Forma-1, 16.25 Szeretettel
Hollywoodból, 17.00 A
muskétások (angol), 18.00
Híradó, 18.35 Szerencseszombat, 19.30 A szerelem diadala (olasz), 21.10
Megérzés (amer.), 0.30
Fogjunk tolvajt! (amer.)

Duna World

10.15 Öt kontinens, 11.25
Rozmaring (magyar), 13.50
A lipicai, 14.45 Magyar
történelmi arcképcsarnok,
15.05 Hogy volt?, 16.05
Balatoni nyár, 19.00 Mindenből egy van, 20.00
Egynyári kaland (magyar),
21.30 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

13.05 A szerelem illata (olasz), 14.50 Zoja
(amer.), 17.55 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Úttalan
utakon, 20.30 Labdarúgás, 23.05 Mixzóna, 23.30
Highlight, 0.10 Határok
nélkül (amer.)

Pozsony 2

12.40 Kapura, 13.20 Farmereknek, 13.45 Vadászmagazin, 14.10 Tesztmagazin, 14.35 Labdarúgás
– EURO 2016, 20.00 Híradó, 20.40 A győztes
csehszlovák), 22.05 Fargo
(amer.), 23.10 Oblomov
(orosz), 0.30 Labdarúgás
– EURO 2016

Markíza tv

6.55 Mesék, 10.30 A holnap emberei (amer.), 12.25
Masterchef, 13.40 Tuxedo
(amer.), 15.50 Babovřesky
2 (cseh), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Bridget
Jones
naplója
(amer.), 22.40 Gyilkolni
való főnökök (amer.), 0.40
Ismétlések

JOJ TV

10.55
Viszlát,
nagyi!,
12.20 Kovbojok és angyalok (amer.), 14.30 Találd ki
(amer.), 16.45 Csillag születik, 18.20 A pubertáskor,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Speciális egység
(amer.), 23.00 Keményfej 3
(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, 10.20
Stahl konyhája, 12.00 Falforgatók, 13.30 Gyilkos
sorok (amer.), 15.40 Dolgozó lány (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Madagaszkár (amer.), 19.30 Mamma
Mia! (amer.-angol-német),
21.50 Augusztus Oklahomában (amer.), 0.25 Spancserek (amer.), 2.40 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.55 Egy
rém modern család (amer.),
11.55 Dallas (amer.), 13.55
Miről álmodik a lány?
(amer.), 16.05 A pokoli sziget rabjai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11
(német), 19.55 A kismenő
(amer.), 21.45 A hang ereje
(amer.), 0.25 A Vörös Sas
legendája (spanyol)

RTL II

9.55 Balek-suli (amer.),
11.50 Segítség, bajban vagyok!, 16.50 Erőnek erejével (amer.), 18.50 Bolondok
aranya (amer.), 21.00 Agymenők (amer.), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Showder Klub,
0.00 Balek-suli (amer.)

M2

12.40 Tintin kalandjai,
13.10 Nálatok laknak állatok?, 15.15 Sherlock, a
jak, 17.05 Gyerekversek,
17.20 Alvin és a mókusok,
19.05 Dínó-vonat, 19.40
Állatkert a hátizsákban,
20.10 Melissa és Joey
(amer.), 21.05 Café de Flore (francia-kanadai), 23.40
Út a háborúba

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.55
Rúzs és selyem, 13.30 Így
készült, 14.30 Forma-1,
17.05 Mennyei kötelék,
18.00 Híradó, 18.35 Cédrusliget (amer.), 19.20
Újra nyomoz a páros
(amer.), 20.50 Labdarúgás, 23.00 A jó rabló (írangol),0.50 Újra nyomoz a
páros (amer.)

Duna World

10.40 Fölszállott a páva,
12.50 A természetfilmezés
kulisszatitkai, 13.50 Szabadság tér 56, 14.40 Fajmentők akcióban, 15.45
Kisvárosi mozi, 16.20
Balatoni nyár, 17.50 Öt
kontinens, 18.25 Szeretettel Hollywoodból, 19.00
Gasztroangyal, 20.00 A
zene az kell, 21.30 És félt
a párt, 22.15 On the Spot

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Bud Bindi, 16.30
Senki sem tökéletes, 17.40
Menjünk a kertbe!, 18.20
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás –
EURO 2016, 23.30 Highlight, 23.50 Határok nélkül
(amer.), 0.40 Ha ezer klarinét...(csehszlovák)

Pozsony 2

10.25 A fiú hegedűvel,
11.50 A család, 13.30 Orientációk, 15.55 Ég és föld
között, 17.10 Néha meg
tudnálak ölni, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Csendes Don (orosz), 22.15
Jázmin könnyei (amer.)

Markíza tv

7.10 Scooby-Doo (amer.),
10.30 Bridget Jones naplója (amer.), 12.35 Jó tudni,
14.45 Chart Show, 16.45
Kredenc, 17.50 Felvég-alvég, 19.00 Híradó, 20.30
Macsók Vegasban (amer.),
22.40 Zsaruk (amer.), 1.00
Gyilkolni való főnökök
(amer.)

JOJ TV

9.35 Pat és Mat, 10.40 Építünk, javítunk, 11.20 Reality
show, 12.50 Dardevil (amer.),
15.05 Jurassic Park (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Szörnyek tengere (amer.), 23.05
Belső ellenség (amer.), 1.05
Keményfej 3 (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

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 Cápa (amer.), 0.15
Bukott angyalok (amer.)

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 Szökőhév (amer.ír), 23.40 Franklin és Bash
(amer.)

12.35 Új csaj (amer.),
13.00 Hazug csajok társasága (amer.), 14.05 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.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Új csaj (amer.),
13.00 Hazug csajok társasága (amer.), 14.05 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 Számos pasas (amer.),
0.05 Grace klinika (amer.)

RTL Klub

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 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 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), 19.25 Szerelemben, háborúban (török), 20.20 Kékfény, 20.50
Labdarúgó-Eb, 22.55 Hawaii Five.0 (amer.), 0.20 A
jó rabló (ír-angol)

Duna World

11.25 Tücsök (magyar),
13.20 Médiak likk, 14.10
Múzeumtúra, 16.05 Balatoni nyár, 18.05 Kulturális örökségek, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Már egyszer
tetszett!, 21.00 Híradó,
21.30 Munkaügyek, 22.05
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
Lynley felügyelő, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Hegyimentők, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.20 Labdarúgás –
2016, 23.45 Highlight, 0.05
Határok nélkül (amer.), 0.50
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

13.40 Autószalon, 15.00
Hova menjünk nyáron,
15.30 Nemzetiségi magazin, 17.40 Hírek, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Mata Mata (amer.), 21.50 A
történelem, 22.30 Ballada
a katonáról (orosz), 23.55
Labdarúgó-Eb

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.55
Farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Itt
én őrködöm (cseh), 23.35
NCIS (amer.)

JOJ TV

13.05 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 Veszélyesen szőke
(amer.), 22.45 Mafsztori, 0.35 Az igazságosság
(amer.)

RTL Klub

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 Oviapu 2
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 Revolution (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Egy komisz kölyök
naplója, 14.25 Pin kód, 16.15
Peppa malac, 16.30 Mesélj
nekem!, 18.00 Franklin és barátai, 18.55 Eperke legújabb
kalandjai, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Párizsi helyszínelők (francia)

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), 16.55
Doc Martin (angol), 17.50
Labdarúgó-Eb, 20.00 Híradó,
20.50 Labdarúgó-Eb, 23.30
Soha ne mondd, hogy soha
(amer.-angol)

Duna World

11.35 Utak (magyar), 12.50
A természetfilmezés kulis�szatitkai, 14.45 Nemzetiségi
magazinok, 16.00 Balatoni
nyár, 18.05 Kötél a mélyben,
19.00 Hogy volt?!, 20.00
Dallamról dallamra, 21.30
Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Lynley felügyelő, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei, 16.55 Hegyimentők,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Labdarúgás – EURO 2016,
23.30 Highlight, 0.10 Határok nélkül (amer.), 1.00
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
A Kárpátok virágai, 15.00
Hová menjünk nyáron?,
17.00 Régmúlt idők nyomában, 17.35 Labdarúgás
– EURO 2016, 20.00 Hírek,
20.10 A nagy nap, 22.35
Talkshow, 0.00 Fesztivál

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
12.55 NCIS (amer.), 14.55
Szalvéta
nélkül,
16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.30 Az
anyós, 22.50 Családi történetek, 23.50 NCIS (amer.),
1.50 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

9.30 Tárgyalóterem, 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 3. (amer.), 23.40
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Új csaj (amer.), 13.00
Hazug
csajok
társasága
(amer.), 14.05 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), 22.40 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 Jumanji
(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 Egyszer volt, hol nem
volt, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Monty Python Repülő
Cirkusza (angol), 0.45 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.20
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.15 Erdészház Falkenauban
(német), 16.05 Charly, majom
a családban (német), 17.00 Doc
Martin (angol), 17.50 Labdarúgó-Eb, 20.00 Híradó, 23.00
Szabadság tér 56, 23.55 Róma
ege alatt (olasz)

Duna World

11.15 Lakótelepi mítoszok,
12.50 A természetfilmezés
kulisszatitkai, 14.10 Nagyok,
14.40 Kárpát expressz, 15.05
Nemzetiségi műsorok, 16.05
Balatoni nyár, 18.00 Túlélés
vagy népszolgálat?, 19.00
Hogy volt?, 19.55 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30
Munkaügyek (magyar), 22.00
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Lynley felügyelő (olasz),
16.25 A világ kincsei, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás – EURO 2016, 23.30
Highlight, 0.10 Úttalan utakon, 0.40 Lynley felügyelő
(angol)

Pozsony 2

14.00
Fesztivál,
14.25
Művészetek, 15.00 Hova
menjünk nyáron?, 15.25
Magyar magazin, 16.30
Vadászoknak, 17.35 Labdarúgás – EURO 2016, 20.00
Hírek, 20.10 A rózaszín delfin titka, 21.00 A veszélyes
műanyagok, 22.30 Művészetek, 23.00 Éjszaka a levéltárban, 0.15 Labdarúgás
– EURO 2016

Markíza tv

10.50 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
13.55 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Szerető
család,
21.30
Chart Show, 23.55 Mattoni Koktél Fesztivál, 1.30 A
hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.50
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, 22.15 Viszlát, nagyi!, 22.50 Geissenék, 23.45
Az igazságosság (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.55 Mokka, 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.),
23.30 A férjem védelmében
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 Hazug csajok társasága (amer.), 14.05 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 Keresem a családom, 22.35 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 Hazug csajok
társasága (amer.), 14.05 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
Én, a robot (amer.), 00.05
Revans (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 Kegyes hazugság
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 King (kanadai),
23.00 Barátok közt, 23.30 Kegyes hazugság (amer.)

M2

11.45 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 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Bosszú
(amer.), 23.25 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), 19.30 Szerelemben, háborúban (török),
20.20 A Bagi Nacsa Show,
21.20 Mindenem a tied
(amer.), 23.00 A nyaraló
(magyar)

Duna World

11.20 A váratlan utazás
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika,
16.10 Balatoni nyár, 18.05
Gyurika, 19.05 Hogy volt?,
20.00 Szenes Iván írta,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.35
Lynley felügyelő (angol),
15.30 Lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Az utolsó verseny (amer.), 22.10 Felhőatlasz (amer.), 0.55 Lynley
felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.40 A rózsaszín delfin titka, 13.30 A veszélyes műanyagok, 15.25 Roma magazin, 17.00 Régmúlt idők
nyomában, 18.45 Esti mese,
19.50 Röplabda, 22.15 Tudományos magazin, 23.35
Rendőrség, 23.55 Profik

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.55
A farm, 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.30 Masterschef, 22.50 Családi történetek, 23.50 NCIS (amer.),
1.45 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.50 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, 22.35 Doktor Tökéletes, 23.40 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 Tom és Jerry
(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
Egy komisz kölyök naplója,
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 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Bosszú
(amer.), 0.25 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Főzni úton-útfélen, 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
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
22.05 In Memoriam Zsigmond Vilmos

Duna World

13.40 Összhang, 14.50 Kosár, 15.55 Balatoni nyár,
17.55 Herman Ottó, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Slágertévé, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 15.30
Lehetőség, 16.40 A világ
kincsei, 16.55 Hegyi mentők, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem
tökéletes, 22.30 Maffiózók,
23.35 Ideális hely (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.45
Orientációk, 14.30 Művészetek, 15.00 Hova menjünk nyaralni, 17.00 A
régmúlt idők nyomában,
18.45 Esti mese, 19.50
Röplabda, 22.10 A fiam
volt (amer.), 23.50 Jazz

Markíza tv

10.00 Jószomszédi viszonyok, 11.00 Családi történetek, 11.55 Cobra 11 (német), 13.00 NCIS (amer.),
14.55 A farm, 16.00 Családi történetek, 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Az élet az élet (cseh),
22.40 Kredenc, 0.05 NCIS
(amer.), 2.00 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

8.35 Tárgyalóterem, 10.50
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
Armageddon (amer.), 0.00
Elektra (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 18-án Arnold, Levente
június 19-én Gyárfás
június 20-án Rafael
június 21-én Alajos
június 22-én Paulina
június 23-án Zoltán
június 24-én Iván
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Tuška Pavol és Banzi
Réka
Gútán: a gútai Csontos Csaba és Berczeli Veronika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Bozsakyová Izabella, Csillag Ádám, Kopócs Dorina, Negyed Csaba, Hladilová Mya Reyne, Szász
Emma Sára és Zauška Matej, a gútai Beck Luca és
Lakatos Kevin, az ógyallai Lakatos Sebastian és Pastoreková Rebeka, a nagyharcsási Lakatos Vanesa, a
dunamocsi Kuczman Péter, a szentpéteri Kokyová
Vanessa és a tardoskeddi Benyík Oliver.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Jelínek Rostislav (62 éves), Belobradová
Anna (91 éves), Milan Bičian (85 éves), Likér Mária
(90-éves) és Vargová Julianna (86 éves), a gútai Hrabovská Priska (80-éves) és Hodosi Margit (77 éves),
a gadóci Masár Ján (86 éves), a bajcsi Bachorecz Ilona (75 éves), a dunaradványi Hajtman Éva (63 éves),
a pathi Szűcs Vilmos (82 éves), a bogyaréti Farkas
Magdolna (67 éves), az ekeli Németh Irén, a szentpéteri Oršolik Štefan (81 éves), valamint a kassai Libáriková Valéria (89 éves),
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a családtagoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik június 3-án
részt vettek a szeretett feleség,
édesanya, anyós és nagymama,

A Dunatáj receptkönyvéből

RAKOTT SERTÉSSZELET PANNA COTTA MÁLNÁVAL
Hozzávalók:

Hozzávalók:
4 szelet sertéskaraj
30 dkg brokkoli (fagyasztott)
50 dkg konyhakész gnocchi
20 dkg koktélparadicsom
1 csomag minimozzarella
1 üveg paradicsomszósz
(40 dkg)
4 ek olaj (+ a tálhoz)
bazsalikom
édes-nemes paprika
bors, só
Elkészítése:

1 db vaníliarúd
5 dl habtejszín
10 dkg kristálycukor
3 db lapzselatin
20 dkg málna
vaj
porcukor (a formákhoz)

A felengedett brokkolit tepsibe tesszük, és a 220 fokos sütőbe toljuk néhány
percre, hogy kissé megszikkadjon. A gnocchit forrásban lévő, sós vízben a csomagolásán megadott utasítás szerint kifőzzük. A megmosott koktélparadicsomot és a leszűrt mozzarellát négyfelé vágjuk. A brokkolit és a gnocchit összekeverjük a paradicsomszósszal, azután egy kevés sóval, borssal és paprikával
meghintjük. A keveréket kiolajozott tűzálló tálba simítjuk. A hússzeleteket megmossuk, szárazra töröljük. Kissé kiklopfoljuk őket, sózzuk, borsozzuk, majd a
felforrósított olajon mindkét oldalukat aranyszínűre sütjük. Végül a tálban elrendezzük a paradicsommal, továbbá a mozzarellával együtt, és a 220 fokos
sütőben 10 percig sütjük. Forrón, néhány levél bazsalikommal díszítve tálaljuk.

Elkészítése:
A vaníliarudat hosszában felhasítjuk és a belsejét kikaparjuk. A
tejszínt egy kis lábasba öntjük, beleszórjuk a kikapart vaníliamagot, valamint a cukor felét, és lassú tűzön állandó keverés
mellett kb. 3 percig fűzzük.
A zselatinlapot hideg vízbe áztatjuk, kinyomkodjuk belőle a vizet, majd a meleg tejszínbe tesszük, és folyamatos keverés közben felolvasztjuk benne. 4 tálkát (kb. 1,25 dl-es) kikenünk vajjal
és megszórjuk porcukorral. Az előkészített tálkákban elosztjuk
a felfőzött tejszínt. A tálkák tetejét bevonjuk folpackkal, majd a
hűtőbe tesszük, hogy a krém megdermedjen.
A málna felét és a maradék cukrot egy kis lábasba öntjük, és 5
percig főzzük, majd lehűtjük. A kész panna cottát a formából
egy desszertes tányérra borítjuk, meglocsoljuk a kihűlt málnaöntettel, és a maradék málnával tálaljuk

Príjmeme vodičov klasickej dodávky do 3.5 t v rámci EU!
Mesačne 15-20 000 km. Pribežný nástup. Druh pracovnôho pomeru:
TPP. Parkovanie je v Gbelciach.

Gépjárművezetőket keresünk 3,5 t furgonokra!

EU-n belüli fuvarozásra. Havonta 15-20 000 km. Munkába lépés:
folyamatosan, Szervíz és parkolás Köbölkúton.

Info: europetransportcv@gmail.com, Tel.: 0908 555 600

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
* Eladó átépített garzonlakás
Komáromban. Tel.: 0905 937 882

Idős hölgy ápolót keres!
Tel. 0944 628 040

Pásztor Éva
(szül. Szabó),

végső búcsúztatásán.
Egyúttal köszönjük a virágokat és a részvét őszinte
szavait, melyekkel enyhíteni igyekeztek gyászunkat.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Évek múlnak el bennünk,
mégis létezel,
emléked nem törli
semmi el…
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
június 20-án

Varga Andrásra
Izsán,

halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző felesége .

Gyorsasági motorozás
Szabó „Coco” István folytatja a nemzetközi és hazai gyorsasági motorversenyeken győzelmi diadalmenetét. Május utolsó
hétvégéjétől ez a győzelemsorozat eléggé elkedvetleníthette
vetélytársait...
Május 27-én, Léván rendezték meg a SMP (Szlovák
Motoros Föderáció) versenyének második futamát,
ahol István 9,71 mp alatt
tette meg a 402 m-es utat.
Ez nemcsak azt jelentette,
hogy kubatúratársait győzte le, hanem a nálánál nagyobb motorok is mögötte
értek be a célba.
Elég jól sikerült a „bemelegítés”, hiszen másnap már
a SlovakoRing futamán
állt rajthoz és a legnagyobb
meglepetésre a nap futamaiban csak a második helyet
tudta megszerezni. A végső
döntőben azonban feléledt Szabó „Coco” István a dobogó
a „táltos” és végül megér- legfelső fokán
demelten vehette át az első
Itt a ezer cm3 feletti kategória
helyért járó kupát. Szombaton abszolút győztese lett Coco.
már Lipótszentmiklós mel- Szombaton Pőstyénben rajtolt
lett dübörögtek a motorok. a Szlovák Sprinterek Asszociációjának harmadik
futamán, s mint a
korábbiakon, ezúttal
is első lett. Szabó István 9,65 másodperccel végzett az első
helyen úgy, hogy az
egész nap folyamán
mindvégig megtartotta elsőbbségét. És
még csak az idény
elején járunk...
István és vasparipája

AT L É T I K A

III. CSICSÓI FUTÓVERSENY
VERSENYKIÍRÁS:
FŐSZERVEZŐ: Csicsó község
TÁRSSZERVEZŐ: a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
A VERSENY FŐVÉDNÖKE: Földes Csaba mérnök – Csicsó
község polgármestere
IDŐPONT: 2016. június 25. (szombat)
NEVEZÉS: RAJT IDŐPONTJA: 9 órától iskolások * 9.30
órától felnőttek
NEVEZÉS: A verseny helyszínén 8.15 órától – a helyi sportpályán, illetve a verseny előtti napokban a helyi községi hivatalban június 17-ig, (péntek)
TÁJÉKOZTATÁS:
035/7795103, obecny.urad.cicov@gmail.com
0908/789782 erika.szoboszlay@gmail.com
vagy a nevezés helyszínén
RAJTOLNAK: Igazolt és amatőr versenyzők saját felelősségükre, gyermekek a szülő felelősségére
KATEGÓRIÁK: Fiúk, férfiak – táv hossza 5 km * Lányok,
nők – táv hossza 3 km * Diákok – alsó tagozat 650 m * Diákok
– felső tagozat 650 m * Óvodások 250 m
A-férfiak 15-20 éves korig * F-nők 15-20 éves korig * Lány,
fiú * Lány, fiú * B-férfiak 21-39 éves korig, G-nők 21-39 éves
korig D-AA D-FA * C-férfiak 40-49 éves korig, H-nők 40-49
éves korig D-AB D-FB * D-férfiak 50-59 éves korig, I-nők 5059 éves korig * E-férfiak 60 év felett, J-nők 60 év felett
MEGJEGYZÉS: A kategóriákba történő besorolásnál a születési év a mérvadó, NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
AZ ÚTVONAL HOSSZA ÉS FELÜLETE: mezei út, aszfalt
DÍJAK: A versenykategóriák első három helyezettjét díjazzák
KIÉRTÉKELÉS: 13,15 órakor
FIGYELMEZTETÉS: A versenyt bármilyen időjárás esetén
megrendezik * A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek a saját felelősségre történik * Az elveszett
tárgyakért, felszerelésért, ruhákért a rendezőség felelősséget
nem vállal * A versenyzők saját vagy egyesületük költségére versenyeznek * A versenyzők csak a saját kategóriájukban
versenyezhetnek

A távot gyalogolva is lehet teljesíteni!

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
A bajnoki idény utolsó
találkozóján: DAC B/
Nyékvárkony – KFC Komárom 0:1 (0:1) Hatalmas
szerencséje volt a komáromi
csapatnak, hiszen a mérkőzés
13. percben Faragó lövésébe beleért Slávik, így a találkozó első
és egyetlen gólját ők szerezték.
A dunaszerdahelyi fakócsapat
hatalmas ellentámadások egész
sorát indította a komáromi kapu
ellen, ám a védelmet nem tudták
áttörni. Mindkét félidőt a hazai
csapat pályafölénye jellemezte,
ami nem is csoda, hiszen 43.
percben Gonzálest, a 62. percben Szabót és a 64. percben
Tóthot is leküldte a pályáról a
játékvezető. Büntetőt is rúghattak a szerdahelyiek, de azt sem
tudták belőni. Szép zárása volt
ez a találkozó a III. liga küzdelmeinek. Komáromnak ezen
a hétvégén szünnapja volt, ám
a sportév ünnepélyes zárásáról
ezúttal is gondoskodott a komáromi fociklub vezetősége. (Lásd
a keretes hír.)
IV. liga – délkeleti csoport
Imely – Gúta 0: 4 (2:0) Tét nélküli

mérkőzés volt, a gútai csapat fáradtan, enerváltan játszott, s ez
a hazai csapatnak előnyére vált,
hiszen a gútaiak semmiképp nem
juthattak volna fel, ez a győzelem
pedig az ímelyiek bentmaradását
jelentette. Gúta így a 3. helyre került, Ímely pedig a 12. helyen áll.
Góllövők: Gál (19. perc), Varga (44.
perc), Hübsch (67. perc) és Kender
(78. perc)

V. liga

Komját – Szentpéter 0:3 (0:0) Az
első félidő kiegyensúlyozott, gól
nélküli 45 perce utána 77. és 79.
percben Kianek duplázott, majd a
88. percben Lakatos talált a komjáti kapuba * Zsitvabesenyő – Ekel
1:1 (1:1) Az első gólt a hazai csapat lőtte, ám hat perccel később, a
20. percben Horváth egyenlített *
Bellegszencse – Naszvad 4:0 (2:0)
A naszvadiak számára tét nélküli
mérkőzésen a bellegszencseieknek
jól jött a győzelem * Marcelháza –
Ohaj 3:0 (kontumációs győzelem)
* Ógyalla – FK Actív Nagykeszi
5:0 (1:0) Az első félidőben (41 perc)
Karvai gólja után fordulatos második játékrész kezdődött, a hazaiak
gólparádéjával. Az 52. és 70. percben Gell, a 72. és 82. percben Budai
talált a keszi hálóba*

Komárom megvédte kapuját!

KFC Komárom – ŠK Slovan Bratislava 0:0 Valószínűleg az I. ligás
csapat nem számolt azzal, hogy komáromi ellenfele semmiképp sem
akar csalódást okozni csaknem félezer szurkolójának. A pozsonyiak
meglepődve tapasztalták, hogy a hazai csapat nemcsak védekezésben
gondolkodik, hanem többször is veszélyeztette kapujukat. A második
félidőben éppen ezért szinte a teljes csapatát lecserélte (barátságos mérkőzésen erre lehetőség van), ám így sem járt eredménnyel, a komáromiak folyamatosan támadták védelmüket. A csaknem kiegyensúlyozott
találkozón megérdemelt döntetlen született.

BIRKÓZÁS

VI. liga

Perbete – Hetény 2:9 (1:3) Az első
gólt a vendégektől (16. perc) Hencz
szerezte meg, majd a hazai Lakatos a
28. percben egyenlített. A 30. percben
Csintalan G., a 41.-ben Lévai mutatta
meg a hetényiek fölényét. A második
játérészben Lévai (41. p), Marikovec
(47. p) Csintalan G. (60. p), Lucza
(52.), Tóth (65, p) és Csintalan I. (75.,
79. p) volt eredményes* Búcs – Újgyalla 2:2 (1:1) Rigó a 19. percben
Újgyalla első gólját lőtte, amit a 25.
percben Sánta válaszolt. Habara gólja
a 49. percben született, ám egy perccel
később Sánta egyenlített. * Path –
Gúta B 1:2 (0:2) A második félidőben
fellazult a gútai fakócsapat. Góllövők
Csizmazia (48.), illetve Gőgh (21. p)
és Lakatos (35. p)* Csallóközaranyos
– Lakszakállas 7:1 (3:1) Góllövő Jakab (6., 57,), Gőgh (70.,) Susik (18.),
Álló (23.), Horváth (63.), illetve Bakai
(27.)* Keszegfalva – Dunamocs 1:1
(0:0) A hazai Hupian az 53. percben
vezetéshez juttatta csapatát, ám Šulák nyolc perccel később egyenlített
* Szilosháza – Marcelháza B 1:4
(1:4) A vendégek összefogottabban,
jobb technikával, megérdemelten
győztek. Góllövő Cabada (41.), illtve Méhes (3. és 35.), Mohos (13.)
és Bottyán (17.)* Izsa – Bátorkeszi
2:3 (1:1) Teljesítmény tekintetében
kezdettől fogva messze elmaradt a
hazai csapat, a 23. percben Kecskés
szerezte meg a vendégek vezető gólját, majd a 32. percben Bobák egyenlített. A második játékrészben Bartoň
gólja újra a bátorkesziek vezetését
eredményezte, majd Procházka egy
jogosan megítélt 11-essel egyenlített.
Mindenki a mérkőzés végét várta, ám
a 90 percen keresztül tárgyilagosan
bíráskodó Németh játékvezető téves
ítéletéből a 91. percben váratlanul
gólt lőttek a vendégek. A gól előtti
pillanatban ugyanis hazai támadás
indult a középpályán, azonban a legjobb izsai játékost, Jakab Pétert szabálytalanul szerelték a bátorkesziek.
akik azután a megszerzett labdával
bejutott az izsaiak 16-osába és az üresen álló Bartoňhoz a labdát átadta, aki
14 méterről a felső léc alá lőtte a labdát. * Vágfüzes/Kava – Nemesócsa
5:1 (2:1) Góllövő Jancsó (24.), Bak
(35.), Czukár (49.), Varga (75), Bucsai (79.), illetve Horváth (22.).
-boldi-

Június 10-én és 11-én a TJ Sokol Vítkovice szervezésében Ostraván került megrendezésre a XV.
J. Klepec Szabadfogású Nemzetközi Ifjúsági
Emlékverseny, melyre meghívást kapott a Komáromi Spartacus Birkózóklub is. A versenyen
hat ország 186 birkózója között léptek szőnyegre a komáromi birkózóreménységek, akik ezúttal szabadfogásban mérették meg magukat.
Az egyéni eredmények:
Gyerek „B” 28 kg – ...6. hely
– GROMER Maximiliam *
Gyerek „A” 28 kg – ...6. hely
– KARAHUTA Martin * Diák
MCDONALD´S CUP 2016
korosztály 35-39 kg – ...2. hely
Összesen
153 iskola csapata indult a Nyitra megyei fordu– NAGY Nikolas * 43 kg – ...8.
lón, ahol a 2005. szeptember 1-je után született fiatal labdahely – LAKATOŠ Imrich * 47
rúgó-reménységek léptek pályára.
kg – ...4. hely – ONDRO Erik
Az A csoportban játszó Jókai 2:3-mas büntetőkkel lettek
* 52 kg – ...4. hely – PREZMór Alapiskola csapata a pár- elsők. A csapat összeállítása:
MECZKÝ Július * Serdülő
kányiakat 2:0-ra, a prašiceie- Molnár A. – Ferenczi, Gergő,
korosztály 38-42 kg – ...6. hely
ket 8:1-re legyőzve csoportel- Jóba, Koniček, Kováč, Mol– DOLNÍK Krisztián * Kadétsőként jutott a döntőbe, ahol a nár B., Nagy, Szabó és Vödlányok 1998-1999 52-56 kg –
nyitraiakkal mérte össze ere- rös. A csapatot Németh edző
...5. hely – PINTÉR Vanessa.
jét. A 0:0-ás mérkőzés után, készítette fel.
Dr. Kúr Károly

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!

KAJAK

–

KENU

A múlt héten rendezték meg Pozsonyban a 43. Inter Kupát 10-14 éves fiúk és lányok számára.
Ők a 2 000 m-es távon küzdöttek a hullámokkal, míg a kadétok, juniorok és veteránok a 200
m-es távon rajtoltak. A komáromi evezősök csapatversenyben a 2. helyen végeztek.
Az egyéni eredmények:
2 000 m-es táv: K1 10-éves fiúk: ...2. Podleiszek ...13. Dominik Németh * K1 13 éves fiúk: ...9.
Dávid, 6. Ikréni Márk * K1 10-éves lányok: ... Schrimpel Peter * K1 13 éves lányok:...8. Far4.Tóthová Tamara * K1 9 éves fiúk: ... 2. Marsal kašová Samanta * C1 14 éves fiúk: 1. Léránt
Máté, ...4. Bugár Marek * K1 12 éves lányok: Peter Christopher * K1 14 éves fiúk: ...2. Mesz..2. Bugár Réka, ...10. Paradiová Vivien, Bakos lényi Márk, ...7. Brandt Erik
Orsolya Virág nem fejezte be a távot * K1 11 200 m-es táv: Veteránok: 1. Zirkelbach Gabriel,
éves fiúk: 1. Doktorík Dominik, ...3. Zrnek Ja- 2. Ódor Gabriel, 3. Bukovský Tibor * Juniorlákub, ...11. Tibor Stojka...14. Farkaš Tomáš, Tóth nyok: ...4. Grolmusová Bibiána * Kadétlányok:
Ľudovit nem fejezte be a futamot * K1 11 éves ...3. Ikréniová Viktória
lányok:...5. Vávrová Eva, ...9. Lakyová Laura, A 200 m-es távon nem fejezte be a futamát Bog10. Vávrová Anna * K1 12 éves fiúk: 1.Dokto- dányi Karol, Farkaš Erik, Méhes Zoltán, Tanka
rík Jakub, 2. Podleiszek Filip,... 9. Jakab Ottó, Tomáš és Bogdányiová Katarína.

VÍZIMOTOR-SPORT

A hét végén a komáromi Vág-hídnál ismét felbőgtek a motorok, itt zajlott a siklóhajók országos
bajnokságának első és második köre. A rendezők ezúttal gondoskodtak a vízimotorizmus barátainak szórakozásáról is, hiszen a veterán motorcsónakok és napjaink különböző kategóriás
verseny- és távcsónakjainak szemléjére is sor került. Nem kis meglepetésre a scooterek mesterei is bemutatót tartottak, akrobatikus elemeket mutatva be. (Fent) Futamindítás, derékig a
nem éppen meleg vízben * (jobbra fent) A délelőtti napsütésben szép számú érdeklődő nézte a
hullámokat szelő hajókat *
Kép: Jakab István

KOSÁRLABDA

Kozlík Marek az utóbbi négy évben a komáromi kosárlabdacsapat egyik meghatározó egyénisége volt. Ott volt a tavalyi bajnosi arannyal végződő mérkőzésen és az idei ezüstérem megszerzésénél. Most úgy döntött, hogy visszatér a székesfővárosba és a pozsonyi Inter mezét ölti
magára.
– Elsősorban azért döntöt- kaptam. Az sem titok, hogy az kezdtem. És abban is bízom,
tem így, mert Pozsonyban él a eddigiekhez képest kissé jobb hogy a pozsonyi klub többre
családom, másodszorra pedig ajánlatot kaptam az Intertől – képes, mint jelenleg, s az előazért, mert úgy éreztem, vál- mondta a komáromi csapat ed- rehaladásban szeretnék nekik
tanom kell. Nagyon szép négy dig mindig biztonságos védője, segíteni.
évet töltöttem Komáromban, majd kiegészítette mondaniva- Kozlíkot múlt hét pénteken
megszerettem az itteni embere- lóját. – Azt viszont hiányolni megműtötték, s ha nem lépnek
ket, akiktől sok-sok támogatást fogom, ha az új csapatban a fel komplikációk, augusztus
szurkolók részéről nem kapok 15-től már a régi-új csapatával
annyi biztatást, mint a komáro- folytathatja az edzéseit.
miaktól. A csapatban remek volt a
hangulat, egymásért küzdöttünk.
Remélem, hogy
valóban
hazamegyek, hiszen
tíz éven át volt
rajtam annak az
Internek a meze,
ahol
kosarazni

S E I S H I N K A R AT E
Az elmúlt napokban Csehországban járt a keszegfalvai Seishin Karate Klub különítménye, ahová négy autóval indultak
hogy részt vegyenek a Františkove Lázněban megrendezett
tornán. A versenyen 12 klubból és három országból (Cseh
Köztársaság, Szlovákia, és Lengyelország) közel 100 induló
lépett tatamira.
A csapatból Fodor Gergő kezdett, és két wazarival győzedelmeskedett. A döntőben is
vezetett egy wazarival, de
egy hajszálnyival alulmaradt.
Markovics Ádám következett, aki szintén két wazarival
verte az első és másik ellenfelét is. Lovász Miklós első
küzdelmét megnyerte, majd
a másodikban klubtársával
szemben maradt alul. Kósa
Tamás első küzdelmét simán
hozta, a másodikban viszont
szabálytalankodás miatt leléptették. Rózsa Anna is egy
küzdelmet tudott nyerni, a

döntőben vesztett. Vigh Viviennek sajnos csak egy ellenfele volt, akit sikerült legyőznie.
Cserepes Zoltán mindkét küzdelmét szépen hozta, és wazarikkal győzedelmeskedett.
Kagyerják Tamás mindkét
ellenfelét wazarikkal búcsúztatta a további versenyzéstől.
Bajcsi Adrián élete első fej
K.O.-os rendszerében indult.
Szépen betartva az edzői utasításokat, sikerült egy gyönyörű fej K.O.-ot végrehajtania fordulós rúgásból, amire
különdíjat is kapott a verseny
végén. Összességében kilenc

CSELGÁNCS

Hatalmas siker a Telecom Nagydíján

indulóból kilencen dobogóra
tudtak állni, ami rendkívül jó
eredmény.
Egyéni eredmények:
1. helyezettek:
Cserepes Zoltán (Nemesócsa),
Markovics Ádám (Keszegfal-

va), Kagyerják Tamás és Vígh
Vivien (Ekecs)
2. helyezettek:
Fodor Gergő, Kósa Tamás, Rózsa Anna (Dunaszerdahely),
Lovász Miklós (Keszegfalva)
és Bajcsi Adrián (Ekecs).

Pozsonyban rendezték meg az Archa Telecom Nagydíj elnevezésű cselgáncsversenyt, ahol a gútai dzsúdósok is szőnyegre
léptek. Szlovákia legismertebb cselgáncsozói között a gútaiak
a dobogó legfelső fokára állhattak.
Aranyérmes lett Szabó Mar- Gubian Márk. Lapzárta után
garéta, Keszeli Róbert, Ro- kaptuk a hírt, hogy 3 000 euró
mán Sándor és Szépe Zsolt. értékben 64 négyzetméternyi
Bronzéremmel térhetett haza versenyminőségű új dzsúdoTánczos Márton, Czina Gergő, szőnyeghez jut a gútai klub.
Angyal Márk, Kulich Tibor és
-ú-
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